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Маршрут:
Площа Ринок – Історичний музей – музей історії релігії – музей
зброї – природознавчий музей –  музей етнографії – галерея
мистецтв – музей Соломії Крушельницької

Довжина маршруту: 2,02  км.

Музеї
Маршрут № 1. 3.

(Про музеї і те, що в них можна побачити)
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Словник
адміністративний будинок

вишивка

військова форма

вілла

вогнепальна зброя 

житловий будинок

ікона

кераміка 

килим

коштовності

орден

палац

ритуальні предмети

різьблення

розп’яття

священні книги 

холодна зброя

храм 

Завдання екскурсії
Відвідайте один із музеїв і складіть опис 5 експонатів, які Вам
найбільше сподобалися.
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Місто Львів часто називають містом-музеєм. У
Львові більше 2000 пам’яток архітектури. Це
храми, палаци, вілли, житлові та
адміністративні будинки. Центральна частина
міста  входить до списку світової спадщини
UNESCO. 

Завдання. Знайдіть табличку «Пам’ятка
архітектури» і прочитайте, що там написано.

Площа Ринок

Все про історію Львова можна дізнатися в
історичному музеї. Він знаходиться на площі
Ринок у будинках №4, 6, 24. У будинку на площі
Ринок, 6 експонується виставка історичних
коштовностей. Тут також можна оглянути
старовинні меблі, годинники та ордени.

Завдання. Подивіться на верх будинку і
опишіть, кого ви бачите.

Історичний музей

У цьому музеї можна детально дізнатися про
найбільші релігії – християнство, іслам, юдаїзм,
буддизм. Музей розташований у будинку, де
колись знаходився монастир. Тут можна
побачити ікони, розп’яття, священні книги та
предмети богослужіння.

Завдання. Знайдіть на стіні зображення
тварини й опишіть її.

Музей історії релігії
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Музей зброї знаходиться у будинку Арсеналу.
Арсенал – це приміщення, де зберігають
зброю. У музеї можна оглянути холодну і
вогнепальну зброю з різних часів та різних
країн, військову форму, військовий посуд та
ордени. 

Завдання. Перерахуйте, які види зброї ви
знаєте.

Музей зброї

Це один із найстаріших музеїв у Львові. У музеї
є величезна колекція тварин та рослин – не
лише сучасних, а й доісторичних. Експонати
музею повертають нас на 20-30 тисяч років
назад.  

Завдання. Перерахуйте назви тварин, яких ви
знаєте.

Природознавчий музей

Музей етнографії та художнього промислу
охоплює предмети української народної
творчості. Тут можна побачити кераміку,
різьблення, вишивку, килими та інші вироби
народних майстрів. 
Унікальною є збірка стародавніх меблів,
годинників і порцеляни.

Завдання. Опишіть статую  на будинку.

Музей етнографії та художнього промислу



A2 • ЕКСКУРСІЇ •

© MIOK

Галерея мистецтв – це найбільший художній
музей України. Тут представлені картини
відомих художників більшості країн Європи,
Росії, а також далекого сходу.  Експозиція
поділена за країнами походження авторів.
Окрім картин, тут можна побачити скульптуру,
меблі і вироби з порцеляни.

Завдання. Перерахуйте відомих художників,
яких ви знаєте, вказуючи їх країну.

Галерея мистецтв

У Львові багато музеїв, які присвячені одній
людині. У цьому будинку є музей Соломії
Крушельницької. Це відома українська оперна
співачка. У музеї можна побачити старі
фотографії, афіші, програми концертів,
портрети, особисті речі Соломії
Крушельницької, послухати записи її голосу.

Завдання. Знайдіть на будинку статуї й
опишіть їх.

Музей Соломії Крушельницької

Підсумкові запитання
• Чому Львів називають містом-музеєм?

• В якому музеї можемо дізнатися про історію Львова?

• Про що можна дізнатися в музеї історії релігії

• Що таке арсенал?

• В якому музеї можна побачити тварин та рослин?

• Що таке предмети народної творчості?

• Що можна побачити в галереї мистецтв?

• Як виглядає музей Соломії Крушельницької?


