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Програма «Канікули в музеї»  

Музей – це цілий світ, в якому кожна дитина зможе обрати для себе найцікавіше! 

(25 жовтня - 02 листопада 2014 р.)  

Програма передбачає проведення під час осінніх шкільних канікул культурно-

освітніх заходів для дітей на базі музеїв Національного заповідника «Софія Київська»: 

Софійського музею, музеїв «Будинок митрополита», «Золоті ворота», «Кирилівська 

церква» та «Андріївська церква».  

Щодня впродовж канікул у музеях Заповідника відбуватимуться ігрові освітньо-

пізнавальні програми, квести, майстер-класи, костюмовані екскурсії тощо. Теми, яким 

будуть присвячені заходи, різноманітні: археологія, архітектура, живопис, реставрація, 

декоративно-ужиткове мистецтво, українські народні традиції…   

Телефони для довідок: 279-60-53, 278-20-83, відділ музейного розвитку 

Заповідника. 

ПРОГРАМА 

25 жовтня, субота 

Час Назва заходу Опис Місце проведення, 

телефон для 

замовлення 

11.00 Освітньо-

ігровий квест  

«Таємниці 

давніх стін»  
 

На учасників чекають не тільки 

пізнавальна екскурсія Софійським 

собором, а й творчі завдання. Дітям 

доведеться відгадувати ребуси, шифри і 

логічні загадки, орієнтуватись на 

місцевості за допомогою карти-схеми 

Софійський собор, 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-82, 

(050) 353-76- 10 

12.00   Освітньо-

ігровий квест 

«Знайомтесь, 

наші сусіди!» 

Під час квесту діти знайомляться не 

лише з історією Андріївської церкви, 

але й з «сусідніми» пам'ятками різних 

історичних епох, мандруючи з мапою за 

відповідним маршрутом та відгадуючи 

історичні ребуси 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 

13.00 Освітньо-

ігровий квест 

«Машина часу: 

зупинка-Давній 

Київ» 

Завдяки квесту діти зможуть зазирнути 

за завісу часу та дізнатись, як само 

виглядала стародавня столиця Київської 

Русі, які кам’яні споруди прославили її 

на весь світ, з чого складалося життя 

наших предків, якими речами вони 

користувалися у повсякденному житті, 

чим воювали і торгували. На дітей 

чекають численні загадки, творчі 

завдання, ребуси та винагорода за 

кмітливість 

«Трапезна» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 279-22-56, 

(044) 278-76-62, 

(093) 638-25-00 
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13.00 Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Пізнай свій 

обряд, або 

Таємниці 

бабусиної 

скрині» 

 в рамках 

виставки 

«Українська 

світлиця» 

На учасників чекає знайомство з 

національним побутом та культурою 

України,  ігри, загадки, кросворди, - 

створення аплікації «Вишиванка» та 

фотографування  в українському 

вбранні 

 

Виставковий зал 

«Хлібня» (територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-83, 

(050) 71-70-959, 

(097) 18-61-510 

13.00 Освітньо-

пізнавальна 

програма 

Назву та тематику заняття уточнюйте Музей «Кирилівська 
церква», вул. Олени 
Теліги, 12 
(044) 417-22-68, 
(044) 468-11-26 

14.00   Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Архітектура 

бароко для 

дітей» 

Дітям пропонується адаптована 

екскурсія, яка ознайомить їх з 

архітектурними формами  на прикладі 

екстер'єру Андріївської церкви, а потім 

у кожного буде нагода зібрати 

власноруч по частинах зображення цієї 

відомої пам'ятки доби бароко 

Музей «Андріївська 

церква», 

 вул. Андріївський 

узвіз, 23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42, 

(050) 993-20-11 

14.00 Освітньо-

ігровий квест 

«Знайомство з 

Кирилівською 

церквою» 

 Музей «Кирилівська 
церква»,  
вул. Олени Теліги, 12 
(044) 417-22-68, 
(044) 468-11-26 

 

26 жовтня, неділя 

 

Час Назва заходу Опис Місце проведення, 

телефон для 

замовлення 

11.00 Освітньо-

ігровий квест  

«Таємниці 

давніх стін»  
 

На учасників чекають не тільки 

пізнавальна екскурсія Софійським 

собором, а й творчі завдання. 

Дітям доведеться відгадувати ребуси, 

шифри і логічні загадки, орієнтуватись 

на місцевості за допомогою карти-

схеми 

Софійський собор, 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-82, 

(050) 353-76- 10 

12.00   Освітньо-

пізнавальна 

інтерактивна 

програма  

«Софія 

Київська очима 

дітей»  

 

 

Назву та тематику майстер-класу з 

народного ремесла уточнюйте 

Виставковий зал 

«Хлібня» (територія 

Софійського музею),  

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-83, 

(050) 71-70-959, 

(097) 18-61-510 
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12.00   Освітньо-

ігровий квест 

«Знайомтесь, 

наші сусіди!» 

Під час квесту діти знайомляться не 

лише з історією Андріївської церкви, 

але й з «сусідніми» пам'ятками різних 

історичних епох, мандруючи з мапою 

за відповідним маршрутом та 

відгадуючи історичні ребуси 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 

13.00 Освітньо-

пізнавальна 

програма 

 

 

Назву та тематику заняття уточнюйте 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 Освітньо-ігровий 

квест 

«Знайомство з 

Кирилівською 

церквою» 

 Музей «Кирилівська 
церква»,  
вул. Олени Теліги, 12 
(044) 417-22-68, 
(044) 468-11-26 

14.00 Освітньо-ігровий 

квест  

«Таємниці 

палацу 

київських 

митрополитів» 

Юні відвідувачі прослухають цікаву 

розповідь про стародавню резиденцію 

київських архіпастирів - Будинок 

митрополита, виконають творчі 

завдання та віднайдуть ключ від 

загадкового палацу, отримавши змогу 

власноруч відкрити та закрити Будинок 

«Будинок 

митрополита» 

(територія 

Софійського музею),  

вул. Володимирська, 

24 

(044) 270-55-73 

14.00 Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Архітектура 

бароко для 

дітей» 

Дітям пропонується адаптована 

екскурсія, яка ознайомить їх з  

архітектурними формами  на прикладі 

екстер'єру Андріївської церкви, а потім 

у кожного буде нагода зібрати 

власноруч по частинах зображення цієї 

відомої пам'ятки доби бароко 

Музей «Андріївська 

церква», 

вул. Андріївський 

узвіз, 23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42, 

(050) 993-20-11 

14.00   Костюмована 

екскурсія для 

дітей   

З екскурсоводом, одягненим у 

стилізований давньоруський костюм, 

ви зможете поринути у далеке 

середньовіччя – час великих князів, 

романтичних подій та величних 

звершень… 

Софійський собор, 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-62-62, 

(044) 278-61-52 

16.30 Костюмована 

екскурсія  

«Прогулянка 

палацом XVIII 

cт.» 

Під час екскурсії діти оглянуть 

Будинок митрополита та ті куточки 

території Софії Київської, які зазвичай 

закриті для відвідування. Вони 

пройдуть шляхом, яким до палацу 

потрапляли його господарі – через 

Браму Заборовського та старовинний 

фруктовий сад  XVIII ст. У самому 

палаці вони отримають можливість 

пройти прихованими ходами та 

спуститися до холодного підземелля... 

«Будинок 

митрополита» 

(територія 

Софійського музею),  

вул. Володимирська, 

24 

(044) 270-55-73 
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27 жовтня, понеділок 

Час Назва заходу Опис 

Місце проведення, 

телефон для 

замовлення 

11.00 

Освітньо-

ігровий квест 

«Таємниці 

давніх стін» 
 

На учасників чекають не тільки 

пізнавальна екскурсія Софійським 

собором, а й творчі завдання. Дітям 

доведеться відгадувати ребуси, шифри і 

логічні загадки, орієнтуватись на 

місцевості за допомогою карти-схеми. 

Софійський собор, 

вул. Володимирська, 

24. 

(044) 278-20-82, 

(050) 353-76- 10 

13.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

 

 

Назву та тематику заняття уточнюйте 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Знайомство з 

Кирилівською 

церквою» 

 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

 

28 жовтня, вівторок 

Час Назва заходу Опис Місце проведення, 

телефон для 

замовлення 

11.00 Освітньо-

ігровий квест 

«Таємниці 

давніх стін» 
 

На учасників чекають не тільки 

пізнавальна екскурсія Софійським 

собором, а й творчі завдання. Дітям 

доведеться відгадувати ребуси, шифри і 

логічні загадки, орієнтуватись на 

місцевості за допомогою карти-схеми 

Софійський собор, 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-82, 

(050) 353-76- 10 

12.00 Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Київські 

Золоті ворота» 

 

Програма включає екскурсію та 

відвідини дитячої (дозорної) кімнати, 

де відвідувачі з дерев’яних елементів 

можуть змоделювати башти і 

укріплення міста (за аналогією 

давньоруського дерев’яного 

будівництва). Вони матимуть 

можливість випробувати збудовані 

башти на міцність за допомогою 

моделей каменеметальних машин 

(«пороків») 

Музей «Золоті 

ворота», вул. 

Володимирська, 40а 

(044) 278-69-19, 

(044) 278-45-44 

12.00 Освітньо-

ігровий квест 

«Знайомтесь, 

наші сусіди!» 

Під час квесту діти знайомляться не 

лише з історією Андріївської церкви, 

але й з «сусідніми» пам'ятками різних 

історичних епох, мандруючи з мапою 

за відповідним маршрутом та 

відгадуючи історичні ребуси 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 

13.00 Освітньо-ігровий 

квест 

Завдяки квесту діти зможуть зазирнути 

за завісу часу та дізнатись, як само 

«Трапезна» 

(територія 
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«Машина часу: 

зупинка -

Давній Київ» 

виглядала стародавня столиця 

Київської Русі, які кам’яні споруди 

прославили її на весь світ, з чого 

складалося життя наших предків, 

якими речами вони користувалися у 

повсякденному житті, чим воювали і 

торгували. На дітей чекають численні 

загадки, творчі завдання, ребуси та 

винагорода за кмітливість 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 279-22-56, 

(044) 278-76-62, 

(093) 638-25-00 

13.00 Освітньо-

пізнавальна 

програма 

Назву та тематику заняття уточнюйте Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 Освітньо-ігровий 

квест 

«Знайомство з 

Кирилівською 

церквою» 

 Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Янгол - мій 

небесний 

охоронець» 

Інтерактивна екскурсія з проведенням 

творчого завдання 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 
14.00 Костюмована 

екскурсія для 

дітей 

З екскурсоводом, одягненим у 

стилізований давньоруський костюм, 

ви зможете поринути у далеке 

середньовіччя – час великих князів, 

романтичних подій та величних 

звершень… 

Софійський собор, 

вул. Володимирська, 

24. 

(044) 278-62-62, 

(044) 278-61-52 

15.00 Екскурсія з 

елементами гри 
 Музей «Золоті 

ворота», вул. 

Володимирська, 40а 

(044) 278-69-19, 

(044) 278-45-44 

 

29 жовтня, середа 

Час Назва заходу Опис 

Місце проведення, 

телефон для 

замовлення 

11.00 

Освітньо-

ігровий квест 

«Таємниці 

давніх стін» 
 

На учасників чекають не тільки 

пізнавальна екскурсія Софійським 

собором, а й творчі завдання. Дітям 

доведеться відгадувати ребуси, шифри і 

логічні загадки, орієнтуватись на 

місцевості за допомогою карти-схеми 

Софійський собор, 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-82, 

(050) 353-76-10 

12.00 

Майстер-клас 

(валяння з 

вовни) 

 

Виставковий зал 

«Хлібня» (територія 

Софійського музею), 
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вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-83, 

(050) 71-70-959, 

(097) 18-61-510 

12.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Київські 

Золоті ворота» 

 

Програма включає екскурсію та 

відвідини дитячої (дозорної) кімнати, 

де відвідувачі з дерев’яних елементів 

можуть змоделювати башти і 

укріплення міста (за аналогією 

давньоруського дерев’яного 

будівництва). Вони матимуть 

можливість випробувати збудовані 

башти на міцність за допомогою 

моделей каменеметальних машин 

(«пороків») 

Музей «Золоті 

ворота», вул. 

Володимирська, 40а 

(044) 278-69-19, 

(044) 278-45-44 

12.00 

Освітньо-

ігровий квест 

«Знайомтесь, 

наші сусіди!» 

Під час квесту діти знайомляться не 

лише з історією Андріївської церкви, 

але й з «сусідніми» пам’ятками різних 

історичних епох, мандруючи з мапою 

за відповідним маршрутом та 

відгадуючи історичні ребуси 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 

13.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

 

 

Назву та тематику заняття уточнюйте 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Знайомство з 

Кирилівською 

церквою» 

 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Архітектура 

бароко для 

дітей» 

Дітям пропонується адаптована 

екскурсія, яка ознайомить їх з 

архітектурними формами  на прикладі 

екстер’єру Андріївської церкви, а потім 

у кожного буде нагода зібрати 

власноруч зображення цієї відомої 

пам’ятки доби бароко 

Музей «Андріївська 

церква», 

вул. Андріївський 

узвіз, 23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42, 

(050) 993-20-11 

14.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Таємниці 

палацу 

київських 

митрополитів» 

Юні відвідувачі прослухають цікаву 

розповідь про стародавню резиденцію 

київських архіпастирів – Будинок 

митрополита, виконають творчі 

завдання та віднайдуть ключ від 

загадкового палацу, отримавши змогу 

власноруч відкрити та закрити Будинок 

«Будинок 

митрополита» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 270-55-73 

14.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Шукаємо 

давньоруські 

скарби» 

Діти оглянуть археологічні знахідки, 

представлені на виставці «Храм. Град. 

Держава», розміщеній у Софійській 

Трапезній, та відчують себе 

археологами, намагаючись віднайти 

справжній скарб! 

«Трапезна» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-83 
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(050) 353-76-10 

15.00 
Екскурсія з 

елементами гри 
 

Музей «Золоті 

ворота», 7 вул. 

Володимирська, 40а 

(044) 278-69-19, 

(044) 278-45-44 

 

30 жовтня, четвер 

Час Назва заходу Опис 

Місце проведення, 

телефон для 

замовлення 

11.00 

Освітньо-

ігровий квест 

«Таємниці 

давніх стін» 

 

На учасників чекають не тільки 

пізнавальна екскурсія Софійським 

собором, а й творчі завдання. Дітям 

доведеться відгадувати ребуси, шифри і 

логічні загадки, орієнтуватись на 

місцевості за допомогою карти-схеми 

Софійський собор, 7, 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-82, 

(050) 353-76-10 

12.00 
Майстер-клас 

(бісерна техніка) 
 

Виставковий зал 

«Хлібня» (територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-83, 

(050) 71-70-959, 

(097) 18-61-510 

12.00 

Освітньо-

ігровий квест 

«Знайомтесь, 

наші сусіди!» 

Під час квесту діти знайомляться не 

лише з історією Андріївської церкви, 

але й з «сусідніми» пам'ятками різних 

історичних епох, мандруючи з мапою 

за відповідним маршрутом та 

відгадуючи історичні ребуси 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 

13.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

 

 

Назву та тематику заняття уточнюйте 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Зайомство з 

Кирилівською 

церквою» 

 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

13.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Машина часу: 

зупинка-Давній 

Київ» 

Завдяки квесту діти зможуть зазирнути 

за завісу того, як само виглядала 

стародавня столиця Київської Русі, які 

кам’яні споруди прославили її на весь 

світ, з чого складалося життя наших 

предків, якими речами вони 

користувалися у повсякденному житті, 

чим воювали і торгували. На дітей 

чекають численні загадки, творчі 

«Трапезна» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 279-22-56, 

(044) 278-76-62, 

(093) 638-25-00 
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завдання, ребуси та винагорода за 

кмітливість 

14.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма «Янгол 

- мій небесний 

охоронець» 

Інтерактивна екскурсія з проведенням 

творчого заняття 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 

14.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Таємниці 

палацу київських 

митрополитів» 

Юні відвідувачі прослухають цікаву 

розповідь про стародавню резиденцію 

київських архіпастирів - Будинок 

митрополита, виконають творчі 

завдання та віднайдуть ключ від 

загадкового палацу, отримавши змогу 

власноруч відкрити та закрити Будинок 

«Будинок 

митрополита» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24. 

(044) 270-55-73 

14.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Шукаємо 

давньоруські 

скарби» 

Діти оглянуть археологічні знахідки, 

представлені на виставці «Храм. Град. 

Держава», розміщеній у Софійській 

Трапезній, та відчують себе 

археологами, намагаючись віднайти 

справжній скарб! 

«Трапезна» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-83 

(050) 353-76-10 

14.00 

Костюмована 

екскурсія 

з можливістю 

фотографування 

з давньоруською 

зброєю 

 

Музей «Золоті 

ворота», вул. 

Володимирська, 40а 

(044) 278-69-19, 

(044) 278-45-44 

 

31 жовтня, п’ятниця 

Час Назва заходу Опис 

Місце проведення, 

телефон для 

замовлення 

11.00 

Освітньо-

ігровий квест 

«Таємниці давніх 

стін» 

 

На учасників чекають не тільки 

пізнавальна екскурсія Софійським 

собором, а й творчі завдання. Дітям 

доведеться відгадувати ребуси, шифри 

і логічні загадки, орієнтуватись на 

місцевості за допомогою карти-схеми 

Софійський собор, 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-82, 

(050) 353-76- 10 

12.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Загадки 

Золотоворітського 

скверу» 

 

Музей «Золоті 

ворота», вул. 

Володимирська, 40а 

(044) 278-69-19, 

(044) 278-45-44 

12.00 

Освітньо-

ігровий квест 

«Знайомтесь, 

наші сусіди!» 

Під час квесту діти знайомляться не 

лише з історією Андріївської церкви, 

але й з «сусідніми» пам'ятками різних 

історичних епох, мандруючи з мапою 

за відповідним маршрутом та 

відгадуючи історичні ребуси 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 
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13.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

 

 

Назву та тематику заняття уточнюйте 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Знайомство з 

Кирилівською 

церквою» 

 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Архітектура 

бароко для дітей» 

Дітям пропонується адаптована 

екскурсія, яка ознайомить їх з 

архітектурними формами  на прикладі 

екстер'єру Андріївської церкви, а 

потім у кожного буде нагода зібрати 

власноруч зображення цієї відомої 

пам'ятки доби бароко 

Музей «Андріївська 

церква», 

вул. Андріївський 

узвіз, 23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42, 

(050) 993-20-11 

14.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Таємниці палацу 

київських 

митрополитів» 

Юні відвідувачі прослухають цікаву 

розповідь про стародавню резиденцію 

київських архіпастирів - Будинок 

митрополита, виконають творчі 

завдання та віднайдуть ключ від 

загадкового палацу. отримавши змогу 

власноруч відкрити та закрити 

Будинок 

«Будинок 

митрополита» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 270-55-73 

14.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Шукаємо 

давньоруські 

скарби» 

Діти оглянуть археологічні знахідки, 

представлені на виставці «Храм. Град. 

Держава», розміщеній у Софійській 

Трапезній, та відчують себе 

археологами, намагаючись віднайти 

справжній скарб! 

«Трапезна» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-83 

(050) 353-76-10 

 

1 листопада, субота 

Час Назва заходу Опис 

Місце проведення, 

телефон для 

замовлення 

11.00 

Освітньо-

ігровий квест 

«Таємниці давніх 

стін» 

 

На учасників чекають не тільки 

пізнавальна екскурсія Софійським 

собором, а й творчі завдання. Дітям 

доведеться відгадувати ребуси, 

шифри і логічні загадки, 

орієнтуватись на місцевості за 

допомогою карти-схеми 

Софійський собор, 

вул. 

Володимирська, 24 

(044) 278-20-82, 

(050) 353-76- 10 

12.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Загадки 

Золотоворітського 

скверу» 

Учасники  не тільки ознайомляться з 

історією Золотих воріт, а й поринуть 

у таємниці Золотоворітського скверу, 

відгадають ребуси, шифри, 

виконають логічні загадки 

орієнтуючись на місцевості 

Музей «Золоті 

ворота», вул. 

Володимирська, 40а 

(044) 278-69-19, 

(044) 278-45-44 
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12.00 

Освітньо-

ігровий квест 

«Знайомтесь, наші 

сусіди!» 

Під час квесту діти знайомляться не 

лише з історією Андріївської церкви, 

але й з «сусідніми» пам'ятками різних 

історичних епох, мандруючи з мапою 

за відповідним маршрутом та 

відгадуючи історичні ребуси 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 

13.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Пізнай свій обряд, 

або Таємниці 

бабусиної скрині» 

в рамках виставки 

«Українська 

світлиця» 

На учасників чекає знайомство з 

національним побутом та культурою 

України,  ігри, загадки, кросворди, - 

створення аплікації «Вишиванка» та 

фотографування  в українському 

вбранні 

Виставковий зал 

«Хлібня» (територія 

Софійського 

музею), вул. 

Володимирська, 24 

(044) 278-20-83, 

(050) 71-70-959, 

(097) 18-61-510 

13.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

 

 

Назву та тематику заняття уточнюйте 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Знайомство з 

Кирилівською 

церквою» 

 

Музей «Кирилівська 

церква», 

вул. Олени Теліги, 

12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Янгол - мій 

небесний 

охоронець» 

Інтерактивна екскурсія з 

проведенням творчого заняття 

Музей «Андріївська 

церква», вул. 

Андріївський узвіз, 

23 

(044) 278-58-61, 

(098) 588-19-42 

14.00 

Освітньо-ігровий 

квест 

«Таємниці палацу 

київських 

митрополитів» 

Юні відвідувачі прослухають цікаву 

розповідь про стародавню 

резиденцію київських архіпастирів - 

Будинок митрополита, виконають 

творчі завдання та віднайдуть ключ 

від загадкового палацу. отримавши 

змогу власноруч відкрити та закрити 

Будинок 

«Будинок 

митрополита» 

(територія 

Софійського 

музею), вул. 

Володимирська, 24 

(044) 270-55-73 

14.00 

Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Шукаємо 

давньоруські 

скарби» 

Діти оглянуть археологічні знахідки, 

представлені на виставці «Храм. 

Град. Держава», розміщеній у 

Софійській Трапезній, та відчують 

себе археологами, намагаючись 

віднайти справжній скарб! 

«Трапезна» 

(територія 

Софійського 

музею), вул. 

Володимирська, 24 

(044) 278-20-83 

(050) 353-76-10 

14.00 
Костюмована 

екскурсія для дітей 

З екскурсоводом, одягненим у 

стилізований давньоруський костюм, 

ви зможете поринути у далеке 

середньовіччя – час великих князів, 

романтичних подій та величних 

Софійський собор, 

вул. 

Володимирська, 24 

(044) 278-62-62, 

(044) 278-61-52 
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звершень… 

16.30 

Костюмована 

екскурсія 

«Прогулянка 

палацом XVIII cт.» 

Під час екскурсії діти оглянуть 

Будинок митрополита та ті куточки 

території Софії Київської, які 

зазвичай закриті для відвідування. 

Вони пройдуть шляхом, яким до 

палацу потрапляли його господарі – 

через Браму Заборовського та 

старовинний фруктовий сад  XVIII 

ст. У самому палаці вони отримають 

можливість пройти прихованими 

ходами та спуститися до  холодного 

підземелля... 

«Будинок 

митрополита» 

(територія 

Софійського 

музею), 

вул. 

Володимирська, 24 

(044) 270-55-73 

 

 

2 листопада, неділя 

Час Назва заходу Опис Місце проведення, 

телефон для 

замовлення 

11.00 Освітньо-

ігровий квест 

«Таємниці давніх 

стін» 

 

На учасників чекають не тільки 

пізнавальна екскурсія Софійським 

собором, а й творчі завдання. Дітям 

доведеться відгадувати ребуси, 

шифри і логічні загадки, 

орієнтуватись на місцевості за 

допомогою карти-схеми 

Софійський собор, 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 278-20-82, 

(050) 353-76- 10 

11.00 Освітньо-

пізнавальна 

програма 

«Київські Золоті 

ворота» 

 

Програма включає екскурсію та 

відвідини дитячої (дозорної) кімнати, 

де відвідувачі з дерев’яних елементів 

можуть змоделювати башти і 

укріплення міста (за аналогією 

давньоруського дерев’яного 

будівництва). Вони матимуть 

можливість випробувати збудовані 

башти на міцність за допомогою 

моделей каменеметальних машин 

(«пороків») 

Музей «Золоті 

ворота», вул. 

Володимирська, 40а 

(044) 278-69-19, 

(044) 278-45-44 

13.00 Освітньо-

пізнавальна 

програма 

 

 

Назву та тематику заняття уточнюйте 

Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 Освітньо-ігровий 

квест «Знайомство 

з Кирилівською 

церквою» 

 Музей «Кирилівська 

церква», вул. Олени 

Теліги, 12 

(044) 417-22-68, 

(044) 468-11-26 

14.00 Освітньо-ігровий 

квест 

«Загадки 

Золотоворітського 

Учасники  не тільки ознайомляться з 

історією Золотих воріт, а й поринуть 

у таємниці Золотоворітського скверу, 

відгадають ребуси, шифри, 

Музей «Золоті 

ворота», вул. 

Володимирська, 40а 

(044) 278-69-19, 



 

12 
 

скверу» виконають логічні загадки 

орієнтуючись на місцевості 

(044) 278-45-44 

14.00 Освітньо-ігровий 

квест 

«Таємниці палацу 

київських 

митрополитів» 

Юні відвідувачі прослухають цікаву 

розповідь про стародавню 

резиденцію київських архіпастирів - 

Будинок митрополита, виконають 

творчі завдання та віднайдуть ключ 

від загадкового палацу, отримавши 

змогу власноруч відкрити та закрити 

Будинок 

«Будинок 

митрополита» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 270-55-73 

 

16.30 Костюмована 

екскурсія 

«Прогулянка 

палацом XVIII cт.» 

Під час екскурсії діти оглянуть 

Будинок митрополита та ті куточки 

території Софії Київської, які 

зазвичай закриті для відвідування. 

Вони пройдуть шляхом, яким до 

палацу потрапляли його господарі – 

через Браму Заборовського та 

старовинний фруктовий сад  XVIII 

ст. У самому палаці вони отримають 

можливість пройти прихованими 

ходами та спуститися до  холодного 

підземелля... 

«Будинок 

митрополита» 

(територія 

Софійського музею), 

вул. Володимирська, 

24 

(044) 270-55-73 

 

 


