
Відвідуваність 

Музею «Андріївська церква» у 2020 р.

Загальна кількість відвідувачів – 28 713 осіб.

З них:

оглядовий майданчик – 22 535 чол., 

церква – 5 250 чол. (з 15.12 по 31.12).

Охоплення музейними послугами (екскурсії, 

лекції, дитячі програми) – 397 чол.

(У 2019 р. – 109 566 відвідувачів)



Екскурсійне 

обслуговування 

у 2020 р.

62 екскурсії.

З них:

оглядових по Андріївській церкві –

21 екс. (з 15.12. по 31.12.);

тематичних на оглядовому 

майданчику – 37;

авторських на оглядовому 

майданчику – 2.

(у 2019 р. – 172 екскурсії) 



Лекційна робота у 2020 р.

13 лекцій.

З них:

на базі 

Музею «Андріївська церква» 

- 8 лекцій 

(у т.ч. – 2 в режимі 

«он-лайн»)

на базі 

Музею «Будинок 

митрополита» –

5 лекцій

(у т.ч. – 1 в режимі 

«он-лайн»)

(у 2019 р. – 12 лекцій)



Дитячі заходи у 2020 р.

5 заходів

Освітньо-пізнавальна 

програма «Янгол – мій 

небесний охоронець» - 3 

(05.01, 01.02, 09.03).

Освітньо-ігровий квест 

«Знайомтесь, наші сусіди» -

2 (07.03.,16.07).

(у 2019 р. – 19 заходів)



Популяризація 

пам’ятки в рамках 

роботи зі ЗМІ 

у 2020 р.

24 інтерв’ю різним 

засобам масової 

інформації.

(у 2019 р. – 14 інтерв’ю)



Науково-

фондова 

робота

Додаток № 1 до паспорту 

«Обрамлення ікони «Спас 

Нерукотворний» (У9-80/35)



Науково-

фондова 

робота

Додаток № 1 до паспорту 

«Різьблена композиція 

«Всевидяче Око» (У 9-20);



Науково-

фондова 

робота

Додаток № 3 до паспорту 

«Престол Андріївської 

церкви» (КН-4944)



Науково-

фондова 

робота

Додаток № 4 до паспорту 

«Престол Андріївської 

церкви» (КН-4944).



Науково-

фондова 

робота

Додаток № 1 до паспорту 

«Ікона «Св. Апостол Павло» 

(попередня атрибуція –

«Пророк Наум») (КП-643)



Науково-

методична 

робота

Розробка нової освітньої 

програми для дітей 

«Світ бароко».

Удосконалення 

методичних розробок на 

тематичні екскурсії:

- «Андріївська церква та її 

архітектурне оточення» 

(1 а/г) 2006 р.;

- «Живопис Андріївської 

церкви» (1 а/г) 2014 р.



Виставково-експозиційна робота

Демонтаж виставки 

«Піднесена до небес» 

(ІІ поверх Софійського 

собору).

Організація нового 

експозиційного простору 

інтер’єру Андріївської 

церкви.



Культурно-

масові заходи
Телемарафон ТРК «Київ» до Дня 

Незалежності України (24.08)

Концерт симфонічного оркестру 

Національної оперети України в 

рамках проведення фестивалю 

«День народження Андріївського 

узвозу» (12.09)

Урочисте відкриття Андріївської 

церкви. Концерт київського 

оркестру «New Era Orchestra» 

(12.12)

Освячення престолу Андріївської 

церкви представниками 

Вселенського патріархату (13.12)

Відеозапис концерту 

Національного камерного 

ансамблю «Київські солісти» до 

275-річчя від дня народження

М. Березовського.


