
Звіт про культурно-просвітницьку 
діяльність Національного 

заповідника “Софія Київська” за 
2020 рік



Культурно-просвітницьку діяльність 
забезпечували:

• Відділ культурно-освітньої та експозиційної роботи 

• Відділ «Софійський музей» 

- Сектор «Музей «Будинок митрополита»

- Сектор «Музей «Золоті ворота» 

• Сектор «Музей «Кирилівська церква»

• Сектор «Музей «Андріївська церква» 

• Науково-дослідний відділ «Інститут «Свята Софія»



2020 2019

Загальна кількість відвідувачівмузеїв
(тис. чол.)

90,1 315,4

З них  безкоштовно 6,0 23,5

у т. ч. 

- учнів, студентів
17,2 61,2

- відвідувачі з екскурсійним обслуговуванням 25,3 153,7

- освітньо-ігрові квести, пізнавальні програми для дітей, майстер класи 0,5 4,1

-лекції, концерти, фестивалі 6,7 26,2

- по музейних картках 0,14 1,8

- у т.ч. учні, студенти 0,07 0,5

Загальна кількість відвідувачівтериторії та оглядового майданчика Андріївської 
церкви (тис. чол.)

93,3 401,8

З них безкоштовно 5,2 21,6

Відвідування музеїв заповідника у 2020 році 

(у порівнянні з 2019 р.)



Відвідування музеїв та території Заповідника

90,1

315,4

Відвідування музеїв Заповідника (тис. 
чол.)

2020 2019

93,3

401,8

Кількість відвідувачів території та 
оглядового майданчика Андріївської 

церкви (тис. чол.)
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Статистика відвідування музеїв по роках

Софійський музей Кирилівська церква Золоті ворота Андріївська церква



2020 рік 2019 рік

Загальна кількість екскурсій,  ОПП та квестів, проведених у музеях заповідника 1430 4923

Загальна кількість а/г, витрачених при проведенні екскурсій,  ОПП та квестів  в 
музеях заповідника

1560 5345

Загальна кількість екскурсій, проведених у музеях заповідника 1379 4619

Загальна кількість а/г, витрачених при проведенні екскурсій в музеях заповідника 1472 4797

У тому числі:
- оглядових

1224 4283

- тематичних 113 286

- індивідуальних, авторських 42 50

- для урядових делегацій 3 3

- іноземними мовами/ а/г 40/44 243/249

у т.ч. працівниками заповідника 40/44

Загальна кількість ОПП та квестів, проведених у Заповіднику 51 304

Загальна кількість а/г, витрачених на проведення ОПП та квестів у Заповіднику 86 548

Екскурсійна робота в Заповіднику у 2020 р. 

(у порівнянні з 2019 р.)



Музейна робота 

Протягом 2020 року
Впроваджено в практику музейної роботи 

-екскурсію «Творчість художників ХІХ ст. в 

Кирилівській церкві»

- два освітньо-ігрові квести («Мисливці за 

скарбами» на основі екскурсії «Тур 

вихідного дня», «Барокові дива Софії» в 

Софійському музеї та на території) 

- дві освітньо-пізнавальні програми 

(«Історія фарфорової чашки» в музеї 

«Будинок митрополита», «Світ бароко» в 

музеї «Андріївська церква») 

- освітньо-пізнавальні програми «Зима прийшла- свята привела», «Із рушницею і кобзою» до 

Дня українського козацтва, до Дня Святого Миколая, “Масниця в Софії Київській”

- конкурс "Напиши листа Йоулупуккі (фінському Санті)/Святому Миколаю" )

-цикл інтерактивних занять по виставках “Хліб на столі” 

та освітньо-пізнавальна програма по виставці “Палац 

казок Г.Х. Андерсена. До виставки “Палац казок 

Г.Х.Андерсена було розроблено ігровий дитячий 

путівник виставкою.





Також протягом року розроблялись і проводились:

- Програма 4-го культурно-мистецького фестивалю «Княжа родина/Regio genus» /вересень/;

- Розробка програм «Вихідні у Софії Київській»

- Розробка заходів  в рамках проекту «Культурний декрет - музейні зустрічі для батьків із 

малюками»

- Урочисті відкриття виставок



Вшанування меценатів Заповідника



4-й Культурно-мистецький фестиваль 

“Княжа родина /вересень/

Програма

4 лекції

4 екскурсії для дорослих

8  освітніх програм/квестів для дітей

4 майстер-класи для дітей та дорослих

3 концертно-театральні програми 

2 спеціальні виставки



Софійський пленер

- У Софійському пленері взяла участь група художників із вадами слуху

12-14 вересня 2020 року

в рамках фестивалю “Княжа родина”

учасники  100  осіб

37 дорослих художників і аматорів

40 студентів

23 школярів



- Продовжено співпрацю з Комунальним закладом «Харківський спеціальний навчально-виховний 
комплекс  ім. В.Г. Короленка» Харківської обласної ради 

Інклюзія в музеях Заповідника

- Відкриття тактильної 3D-моделі 

Софійського собору з табличками шрифтом 

Брайля 



- Проводились освітньо-пізнавальні програми для

людей із вадами слуху;

- В соцмережах Заповідника розміщувалась екскурсія

жестовою мовою

- В музеї «Андріївська церква» встановлено

вітрину з експонатами для тактильного

сприйняття та етикетками, надрукованими

шрифтом Брайля



Робота з відвідувачами у нових форматах

• Театралізовані екскурсії (з Творчим 
об'єднанням «Ніч в університеті»)

• проект «Культурний декрет - музейні 
зустрічі для батьків із малюками»

• Концерти «Бебі Моцарт»





Оновлення та доповнення музейних експозицій

Експозиція в музеї «Андріївська церква»

В музеї «Будинок митрополита»



Панно Г.С. Севрук “Місто на семи пагорбах”



написання експозиційних текстів, етикетажу, 

інформаційних довідкових матеріалів; заключення договорів, 

підписання актів, підготовка проектів наказів, листів, 

монтаж та демонтаж виставок, розвіска банерів, афіш 

тощо

Виставки

Організовано 23 виставки

З них  

5 за участю дітей та студентів

5 із залученням експонатів 

фондових колекцій 

Заповідника

5 із залученням експонатів з 

приватних колекцій та музеїв

7 із залученням творів сучасних 

українських художників









Розробка дизайну експозицій

Зустріч із Надзвичайним і 

Повноважним 

Послом Греції в Україні 

Васіліосом Борновасом та 

Радником Посольства 

Грецької Республіки в 

Україні 

Александросом Будурісом 

щодо роботи над 

створенням виставки та 

виданням каталогу. 



Культурна дипломатія

Презентація проєкту Le 

Eccellenze Italiane Ucraina

(січень)



Культурно-просвітницькі та культурно-мистецькі заходи 

всього 78

Лекцій 19

Концертів  20

Фестивалів 2 (у т.ч. Третій фестиваль 

високого мистецтва Bouquet Kyiv 

Stage на території Софії Київської)

Урочистих відкриттів виставок 9

Майстер-класів 8



Співпраця з Українським культурним фондом

Підготовлено та відправлено  заявку на отримання гранту від УКФ

Програма «Іноваційний культурний продукт» лот «Культурна 
спадщина»

Міжнародний культурологічний проєкт «Південні морські ворота 
Східної Європи: (не)забутий спадок портових міст на Півдні України 
ХІІІ-ХV ст.»

Також підготовлено заявку  на конкурсну програму “Культура в часи 
кризи: інституційна підтримка”



Інформаційна робота

Прес-анонси для сайту та 

ФБ-сторінки

Заповідника

Інформаційне наповнення 

сторінок

“Софія Київська. Виставки”, 

“Брама Заборовського”

загалом більше 360 постів і 

фоторепортажів

про виставки, культурно-

освітні заходи, події та 

персоналії, пов’язані з історією 

Заповідника



Карантин

- челендж Ya Gallery #янакарантині

флешмоб #CreepiestObject, у рамках якого музеї ділись 

фотознімками найстрашнішими музейних експонатів 

Йоркширський музей, Великобританія

- Міжнародна музейна акція «Музейний тиждень 2020» 

#MuseumWeek

Складали пазли, розгадували ребуси, відповідали на 

запитання бліц-тестів 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/museumweek?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUndflVpI7V_9-cCYN7z-xRbOhYCZRDvnlNkC6sv75VrusjXZWk1do7Fjv2Vz14dkU4YFTb9jxudvjHwnxl7TVPFKOYhujh-XdL3hazbGh0-eihGJPL2n8hyHbZweY9WrCE_wPALA0lxWuelE4bphXoUa3VMSObS2tvG4yiqUvNIA&__tn__=*NK-y-R


ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!


