Семінар по виконанню завдань 1-го пакету. 11-12 червня 2018 р.
Про Київ
У Києві є багато визначних місць,
стародавніх і сучасних. Історичні центри
та місцевості Києва розповідають про
далеке минуле міста. Споруди Києва живі свідки плинності часу та подій
сьогодення. Численні монастирі та
храми міста прикрашають його та
створюють атмосферу чистоти й
святості. Є багато пам'ятників, що стали
свого роду візитівкою столиці. Завдяки
великій кількості парків та зелених насаджень образ Києва є неповторним. Вулиці та площі
Києва пам'ятають про радісні та сумні моменти і явища у долі нашого міста.
Різноманітність київських пам'яток не перестає дивувати й захоплювати багатьох. Усе це обличчя Києва, міста унікального, несхожого на інші, яке так люблять кияни й туристи.
На території Києва розташовано більш ніж 70 парків та 200 скверів, завдяки чому наша
столиця вважається одним з найзеленіших міст Європи й навіть усього світу. Київ — місто
з надзвичайною атмосферою. Це місто, в якому закохуються і в яке закохуються. Якщо ви
тут народилися й живете — ви, певно, палкий патріот столиці України. А якщо Ви приїхали
сюди як турист — відвідавши Київ один раз, ви захочете повертатися сюди знову й знову!

Як дістатися до / з аеропорту / залізничного вокзалу
З аеропорту
Автобуси Sky Bus
З Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Києва (через станцію метро
«Харківська» до Південного вокзалу залізничної станції КиївПасажирський) можна дістатися автобусами Sky Bus. Автобуси
від’їжджають від терміналів В, D за розкладом.
Інформацію стосовно відправлення та прибуття автобусів Sky Bus можна отримати за
номером +38 (095) 431 07 17 (цілодобово).
Маршрут руху автобусів Sky Bus
Аеропорт «Бориспіль» – Метро «Харківська» – Залізничний вокзал «Південний»
Залізничний вокзал «Південний» – Метро «Харківська» – Аеропорт «Бориспіль»

Вартість проїзду
•
•
•
•
•

від аеропорту «Бориспіль» до станції метро «Харківська» – 60 грн.;
від аеропорту «Бориспіль» до Залізничного вокзалу «Південний» – 100 грн.;
від Залізничного вокзалу «Південний» до станції метро «Харківська – 60 грн.;
від Залізничного вокзалу «Південний» до аеропорту «Бориспіль» – 100 грн.;
від станції метро «Харківська» до аеропорту «Бориспіль» – 60 грн.

Контактна інформація
+38 (095) 431 07 17
+38 (045) 956 48 14
http://www.skybus.kiev.ua
З залізничного вокзалу
З залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» до Київського університету імені
Бориса Грінченка (станція метро Мінська) / центру Києва (станція метро Майдан
Незалежності/Хрещатик) можна дістатися Київським метрополітеном (Вартість проїзду 5 грн.).

Проживання в місті Києві
Київ – туристичне місто України, тому Ви легко можете знайти багато варіантів
готелів/апартаментів (ціни залежать від сезону, дати тощо). Київський університет імені
Бориса Грінченка рекомендує Вам деякі готелі та апартаменти поблизу Університету
Грінченка (їх можна знайти на спільній карті).
Нижче наведений їх перелік готелей/апартаментів з маршрутами (від місця
проживання до Київського університету імені Бориса Грінченка) та посиланнями на сайт
Booking, де можливо їх забронювати.
Готелі (3 зірки)
Amarant Hotel - вулиця Костянтинівська, 71Д (м. Тараса Шевченка)

Готелі (4 зірки)
Висак - вулиця Оболонська Набережна, 17

Апартаменти біля Університету Грінченка
Апартаменти с панорамним видом. - вулиця Маршала Тимошенка, 21

Апартаменти та Апартаменти - вулиця Маршала Тимошенка, 19

Апартаменти Оболонь - вулиця Богатирська, 2

Апартаменти - вулиця Зої Гайдай, 9А

Апартаменти - Оболонський проспект, 15

Апартаменти - Оболонський проспект, 15б

Апартаменти - Оболонський проспект, 22В

Апартаменти - Оболонський проспект, 28

Транспорт
Ви можете знайти практично будь-який вид громадського транспорту в місті Києві.
Повний перелік комунального транспорту та маршруток Києва Ви можете переглянути
за посиланням. На цьому ж сайті можливо відстежити, де саме він знаходить в той чи
інший момент.
Вартість проїзду в наземному транспорті (автобус, трамвай, тролейбус і
фунікулер): становить 4 грн., в київському метрополітені 5 грн.

Що варто відвідати в Києві
Києво-Печерська лавра
Свята Успенська Києво-Печерська Лавра є першим і
найдавнішим монастирем на території сучасної України.
Тільки три монастирські обителі мають в Україні в даний
час статус лаври і освячені на честь Успіння Пресвятої
Богородиці — Києво-Печерська, Почаївська і Святогірська.
Це свідчить про особливе шанування Пресвятої Богородиці
нашим православним народом, а також зв’язок монашества
на Русі і древньої обителі Успіння Богоматері на Горі Афон.
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»
Меморіал пам'яті жертв Голодомору в Україні представляє
собою комплекс, який розташувався в Києві в парку Слави,
що над Дніпром. Пам'ятник споруджено на честь загиблих у
1932-1933 роки. Цей музей був побудований у відповідності
з проектом, який був розроблений Гайдамакою спеціально
до сімдесятої річниці Голодомору в 2008 році.
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова
Музей Михайла Булгакова відкритий в так званому будинку
Турбіних, де письменник жив з 1906 по 1919 р. і куди
поселив героїв роману Біла гвардія.
Відтворено інтер'єри кімнат у тому вигляді, як вони
відображені на фотографіях і як їх описував сам Булгаков:
парадна вітальня з піаніно, медичний кабінет, кімната
сестри письменника Варі, а також кімната самого Булгакова
і героя роману Миколи, входом до якої служить шафа з
табличкою квартири N50 з роману Майстер і Маргарита.
Музей однієї вулиці
Музей однієї вулиці створений і існує для того, щоб
розкривати загадки і приховані факти з історії Андріївського
узвозу - однієї з найбільш незвичайних і обов'язкових для
відвідування вулиць у столиці України.

Музей води
Музей води знаходиться в самому центрі Києва в поблизу
від Хрещатика і Майдану, тому це місце є одним з найбільш
популярних у столиці. Музей розташовується в одній з
водонапірних веж, вік яких більше 130 років.
Тут можливо дізнатисяя про водні запаси України, про
гідросферу планети, як діяльність людини впливає на
екологію.

Київ у мініатюрі
Парк Київ у мініатюрі - це відмінне місце для відпочинку,
якщо ви захотіли провести час далеко від міської суєти, але
в той же час не виїжджаючи за межі самого міста.
Відкрито це парк -музей в 2006 році, а знаходиться на березі
Дніпра, на території Гідропарку. Тут зібрані найвідоміші
пам'ятки Києва у вигляді мініатюрних макетів.

Національний парк та музей корупції Межигір'я
Колишня резиденція українського президента Віктора
Януковича в селі Нові Петрівці, під Києвом. Резиденція
стала символом олігархічної та злочинної влади,
показником стилю життя українських нуворишів. Музей
унікальний за тематикою, масштабами, вартістю речей, які
зібрані в ньому.
Київська фортеця
Музейний комплекс створено у 1927 році на основі однієї з
найбільш збережених кам'яно-земляних фортець у світі.
Фортеця належала до західно-руської лінії укріплень.
У музеї знаходиться близько 17 тисяч експонатів.
Госпітальне
укріплення
київської
фортеці
це
напівпідземельні споруди з товстими стінами з цегли і
каменю.
Будинок з химерами
Ця будівля одне з найбільш екстравагантних творінь
архітектора Городецького, у цьому будинку він жив до
1920р.
З боку площі Івана Франка будинок шестиповерховий а з
Банкової всього триповерховий - це парадна сторона, де
розміщувалася квартира самого В. Городецького та його
будівельна контора. Зі стін будинку виступають голови
слонів і носорогів на даху сидять химери, а річкові богині
Неяди мчать верхи на дельфінах. Стиль романтичний, новий
модерн, і це виразилося в новому матеріалі - залізобетоні в
якому виконано весь декор.

Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка
Одна з найвідоміших оперних і балетних сцен Європи.
Будинок побудований в 1901 за проектом архітектора В.
Шретера в стилі французького ренесансу на місці згорілого
в 1896 р.

Київський академічний театр драми і комедії
Театр у Києві, заснований наприкінці 1970-х років. Театр
працює двома мовами — російською і українською (вистава
«Брехня» за п'єсою Володимира Винниченка (1992, реж.
Олександр Балабан) стала першою українською виставою у
російськомовному театрі).

Майдан Незалежності
Центральна площа Києва. Розташована між Хрещатиком,
вулицями Бориса Грінченка, Софіївською, Малою
Житомирською, Михайлівською, Костьольною, алеєю
Героїв Небесної Сотні, вулицею Архітектора Городецького
та провулком Тараса Шевченка.

Андріївський узвіз
Вулиця-легенда, вулиця-музей, стародавній Боричів Тік,
київський Монтмартр. Як тільки не величали цю
неповторну, вишукану і, безперечно, одну з найбільш
колоритних вулиць Києва - знаменитий Андріївський узвіз!

Контрактова площа
Одна з найстаріших площ у Києві, виникла ще за часів
Київської Русі. Після руйнування Верхнього міста монголотатарами і до XIX століття залишалася центром міста.

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка
Це справжній острів краси, спокою і радості для мешканців
гучного й метушливого мегаполіса. Ботанічний сад займає
територію площею до 130 га на правому березі річки Дніпро.
У саду росте більше 10 тисяч сортів, видів і форм рослин
самого різної якості: декоративні, овочеві, кормові,
лікарські та багато інших, зібрані з усіх куточків світу.

Парк Феофанія
Парк-пам’ятка
садово-паркового
мистецтва
загальнодержавного значення. Парк «Феофанія» на сьогодні
є наймолодшим та найперспективнішим місцем відпочинку
для киян та гостей міста. Парк входить до складу природно
- заповідного фонду України, який є складовою частиною
світової системи природних територій та об`єктів, що
перебувають під особливою охороною. Опікується цими
землями державна установа ДУ «Інститут еволюційної
екології НАН України».
Оболонська набережна
Вулиця в Оболонському районі міста Києва, житловий
масив Оболонь. Пролягає від вздовж затоки Оболонь р.
Дніпро від урочища Наталка (юридично — від Північного
мосту) до Прирічної вулиці.
Пейзажна алея
Зона відпочинку в Києві, створена на місці зритих
оборонних валів Верхнього міста, які йшли понад яром,
над урочищем Гончарі.

