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Музей �стор�ї Києва



Першим пунктом в�дв�дування нашої
невеличкої подорож� був музей �стор�ї Києва.

Що мен� сподобалося найб�льше, так це
в�дсутн�сть екскурсовод�в, як� монотонно б
розпов�дали про давн� традиц�ї та в�рування
руського народу за тих час�в. В наш�й пам’ят�
закарбовано те, що саме в таких м�сцях буде
не ц�каво, але тут було зовс�м навпаки. Ти м�г
сам прочитати пояснення до експонату,

доторкнутися до рештк�в побуту свого народу
та п�рнути в атмосферу тих в�к�в. Також нов�тн�
стенди, в яких розпов�далося про р�зн� пори
того часу. Ти можеш вибрати саме те, чим
ц�кавишся � прослухати та проглянути
картинки. 

Цей музей виявився для мене найц�кав�шим �з
вс�х музеїв, в яких я була, пов'язаних з �стор�єю.

І я можу з певн�стю рекомендувати його своїм
друзям �ноземцям та моїм майбутн�м кл�єнтам.



Музей Михаїла Булгакова



А дал� була неоч�кувана екскурс�я в д�м
письменика мого улюбленого роману в 11

клас�, “Майстер � Маргарита”. Ск�льки я хот�ла
туди потрапити, але завжди не вдавалося.

Саме в цьому музеї я була приголомшена
людиною, яка проводила нам екскурс�ю.

Охайно вдягнутий � причесаний д�дусь
опов�дав начебто досв�дчений актор на
сцен�, який в дану хвилину волод�в ц�лим
залом в театр�. В�н то завмирав, то бурхливо
розпов�дав про життя письменника. Його
розпов�дь була насичена яскравими
емоц�ями, як� передалися мен�. 

Це вперше в моєму житт�, коли я була наст�льки вражена
екскурсоводом. Цей д�дусь зм�г передати мен� всю атмосферу цього
невеличкого жовтенького будинка на бурхливому узвоз�, де вирує
життя. Я була дуже вдячна йому за ц�каву � захоплюючу подих
екскурс�ю.



Екскурс�я по старому Києву

Екскурс�я р�дним м�стом була дуже насиченою � захоплюючою. Наш г�д - ця чудова ж�ночка
здається знає б�льше чим ми ус� студенти, я д�зналася ст�льки нового про Київ, що була у захват�.
Особливо мен� сподобалося стояти на фундамент� Десятинної церкви, я наче з головою п�рнула в
минуле, � в моїй голов� вирували думки: "Я стою на археолог�чн�й пам'ятц� нац�онального �
м�жнародного значення! Це руїни першого кам'яного храму Київської Рус�!" Також ми загадали
там бажання, як� хвилюють нас в першу чергу. П�д к�нець екскурс�ї ми вс� дуже втомилися, � ледве
пересували ноги, однак повн� емоц�й � почутт�в в�д старого такого близького Києва.





Музей анатом�ї Нуб�па
Наступного дня нам сказали, що будуть музеї нашого р�дного ун�верситету, але
так як ми вже були в двох, нам залишився найоч�куваний, в який ми все н�як не
могли потрапити. Музей в 12 корпус� зазивав нас, як т�льки ми ув�йшли до нього,

вс� в�д подиву затамували дихання. Купа макет�в скелет�в тварин та птах�в, � нав�ть
людини. Чесно таких обсяг�в справжн�х к�сток мен� ще не доводилося бачити. 



 Екскурс�ю в�в приємний чолов�к, один з викладач�в кафедри, здається, в�н знав все
про ц� експонати, як� вразили кожного з нас. В�н дуже детально � розумно подавав нам

�нформац�ю. Також ми д�зналися, що на територ�ї їхнього корпусу на вулиц�
знаходиться хребет � рештки кита, � ми змогли побачити його частину через в�кно.

Опудала тварин, забальзамован� органи, нервова система, все це було справжн�м �
перед моїми очима. Авжеж, я можу з певн�стю затвердити, що не шкодую, що

в�дв�дала цей музей.



Ботан�чний сад Нуб�па
Я дуже пишаюсь нашим Ботан�чним садом, бо в�н переносить мене в чудовий зелений рай,

в якому завмирає час, проблеми в�дходять на �нший план, а ти розчиняєшься серед
р�зноман�тних вид�в рослин � дерев, � насолоджуєшься сьогоденням. 



Усм�хнений чолов�чок, у якого на руках була земля, здається ми в�д�рвали
його в�д роботи в саду, вв�чливо пров�в нам екскурс�ю � розпов�в, як�

породи зв�дки завезен�, як за ними доглядають роб�тники, та що в планах
зробити нового в саду. Я знову насолодилася прогулянкой в цьому

незабутньому м�сц�. 



Екскурс�я в Чигирин, Субот�в та Холодний Яр







 Маленька подорож в Чигирин змусила забутися �
в�ддатися часу козацької епохи. Монастир�, стар�

оборонн� веж� та церквушки козак�в велично нагадували
нам, що �стор�я не забута, а буде завжди в пам'ят�.

Завдяки профес�ональн�й робот� екскурсовод�в � нашого
г�да, ми отримали найповн�шу �нформац�ю про пер�од

правл�ння Богдана Хмельницького, д�зналися як � де в�н
жив, яке неспок�йне було у нього життя, � як в�н боровся
за наш� земл�. Дуже вразили експонати тих час�в: шабл�,

нап�в вз�рван� гармати, побит� обладунки � шоломи,

портрети Хмельницького, це все вражало � не давало
спокою, нав�ть коли вже повертався додому. Але також

були м�сця, в яких завмирало серце, Мотринський
монастир та його територ�я, на як�й, здається, зупинявся

час, � на душ� ставало спок�йно. Повертаючись на
автобус� додому � сп�ваючи разом з однокурсниками

р�дн� п�сн�, я думала, що це був найкращий день за весь
перший курс мого навчання в ун�верситет�. 



Готель 11 Mirrors



Потрапивши до цього закладу, ми вс� наче опинилися в �ншому вим�р�. Стильно, сучасно,

дорого � вишукано. Ось так� слова прол�тали в моїй голов� протягом ус�єї екскурс�ї. Саме
такими повинн� бути заклади на вищому р�вн� у нас в Україн�. Керуюча готелем Олеся стала

моїм кумиром, її манери, вимова та постать. Також дружн�й колектив готелю викликав
приємн� враження. Я д�зналася в�д них все � нав�ть б�льше. Мен� сподобалося, як сказала

головна покоївка, що кожного гостя вони дивують подарунками, � що г�сть це найважлив�ша
персона в їхньому заклад�. Це був перший готель в моєму житт�, який я в�дв�дала, �

спод�ваюсь, що не останн�й. Адже в такому м�сц� хот�лось би бути.



Дякую за увагу!


