
 
 

 

"Київщина – пісня солов’їна! 

Київщина – рідна сторона! 

Київщина – серце України! 

Ти під небом зоряна одна!" 

                                   Н. Багмут 

 

 
 

Пропонуємо ознайомитися з 

найпопулярнішими, найцікавішими для 

студентів туристичними місцями Київської 

області. Адже живучи тут, ми не завжди 

знаємо про всю повноту краси та мистецтва, 

що береже в собі наша Батьківщина. 

Нехай даний буклет стане путівником та 

інформаційним джерелом, щодо того, де цікаво 

та пізнавально можна провести час, не 

перетинаючи для цього сотні кілометрів.. 

Подаруйте його вашому другу і він зможе 

ознайомитись з культурним багатством твого 

краю. 

З повагою, КОСР=) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Київська обласна державна адміністрація 

Управління молоді і спорту 

Київська обласна студентська рада 

 

 

                      

 

Київщина 2014р. 

 



 

«Парк Київська Русь» — розважальний парк та 
центр культури й історії Київської Русі, що 

знаходиться в селі Копачів у Обухівському районі 
Київської області. 

 

 

Національний музей-заповідник «Битва за Київ 
у 1943 році» — музей присвячений Київській 
стратегічній наступальній операції 1943 року. 
Розташований на околиці села Нові Петрівці 

Вишгородського району Київської області. 

 

Спасо-Преображенська церква  (Гусинська церква, 
Затоплена церква, Спас на воді) — пам'ятка 

архітектури 19 століття, що вціліла від затопленого 
водами Канівського 

водосховища села Гусинці на Київщині. 
 

 
 
 
 
 
 

Національний музей народної архітектури та побуту 
України — музей просто неба, скансен, архітектурно-
ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних 

регіонів України. Розташований на південній 
околиці Києва, уГолосіївському районі, 

поблизу селища Пирогів. 

 
 

У 2013 році недалеко від Києва з'явилося 
незвичайне аутлет-містечко. Його головна 

особливість полягає в тому, що вулиці, канали, мости 
та будинки побудовані у стилі північно-європейських 

міст, переважно в голландському стилі. 

 
Дендропарк Олександрія знаходиться в місті Біла 
Церква на березі річки Рось і займає площу 297 

гектарів. Парк був побудований графинею 
Олександрою Браницькою. 

 
 

На залізничній станції "Фастів" стоїть відкритий для 
відвідування музей-вагон, в якому в 1918 р в Фастів 

прибула делегація уряду Української Народної 
Республіки на переговори з лідерами Західно-

Української Народної Республіки. 1 грудня в цьому 
вагоні було підписано "передвступний" договір про 
намір об'єднати населення і території УНР і ЗУНР в 

єдину державу. 

 
В Яготинському районі Київської області 

знаходиться археологічний музей «Добраничівська 
стоянка». У центрі музею розташоване житло прадавніх 

людей з його ямами-кладовищами. Також у музеї 
представлені полотна художника Миколи Малинки, які 

наче панорама відображають ті часи. 

 
Букринський плацдарм - місце висадки бійців 1-го 

Українського фронту в 1943 році. Меморіал відкритий в 
1985 році на місці давньоруського городища Чучин 

 
Музей Кока-Кола в Україні розповідає захоплюючу 

історію виникнення та розвитку всесвітньо-відомого 
напою Кока-Кола. Музей складається з кількох 

тематичних експозицій і кінозалу. 
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