
РОЗШИРЕНІ ШКІЛЬНІ 
ЕКСКУРСІЇ

до 

Державного музею 
авіації



Державний музей авіації

• Музей був створений у 2003 році і на сьогоднішній день в нашій колекції понад сто 
експонатів авіаційної техніки різного призначення та часового періоду.

• Відвідав музей ви зможете побачити найбільший у світі гелікоптер Мі-26, перший 
реактивний пасажирський літак Ту-104, літаючі амфібії Бе-6 та Бе-12, стратегічні 
бомбардувальники Ту-22М та велику колекцію реактивних винищувачів.

• Пряме сусідство з київським аеропортом Жуляни, дозволяє спостерігати з території 
музею взліт та посадку справжніх пасажирських авіалайнерів.

• В музеї можна відвідати найбільший у світі гелікоптер Мі-26 та посидіти у його кабіні, 
а також побувати на борту лайнерів Ту-154 та Іл-62.

• Екскурсії проводять досвідчені екскурсоводи, які не один рік пропрацювали в авіації 
та знають багато цікавих історій та фактів.



Запрошуємо на екскурсії

З метою ознайомлення підростаючого 

покоління з авіаційною галуззю та 

підвищення інтересу до української

авіації Державний музей авіації

запрошує учнів 2-11 класів на тематичні 

екскурсії.



«ЗАЛІЗНІ ПТАХИ»

• На протязі екскурсії учні будуть мати можливість

ознайомитись з усіма експонатами музею (70 літаків та

гвинтокрилів). Досвідченні екскурсоводи, на прикладі

великих та маленьких літаків, розкажуть маленьким

відвідувачам про основні деталі літака та їх призначення;

покажуть як змінювались літаки з часом; ознайомлять з

музейною колекцією гвинтокрилів. Також учні будуть мати

можливість побувати на борту літаків та у кабіні пілота,

зробити фотографії. По завершенню на кожного

відвідувача чекають приємні подарунки на згадку про

музей.

• Дана екскурсія розрахована на учнів 2-4 класів.



«100-ліття світової авіації»

На протязі екскурсії учні будуть мати можливість

ознайомитись з усіма експонатами музею. Досвідченні

екскурсоводи зможуть зацікавити кожного відвідувача

поринути у загадковий світ літаків та гвинтокрилів. Школярі

побачать, як на протязі років змінювалась світова та

українська авіація. Зможуть доторкнутися до видатних літаків,

які не тільки виконували бойові завдання, перевозили вантаж

та пасажирів, а й знімалися у кіно. Дізнаються про видатних

українських конструкторів та винахідників у галузі

авіабудування. Також учні будуть мати можливість побувати

на борту літаків та у кабіні пілота, зробити фотографії. По

завершенню на кожного відвідувача чекають приємні

подарунки на згадку про музей.

Дана екскурсія розрахована на учнів 5-8 класів.



«Українська авіація»

На протязі екскурсії учні будуть мати можливість

ознайомитись з усіма експонатами музею. Досвідченні

екскурсоводи розкажуть підростаючим українцям про

видатних українських авіаторів, які народилися і працювали у

Києві. Ознайомлять з музейною колекцією гвинтокрилів,

літаків, які виконували бойові завдання та цивільні польоти.

Зупиняться на кожному видатному експонату окремо. Також

учні будуть мати можливість побувати на борту літаків та у

кабіні пілота, зробити фотографії. По завершенню на кожного

відвідувача чекають приємні подарунки на згадку про музей.

Дана екскурсія розрахована на учнів 9 – 11 класів.



Інформація

Вартість екскурсії для одного школяра 120 грн. Група до 30 дітей, 

двоє супроводжуючих безкоштовно. 

Вартість екскурсії включає:

• Доставка в музей та назад на комфортабельному автобусі у 

супроводі працівника музею

• Екскурсія по музею ( 1 година)  з відвідуванням літаків

• Сувенір на згадку про музей авіації



Чекаємо на Вас!!!

• Кожну екскурсію за бажанням класного керівника 
та батьків можна доповнити розважальною 
програмою або квестом. Після екскурсії на дітей 
буде чекати весела команда аніматорів, яка не 
залишить жодного учня без уваги та веселої 
посмішки. Різноманітні змагання, цікаві фокуси та 
веселі ігри, аква грим та повітряні кульки 
забезпечать гарним настроєм кожного 
відвідувача.

• Тривалість заходу – 45 хвилин.
• Вартість – 45 грн 1 особа (сплачується додатково 

до екскурсії)



КОНТАКТИ

Державний музей авіації
Київ, вул. Медова, 1 (район аеропорта Жуляни)

Контактний телефон: 095 286-42-77; 067 399-49-77


