
Освітній фестиваль «Арсенал Ідей» – 
це креативний простір, у якому поєднуються 
творчість дітей та дорослих, наукові інновації 
та сміливі мистецькі проекти, сучасні освітні 
програми та експериментаторство. 

Тема цьогорічного фестивалю «Якби я був кимось 
/ чимось / десь» має на меті продемонструвати 
різноманітність можливих досвідів – від тілесних 
до професійних. 

Під час фестивалю будуть представлені:
— інтерактивні мистецькі спецпроекти; 
— творчі лабораторії та майстер-класи;
— інклюзивний театральний проект 
  «Більше ніж гра»;
— виставки;
— ярмарок розвивальних ігор та книжок;

Важлива частина фестивалю – це спеціальні 
програми від українських музеїв. На останній 
сторінці путівника ви знайдете музейні маршрути 
для дітей від 5 до 12 років. 
Виконайте завдання та отримайте подарунки!

Мережа квест-кімнат «Замкнені» пропонує 
захопливий квест простором фестивалю для дітей, 
підлітків та дорослих. Для проходження потрібно 
мати смартфон, посилання можна отримати біля 
стенду «Замкнені».



Ми живемо у місті, але часто 
не замислюємось, як воно влаштоване.

Хочеш знати більше? Сміливо крокуй 
вперед і ти дізнаєшся про міську 
історію та археологію, рослинність 
та архітектуру, секрети створення мап 
та розробки маршрутів. 

За допомогою віртуальної реальності 
поринь у внутрішній простір музею 
та вийди з міста у таємничий ліс. 
Разом з іншими створи модель 
ідеального міста.



Музей історії міста Києва

За допомогою фотографій, мап та ігор ви дізнаєтесь, як кияни 
змінювали своє місто протягом останніх ста років, а також 
зможете спробувати себе у ролі гіда та прокласти маршрут 
найдивовижнішими пам’ятками Києва.

Національний Києво-печерський заповідник

Бувають мапи міста, країни, заповідника, мапи дитячі та 
інтерактивні, старовинні та сучасні. Мапу можна створити для 
будь-якого простору, зокрема уявного. Станьте дослідниками 
і пропливіть річкою відкриттів та океаном цікавості.

Крокуй! KyivLab

Крокуйте містом мрії, складайте власні маршрути та 
створюйте мапи. Також на вас чекають пазли та гра-меморі з 
архітектурними об’єктами. А 29 вересня о 12:00 відбудеться 
майстер-клас «Паперове місто» (проводить Олена Зарецька).

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН 
України

Як поширюються рослини в місті і для чого їм потрібні 
«пушинки», «липучки» та «гелікоптери»? Роздивіться зблизька 
знайомі та незнайомі насінини, дізнайтеся про мету їхніх 
пристосувань і відтворіть переміщення насіння в різних 
середовищах.

Етнографічний комплекс «Українське село»

Простір, в якому ми живемо — це не лише площі та вулиці, а 
й кімнати та коридори. Зазирніть усередину української хати, 
дізнайтесь, із яких матеріалів її будували та з яких частин вона 
складається. Навчіться правильно розставляти всередині 
основні меблі та речі.
 
New Cave Media

«Знайомство з туконі» — це поєднання віртуальної реальності 
з відео 360°, анімації та класичної книжкової ілюстрації.

Мелітопольський міський краєзнавчий музей

А тепер час отримати практичні археологічні навички! 
Що сховано у кургані? Отримайте інструменти, прослухайте 
інструкцію та починайте розкопки! Заняття відбуваються 
щогодини.



Музей історії Десятинної церкви

Навіщо історичні пам’ятки у місті майбутнього? Що можна 
і чого не можна будувати поруч із ними? Стенд музею 
пропонує відвідувачам не лише знайти відповіді на ці питання 
в інтерактивному форматі, а й розважитися пазлами і 
розмальовками на археологічну тематику.

Ігромаг

Настільні ігри — прекрасна альтернатива планшету та 
комп’ютеру, за якими наші діти проводять занадто багато часу. 
Ми приготували кілька варіантів настільних ігор для дітей 
різного віку, які точно припадуть їм до душі. Спробуй! 

Національний художній музей України

Зазирніть всередину музею і ви побачите, як оживають 
картини, а також навчитеся самі оживляти зображення на 
майстер-класах зі stop-motion анімації, що стартують щогодини. 
Для участі у майстер-класі вам потрібен смартфон, додаток 
безкоштовний. Музейна програма відбувається спільно з Linzar.

Дитяча архітектурна студія Arch4kids

«Місто дітей», яке ми створюємо всі разом. Підійдіть до стенду 
і покажіть, скільки завдань ви виконали у частині «Простір» 
музейного маршруту. Ви отримаєте відповідну кількість 
будівельних блоків, якими буде заповнюватися місто.

LoraShen Studio

Квіткові кутюр’є — використовуючи флористику та декор, 
вони створюють унікальний простір міста. 



Уяви себе в іншому тілі – тварини, 
рослини, фантастичної істоти. Дізнайся 
більше про те, як ці тіла влаштовані, 
та поекспериментуй з можливостями 
власного тіла. 

Уяви себе духом у світі снів, 
не обмеженим фізичною реальністю. Уяви, 
що сприймаєш світ передусім на дотик 
або слух, або через органи чуття, яких 
людина не має. 

Врешті, дізнайся, як зробити світ 
кращим для тих, хто живе навколо тебе.



Teleport360

Зір, слух, нюх, дотик, смак — 5 відчуттів, 5 інтерактивних зон. 
Дізнайтесь, як саме ми бачимо, зберіть дротовий телефон 
власноруч, протестуйте нюхову пам’ять та чутливість різних 
ділянок шкіри, а також проведіть багато інших дослідів, 
пов’язаних із відчуттями нашого тіла.

Dream Projects

Хто ми, коли спимо? Поринь у спеціальний простір, який має 
форму розмітки, нанесеної на підлогу, стіни та предмети. 
Розмітка задає певні положення тіла, які необхідно вибрати 
глядачам-дослідникам для участі і взаємодії з простором та 
один з одним.

Київський зоопарк

Чи можете ви стрибнути як коник або заєць? А подивитись 
на світ очима хамелеона? А чи знаєте ви, як відчувають себе 
тварини у світі людей? Уявіть себе твариною в ігровій програмі 
від київського зоопарку.

Третя після опівночі

Музей в темряві «Третя після опівночі» — єдиний в Україні музей, 
де всі екскурсії проходять в абсолютній темряві та у супроводі 
незрячих гідів. Спеціально для Арсеналу Ідей була збудована 
темна кімната, де ви зможете пережити унікальний досвід, 
який змінить ваше сприйняття світу.

ГО «Ти особливий»

Чи знаєте ви, що популярна шкільна гра у «крапки» є лише 
спрощеною версією давньої східної гри/мистецтва Го? 
А пробували грати із зав’язаними очима?

Експериментаніум

Інтерактивні анатомічні експонати допоможуть розібратися, 
як влаштоване людське тіло, як воно розвивається на шляху від 
ембріона до дитини.  Інші експонати демонструють зв’язок між 
анатомією та фізикою: як електричні імпульси уможливлюють 
роботу нашого організму, зокрема мозку. Щодня о 14:00, 15:00 
і 16:00 підчас коротких лекціях можна буде дізнатися, що таке 
любов з точки зору біології і як працюють гормони.



Інклюзивно привітні/Inclusive Friendly 

Сенсорна галявина. Випробовуємо можливості базових 
сенсорних систем тіла: вестибулярної, тактильної, пропріо-
цептивної з обладнанням Сенсорії. Спробуйте обійми «обжи-
мальної» машини! Якщо вам потрібна допомога з супроводу, 
звертайтесь до наших волонтерів, яких знайдете на всіх лока-
ціях фестивалю. Волонтери пройшли підготовку-тренінг 
«інклюзивно привітні», знають правила супроводу осіб з інва-
лідністю та володіють елементами жестової мови.
*Inclusive Friendly — унікальний проект із розвитку інклюзивно 
привітного суспільства, що діє в Україні понад 2 роки, прово-
дячи понад 100 лекцій-тренінгів на рік для громад та підпри-
ємств, а також проводить оцінку рівня інклюзивності, фізичним 
облаштуванням та супроводом у сфері доступності та інклюзіі.

Національний музей медицини України

Розповідь про анатомів та анатомію, проілюстрована інтеракти-
вною збірною моделлю тіла. Різна текстура «органів» зацікавить
наймолодших, а також дозволить познайомитися із експоната-
ми незрячим людям.

Національний науково-природничий музей НАН України

Познайомтесь із моторошним світом хижих рослин, візьміть 
участь у майстер-класі з препарування палеонтологічних зраз-
ків та пограйте в мінералогічну гру від геологічного відділу.

«Чілдрен Кінофест» / Linoleum / Fight for right

Перегляньте короткометражні анімаційні та ігрові фільми 
з програми фестивалю «Чілдрен Кінофест» та анімацію з 
фестивалю Linoleum. Фільм супроводжує тифлокоментар від 
громадської організації Fight for right, який дасть можливість 
переглянути стрічку незрячим. Також на локації відбуваються 
майстер-класи з написання тифлокоментарів.

Кінопокази «Чілдрен Кінофест»

Казка «Рукавичка в пустелі»
Їхав дід пустелею та загубив рукавичку, і вирішили мешканці пустелі в ній 
пожити, доки не прийшов нільський крокодил. 

Анімаційний фільм «Пташка і гусінь»
Фільм про те, як не треба себе поводити, якщо хочеш мати добрих друзів. 

Ігровий фільм «Єдиний шанс»
Маленька Варвара прагне змінити свого старшого брата Сашка. Хлопець 
постійно ображає її та слабших за себе дітей, але ця дитяча жорстокість раптово 
зникає разом із Варварою. Дівчинка вирушає на пошуки чарівної квітки, щоб 
загадати бажання. Чи знайде вона чарівну квітку? Чи вдасться їй 
змінити ставлення брата?



Анімаційний фільм «Друзі з Овочсіті» 
Інколи буває так, що ти маєш сім`ю, перебуваєш серед людей — але все 
одно почуваєшся самотнім. «Друзі з Овочсіті» — історія-роздум про дружбу 
та відносини між батьками та дітьми, про те, що таке справжнє щастя.

Ігровий фільм «Обережно мрія»
Дівчинка розважалась у своїй кімнаті й згадала, що не доробила уроки. 
Аби втекти від своїх обов’язків, вона проходить крізь магічне дзеркало до Світу 
мрій... Та чи буде той світ насправді без зобов’язань?

Анімаційний фільм «Колисанка»
Найчарівніша пісня дитинства — це матусина колисанка. Ігровий фільм «Диваки».
Фільм про молодих людей, які іншим людям  можуть здаватися дивними — через 
звичку все підраховувати чи використовувати математику у звичному житті, або 
гіпертрофовану схильність до чистоти, але легко і без слів змогли знайти спільну 
мову один з одним. Про справжнє… Реальна історія з життя. Про вірність, віддда-
нність та справжню дружбу — мільфільм покликанний змусити дітей та дорослих 
замислитися про вічні моральні цінності.

Ігровий фільм «Вірус А»
Авдіївка, 2017 рік. Юнак на ім’я Вірус переживає не найкращі часи: його мати та 
батько постійно сваряться, сестра вимушена пересуватись у візочку, на околиці 
міста — війна. У цей час в Авдіївці з’являється дивна людина в білому —
Зникаюча. Виявляється, що Зникаюча —це іншопланетянка, і для їхньої цивілі-
зації Земля та земляни — звичайна гра-стратегія. Все, що відбувається 
на Землі — це гра розвиненішої іншопланетної раси.

Анімаційний фільм «Качка на ім’я Бабіліна»
Фільм про енергійну качку Бабіліну, яка наполегливо втілює свою мрію — 
мати хвіст, як у павича.

Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мисте-
цтва LINOLEUM (від англ. cлова line —лінія і латинського 
oleum—олія) — найбільший показ авторської анімації в Україні. 
Крім міжнародного і національного конкурсів, фестиваль 
складається з серії майстер-класів та лекцій від професіоналів 
індустрії, показів експериментальної анімації та відеоарту, 
тематичних позаконкурсних скринінгів та дитячої програми. 
Головна мета показати, що анімація — це не лише розвага для 
дітей, але й вид сучасного мистецтва, де за допомогою нових 
технологій можна підіймати актуальні теми, залучаючи 
до цього широку інтелектуальну аудиторію. 

Етнофобія
Албанія, Греція | 2016 | 14:20
Виживання, конфлікт і співіснування завжди ходять разом. Усе це 
супроводжується вибухами радості й болю через людську жагу знаходити та 
перебільшувати відмінності навіть тоді, коли схожість вочевидь більша.

 



Доброї смерті, друже
Німеччина | 2016 | 03:05
У трагікомедії «Доброї смерті, друже» на перший погляд дріб’язковий конфлікт 
між сусідами загострюється: не зважаючи ні на що, обидва беруться за руйнацію 
власних домівок, підживлювані пожадливістю, аж поки не стається непоправне.

Кетрін
Бельгія | 2016 | 11:51
Кетрін обожнює тваринок! Але найбільше вона любить свого кота.
Навіть дорослішою дівчині важко знайти спільну мову з людьми. Її кіт — це її 
життя, і поступово жінка стає старою божевільною пані. Чи знайде Кетрін колись 
дружбу чи любов?

Примат
Бельгія | 2017 | 11:30
Пухкий маленький чоловік живе на останньому поверсі хмарочоса. Весь день 
він працює сміттярем, але ввечері дивиться фільми про Тарзана і уявляє себе 
в буйному лісі. Якось чоловік чує сварку у своїх сусідів. Тоді він вирішує знайти 
Тарзана всередині себе та врятувати сусідку Джейн.

Незайнятий простір
Франція | 2017 | 05:30
Тато навчив мене пакувати валізи.

Острови-близнюки
Франція | 2017 | 07:18
Східний та Західний острови-близнюки —два майже ідентичні острівки, на 
кожному з яких панує король та культ симетрії, тож у всього є відповідник. 
Та одного дня королева Західного острова, на превелике горе короля, народжує 
дитину без пари...

Боріс Норіс
Велика Британія | 2017 | 03:40
Чоловік збирає сміття, що винесло на берег і знаходить дещо цікаве. Це ляльковий 
мультфільм про те, як НЕ ділитися.

Речі, які дратують
Чехія | 2017 | 06:12
Ця дівчинка зла на весь світ. Будь-яка річ може зіпсувати її день: набридливий 
камінець в черевичку, огидний кмин у хлібі чи волосся в роті. Але хіба вона 
насправді помиляється? 



Ким ти хочеш бути, коли виростеш? 

Марсіанським колоністом, куратором 
виставки на космічній станції 
або перекладачем на міжпланетних 
переговорах? 

Приміряй на себе різноманітні ролі, 
дізнайся, які навички та знання 
для них потрібні та придумай професію, 
якої ще не існує



Національний музей історії України / Музей історичних 
коштовностей України

Люди грали в ігри протягом усієї своєї історії. А ви колись грали 
у давньоруський Млин, давньоскандинавський Хнефатафл, 
трипільську Михен чи гру з царських гробниць Ура? Також на 
стенді щодня о 14:00 відбувається майстер-клас із карбування 
монет, а о 15:00 — гра «Власний музей».

Національний музей історії України у Другій світовій 
війні. Меморіальний комплекс

Дізнайтеся, як передавати повідомлення на відстані за 
допомогою жестів, рухів та зображень на прикладі сигнальних 
морських прапорців. 26 вересня о 16:00 відбудеться 
майстер-клас із реставрації паперу.

Національний історико-культурний заповідник «Чигирин»

Історики мають дивовижну здатність дізнаватися та розказу-
вати іншим безліч цікавого не лише про видатних діячів мину-
лого, а й про кожне містечко і село, замок і хутір. Станьте 
дослідником Чигиринщини через ігри і пазли від музею.

Меморіальний музей-садиба В.І.Немировича-Данченка 
та М.О.Корфа 

Бути вчителем та учнем у школі 19 століття було непросто — 
спробуйте написати щось чорнилами та пером! Окрім 
постійних активностей, о 12:00, 15:00 та 18:00 на стенді 
відбуваються музейні уроки.

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Мрієте про роботу музейного куратора? Тут ви зможете 
використати музейні матеріали для створення особистих 
історій, ставши співкураторами макету експозиції «Українське 
мистецтво XVIII-ХХ ст.» Також тут можна спробувати себе 
у ролі художника, доповнюючи макет власними роботами. 
Щодня з 15:00 до 17:00 на стенді відбуваються тематичні 
майстер-класи.

Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна, Чугуїв

За допомогою музейних авторських ігор ви дізнаєтесь про 
життя художника на прикладі Іллі Рєпіна, а ребуси про музейні 
професії розкриють таємниці музейної роботи.



Школа бізнесу та розвитку підлітків «Start Now»

Заняття з профорієнтації, тренінги з акторської та ораторської 
майстерності, маркетингу та критичного мислення, психо-
логічні та бізнес-ігри. Окрім занять від дорослих професіоналів, 
підлітки зможуть взяти участь у тренінгах від своїх однолітків. 

26 вересня, середа

17:00-19:30      Тренінги від учнів Start Now!

27 вересня, четвер

11:00 -13:00      Тренінг з акторської та ораторської майстерності
13:00 -15:00      Тренінги від учнів Start Now!
17:00 -18:00      Тренінги від учнів Start Now!
18:00 -19:30      Майстер-клас «Розглядаємо професії 
                              в юридичній галузі»

28 вересня, п’ятниця

11:00 -12:00      Психологічний тренінг «Вчимося вчитися. 
                              Як розвинути пам’ять, увагу? Тестуємо себе» 
12:00 -13:00      Психологiчнi  iгри
13:00 -15:00      Тренінги від учнів Start Now!
17:00 -18:00      Тренінг «Як знайти свою професiю»
18:00 -19:30      Тренінги від учнів Start Now!

29 вересня, субота

11:00 -12:00       Майстер-клас із маркетингу
13:00 -14:00       Майстер клас з ораторської майстерності
15:00 -17:00       Бізнес-клуб. Цiкава зустрiч та бізнес-гра
17:00 -19:30       Тренінги від учнів Start Now!

30 вересня, неділя

11:00 -12:00       Критичне мислення та письмо: прості  поради, 
                               як писати есе, впорядковувати свої думки
12:00 -13:00       Тренінги від учнів Start Now!
15:00 -19:00       Майстер-класи вiд викладачiв та учнів  Start Now



Державний музей іграшки

Дослідіть іграшку, створену на перетині науки та мистецтва —
калейдоскоп, намалюйте власні історії на піску та сфотографуй-
теся у селфі-зоні.

Музей Історії Туалету

Вирушайте у подорож крізь простір і час, де через зміну гігіє-
нічних звичок прослідковується розвиток цивілізації. У пригоді 
вам стануть спеціально розроблені настільні ігри, та трон-сюр-
приз, на якому ви зможете відчути, як жилося королям у добу
Відродження.

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

Чи не є все, що ми бачимо і що робимо, лише тінями на стінах 
печери? Подумайте про це під час таємничої мандрівки 
уявними світами за допомогою ручного театру тіней.

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г.Тичини 
в м. Києві

Є люди — як-от Павло Тичина — які просто не можуть зупини-
тися на одному виді діяльності. Як їм вдається організувати свій 
час? Протестуйте свої навички мультизадачності за допомогою 
гри-годинника. А 27 вересня о 17:00 та 30 вересня о 15:00 ви 
зможете долучитися до майстер-класу, щоб створити закладку 
до свого щоденника.

Обласний літературно-меморіальний музей Миколи 
Островського

Роль музейного дослідника непроста, адже вимагає, окрім 
глибоких знань, зосередженості та логічного мислення. 
Знайдіть помилки у експозиції через гру «Музейний детектив». 
Додатково відбуваються майстер-класи з тифлографіки.

Приватний музей історичного костюма та стилю 
Вікторії Лисенко

Відчуй себе панянкою або кавалером 18 століття, примірявши 
капелюшки та аксесуари. Щодня о 15:00 та 18:00 відбуваються 
майстер-класи «Основи моделювання одягу» і «Столовий 
етикет від вікторіанської епохи до сьогодення».



Національний центр народної культури 
«Музей Івана Гончара»

Відчуйте себе дослідником народної культури: прослухайте 
традиційні пісні та розгадайте загадки до них. На локації також 
відбудуться танцювально-ігрові майстер-класи: 28 вересня, 
п’ятниця 19:00 — Школа народного танцю «Божичі»; 29 вересня, 
субота 15:00 — Дитячий фольклорний ансамбль «Райгородок»; 
30 вересня, неділя 16:00 — Гурт «Буття»

Бельвіль

За допомогою настільних ігор можна познайомитися з різними 
професіями, вдосконалити навички, які стануть у пригоді в 
повсякденному житті — стратегічне мислення, планування, 
ефективне ведення перемов.

Сверлик

Навіть у космічному майбутньому не зникне необхідність у 
майструванні власними руками. «Сверлик» — це місце, де діти 
та дорослі майструють та декорують, створюють цікаві художні 
роботи з дерева за допомогою електроінструменту.

Музей космонавтики ім. С.П. Корольова

«Що я робив би на іншій планеті, якби був поселенцем?» 
Можливо, за кілька років це питання з фантастичного стане 
цілком актуальним. Тому спеціально для фестивалю музей 
привозить свої унікальні експонати, за допомогою яких ви 
навчитеся пристосовуватися до незвичних умов на чужій 
планеті та виживати у космосі. 

Мала академія наук України

МАН пропонує ознайомитися з широким спектром наукових 
дослідів та експериментів: від фізики, хімії і біології до інженерії 
та дизайну. Виділення ДНК з бананів, хімічний дослід «Зубна 
паста для слона», пошук найкращого водовідштовхувального 
засобу для взуття та конструювання парашута, навчання 
архітектурі в ігровій формі — це лише невеличка частина 
активностей та майстер-класів, що постійно відбуватимуться 
на локації.

Лабораторія експериментальних досліджень «Ex Lab»
Майстер-класи з хімії та біології:

—       «Розумні матеріали» і сучасне життя»
—       «Взаємодія хімічних речовин і світла. Візуалізація 
             хімічних речовин і процесів»
—       «Секрети харчової та фармацевтичної хімії»
             Хімічні досліди й демонстрації
—       «Таємничий мікросвіт»
             Хіміко-біологічний квест
 



Проект «Фестиваль архітектури для дітей 
та підлітків Archikidz!» Майстер-класи з архітектури 
та предметного дизайну:

—             Майстер-клас із Archi Gra (школа архітектури 
                 Влада Голдаківського для підлітків і дітей) «Архітектура 
                музеїв сучасного мистецтва». (Діти 7-12 років)
—          «Створення речей власноруч разом з архітектором-ди-   
                зайнером» (Діти 7-12 років)
—          «Майстер-клас від ARCHIKIDZ!» (Діти 7-12 років).

Дитяча академія «Футурум»
Майстер-класи з хімії:
—           «Таємничий світ речовин»
—           «Знайомі речовини творять дива»
—             Хімічні досліди й демонстрації
—           «Дивовижний світ у краплі»

Майстер-класи з біології:
—           «Пряно-ароматична насолода»
—           «Таємниці живих організмів»

Майстер-класи з географії:
—           «Карта — мова географії»
—           «Про що мовчить каміння»

Майстер-класи з історії:
—           «Майстерня історика»
—           «Дитяча школа археолога»
—           «Доба мисливців на мамонтів»
—           «Ігри давнини»

Майстер-клас із фізики:
—           «Змочування, поверхневий натяг та водовідштов-
—             хуючі  речовини»

Майстер-клас із риторики:
—           «Доторкнися до світу науки — cтань майстром слова»

Майстер-класи з інженерії:
—           «Робота водного фонтану»
—           «Як літає вертоліт»
—           «Гра з парашутами»

KIDBI SmartRob

Спробуйте себе у професії робототехніка-програміста, пройдіть 
інтерактивний квест та запрограмуйте робота для робобоїв! 
Окрім цього вдосконалюйте навички фінансової грамотності 
у настільній грі.



  ПРОСТІР ПРОЕКТУ 
«АРСЕНАЛ ІДЕЙ»

Освітній простір Арсенал Ідей поєднує мистецтво, науку 
та інновації у таких проектах:

Нове місто

Ігровий мистецький простір, створений сучасними українськими 
художниками у стилістиці ігрового дитячого майданчику, є територією 
для творчості, спонукає до розвитку креативності, генерування ідей,
пошуку власних рішень та творчої діяльності у групі або індивідуально.
Простір створено з урахуванням комфорту малюків та людей 
з інвалідністю.

Розклад майстер-класів під час фестивалю:

26 вересня

14:00 - 20:00   Майстер-класи «Якби я був перекладачем» Літератур-
                            но-меморіального музею М. Булгакова 
14:00 - 19:00   Освітні активності від Кіровоградського обласного 
                            художнього музею. Розумний дім 
14.30 - 15.30   «Здорове харчування — здорове життя»
                            ГО «Здорове людство»
14.30 - 15.30   «Осінні натюрморти». Маруняк Валентина Віталіївна.
17:00 - 20:00   «Ким ти бачиш себе у майбутньому?» Культурний 
                            проект/LuckyAcademy

27 вересня

11:00 - 20:00    Майстер-класи «Якби я був перекладачем» Літератур-
                             но-меморіального музея М. Булгакова 
11:00 - 16:00    Освітні активності від Кіровоградського обласного 
                             художнього музею
11:30 - 12:30    «Авторська лялька». Київський палац дітей та юнацтва. 
                             Локація Розумний дім
13:00 - 14:00     «Арт-скульптура». Київський палац дітей та юнацтва. 
                             Локація Розумний дім
14:30 - 15:30    «Вишивка стрічками». Київський палац дітей та юнацтва. 
                             Локація Розумний дім
16:00 - 17:00    «Makeup». Школа ділових манер та комунікацій 
                             ES_Etiquette School. Локація Розумний дім



28 вересня

11:00 - 16:00    «Ким ти бачиш себе у майбутньому?» Культурний 
                             проект/Lucky Academy
11:30 - 12:30    «Перша медична допомога» БФ Об’єднання світових 
                             культур 
16:00 - 17:00    «Makeup». Школа ділових манер та комунікацій 
                             ES_Etiquette School
 
29 вересня

11:00 - 16:00    «Ким ти бачиш себе у майбутньому?» Культурний 
                             проект/Lucky Academy
11:30 - 12:30    «Каракулі». Школа ділових манер та комунікацій 
                             ES_Etiquette School
13:00 - 14:00     «Ткацтво». Київський палац дітей та юнацтва.
14:00 - 17:00    «Як перетворити тролейбус на фотоапарат?» 
                             Pavlovka art gallery
14:30 - 15:30    «Організм — маленький всесвіт!». БФ   
                             Об’єднання світових культур
16:00 - 17:00    Здорова година з Healthy Schools
17:30 - 19:00    Колаж. Сучасне мистецтво. StudyDive 

30 вересня

11:30 - 12:30     Колаж за мотивами робіт Луїз Буржуа. DreamProject 
13:00 - 14:00      «Здорове харчування — здорове життя»
                               ГО «Здорове людство»
13:00 - 14:00     Лекція про творчість Луїз Буржуа. DreamProject. Розумний дім
14:30 - 15:30     «Майбутні лідери». Школа ділових манер та комунікацій 
                              ES_Etiquette School
16:00 - 17:00     Здорова година з Healthy Schools
17:30 - 19:00     Колаж. Сучасне мистецтво. StudyDive

Розумний дім

Проект стимулює інтерес до науки та інновацій за рахунок створення 
єдиного креативного простору, об’єднаного актуальною темою — 
«Розумний дім. Розумні речі», демонструє динаміку розвитку сучасних 
технологій та новітніх розробок. Партнер — компанія «Діаком»

Природа і ми

Проект поєднує у собі три напрями — ЛЮДИНА, РОСЛИНА, ТВАРИНА — 
та ставить на меті привернути увагу до питань захисту навколишнього 
середовища, рослин та тварин, їх важливої ролі у житті планети, а також
познайомити з особливостями людського організму та здорового способу 
життя. Партнери — Сингента, Нестле, ДумайРум.



Фінанси і розвиток

Проект демонструє динаміку розвитку фінансових установ від давни-
ни до сьогодення, стрімкий розвиток сучасної фінансової системи 
та послуг, налаштовуючи відвідувачів на позитивне сприйняття нових 
технологій та стимулюючи інтерес до інновацій у фінансовій сфері.

Бібліотека Арсеналу Ідей

Новий проект Мистецького Арсеналу стартує 26 вересня, одночасно 
з IV Освітнім фестивалем Арсенал Ідей.

Бібліотека Арсеналу Ідей є новим майданчиком для культурного 
пізнавального дозвілля, незалежним творчим простором для популя-
ризації книги і читання серед дітей та юнацтва, привернення уваги
молоді до бібліотеки як громадського середовища з новими комуніка-
тивними можливостями.

Основним фокусом простору стане книга — найкращі дитячі книжки, а 
також література, яку зможуть використовувати люди з інвалідністю, 
видання, що пропагують інклюзію або розповідають про досвід інклюзив-
них форм навчання та дозвілля.

Простір буде відкритим для зустрічей і обговорень питань щодо втіле-
ння інновацій у бібліотечній справі.

Проект створено у співпраці Благодійного фонду «Мистецький Арсе-
нал», НКММК «Мистецький арсенал», Малої академії наук України, 
порталу «BaraBooka. Простір української дитячої книги» 
та БО «Фонд родини Нечитайло» за підтримки українських видавництв.



Тема форуму: Професії майбутнього: як навчити того, 
чого ще немає

Під час форуму ми проведемо обговорення сучасної освіти підлітками 
та дамо їм можливість поділитися своїми ідеями з освітянами. 
Ми чекаємо на тих, кому є що сказати, хто відчуває, що має силу зміню-
вати країну на краще. 

Події форуму мають на меті спонукати підлітків до горизонтальної 
взаємодії, покращити навички дебатів і дискусій, познайомитися з одно-
літками, поділитися власним досвідом, спробувати щось нове. Для до-
рослих ми підготували низку лекцій та майстер-класів, які допоможуть 
бути в курсі останніх тенденцій освіти.

Події:

Середа, 26 вересня

15:00 – 17:00    TeenCityLab — говоримо про урбаністику. 
                             Дискусійна платформа для підлітків — реєструйтеся
                             та приходьте всім класом! Модератори — Start Now
17:00                  Презентація освітніх програм Мистецького арсеналу
17:30                  Презентація готових шкільних проектів учасників
                             програми для вчителів «Від враження до розуміння»
18:30                  Втеча зі школи: STEM-екскурсії як варіант виїзного 
                             інтегрованого уроку. Спікери: Юлія Ліщук, «Интересный 
                             Киев», Дмитро Груздков, співзасновник майстерні 
                             «Интересный Киев», Ірина Василашко, Інститут 
                             модернізації змісту освіти
19:00                  Зовнішня або внутрішня мотивація: що спільного 
                             у планети Марс, Беара Грилза та контрольної з фізики?
                             Лекція для вчителів. Проводять тренери від Alvarium 

Четвер, 27 вересня

13:00 – 15:00    «Спитай, що я вмію» — діти зможуть задавати будь-які
                             питання людям різних професій. Приходьте всім класом!
15:00 – 17:00    Командна гра «Вихід із кризи». Модератори — Start Now
17:00                  Критичне мислення у школярів: навіщо і як його  розвива-
                             ти? Практикум для вчителів. Проводить Олена Пометун,
                             освітня платформа «Критичне мислення»
17:30                  Воркшоп для підлітків «Як написати повість про 
                             майбутнє». Проводить Роберт Зоннтаг. 
                             Локація Розумний дім.

ФОРУМ НОВОЇ ОСВІТИ



17:00                      Як батьки та вчителі співпрацюють для розвитку школи
                                 в Польщі? Спікер – Кароліна Андріан (Польща). 
                                 Організатор — «Завтра — 2037»
18:00                      Тренінг для підлітків: Комунікації. 
                                 Освітній центр «Овсянка»
19:00                      Тренінг для підлітків: Самопрезентація. 
                                 Освітній центр «Овсянка»

Субота, 29 вересня

11:00                      Обізнаність. Виховання майбутніх великих творців
                                 та креативних лідерів. Лекція для батьків і вчителів
                                 Читає Ірина Євстратенко, засновниця дитячого 
                                 арт-журналу “Smarty Journal”
12:00                      Реп-батл! Модератори — Start Now
13:00                      Як допомогти підлітку обрати професію? 
                                 Спікер — Олександр Павленко, IBS Education
14:00                      Презентація Бюро змін «Дитяча демократія». Організа-
                                 тори: Благодійний фонд «Мистецький Арсенал», 
                                 за підтримки Соціальної програми Марини Порошенко
17:00                      «Хто живе у мами в серці, або Практикум прив’язаності»
                                    Презентація нової книги дитячого психолога Світлани Ройз
19:00                      Презентація випускників школи «Агенти змін», які  розка-
                                 жуть про власні проекти та досвід реалізації (за попе-
                                 редньою реєстрацією) 

18:00                      Від мрій до дій! Воркшоп для підлітків 13-16 років
                                 від тренерів «Агентів змін». Спікери: Клюзко Катерина, 
                                 Корнилюк Сергій
19:00                      Презентація випускників школи «Агенти змін».
                                 За попередньою реєстрацією

П’ятниця, 28 вересня

12:00                      Тренінг для підлітків: Критичне мислення. 
                                 Освітній центр «Овсянка» 
13:00                      Тренінг для підлітків: Тайм-менеджмент.
                                 Освітній центр «Овсянка» 
14:00                      Тренінг для підлітків: Партнерство, або який я друг.
                                 Освітній центр «Овсянка»
15:00 – 17:00       Гра «Битва думок». Модератори — Start Now



Неділя, 30 вересня

11:00                      Екомислення: від ідеї до продукту. Типові 
                                 труднощі та протиотрута до них. Нікіта Шульга,
                                 винахідник (12 років, Київ). Організатор — «Завтра — 2037»
11:15                      Цілісність та практичність освіти Z. Богдан Марків, 
                                 (15 років, Київ). Організатор — «Завтра — 2037»
11:30                      Як мігрувати з талановитого художника 
                                 до перспективного льотчика. Крістіна Килинчарслан 
                                 (17 років, Київ). Організатор — «Завтра — 2037»
11:45                      Як живуть і вчаться тинейджери Польщі: стиль життя, 
                                 інтереси та виклики. Ula Andrian, старшокласниця 
                                 (Варшава, 15 років), Ala Andrian, учениця середньої школи
                                 (Варшава, 12 років). Організатор — «Завтра — 2037»
12:00                      Данія, українські та данські школярі та сексуальне 
                                 виховання: 20 хвилин про 5 днів обміну досвідом. 
                                 Поліна Рубіс, школярка, DJ, правозахисниця 
                                 (Київ, 12 років), Тимур Левчук, голова ГО «Точка опори»
                                 Організатор — «Завтра — 2037»
13:00 – 15:00        Середня освіта очима підлітків: куди рухаємося? 
                                 Модератори — StartNow. 
16:00                      Професія «протоколіст»: чи потрібен буде етикет 
                                 у майбутньому? Спікерка – Наталя Адаменко, 
                                 президент «Etiquette School»
17:00                      Що таке кураторство? Розмова з Тетяною Кочубинською, 
                                 PinchukArtCenter
18:00                      Усі великі ідеї народжуються в трьох 
                                 «В» — bus, bed, bath. Спікер — Лідія Фісунова
19:00                      Презентація випускників школи «Агенти змін», які  
                                 розкажуть про власні проекти та досвід реалізації 
                                 (за попередньою реєстрацією)



МИСТЕЦЬКІ СПЕЦПРОЕКТИ:

Children of Vision

Виставка британської фотографині українського походження Аліни Кісіної 
стала результатом її тривалої співпраці зі спеціальною школою-інтернатом 
І-ІІ ступенів №11 міста Києва та Благодійного фонду «Мистецький Арсенал». 
За допомогою фотографічного портрету Аліна усуває межу між поняттями 
«дієздатність» і «недієздатність», виносячи на поверхню невидимий, прихо-
ваний і часто недооцінений внутрішній світ дітей з порушенням зору. У проекті 
Children of Vision Аліна робить особливий наголос на «спогляданні» суб’єкта і на 
взаємозв’язку між суб’єктом і глядачем без втручання у внутрішній світ дитини.
В рамках проекту щодня о 12:00, 14:00 відбуваються короткі майстер-класи з 
фотографії, а о 16:00 — сесії творчого самопізнання для підлітків та молоді. 

Зіркова абетка

Інклюзивний партнер фестивалю Громадська організація «Відчуй» 
представляє спеціальний фотопроект проект «Зіркова абетка». Завдання 
«Зіркової абетки» — підняти теми втрати слуху і адаптації людей, що не чу-
ють, — а це понад 3 мільйони українців. За статистикою, кожен дев’ятий укра-
їнець втрачає слух і навіть не здогадується про це. Жестовою мовою говорять 
понад 250 000 українців, але її не вивчають у школах навіть на базовому рівні. 
Фотопроект «Зіркова абетка» створений щоб звернути увагу на проблему 
людей, що не чують, та тих, хто втрачає слух. Важливо сказати усім тим, хто не 
чує або втрачає слух: «Ми вас чуємо! Ми вас відчуваємо!». 27 вересня о 17:00 
відбудеться презентація проекту. 

Інтерактивна інсталяція «Водоспад»

Інсталяція створена ірландськими художниками Бренданом Джамісоном 
та Марком Ревелсом спеціально для Мистецького арсеналу. Жовтий колір 
обраний не випадково, оскільки яскравість жовтого кольору викликає 
оптимізм, як сонячне світло. Кожен відвідувач може згорнути яскравий листок 
жовтого паперу та вставити його у металеву конструкцію, символізуючи масове 
єднан-ня, співробітництво у створенні та сприйнятті мистецтва. 

Obscura Bus

Як спiймати автобусом сонячного зайця i примусити його перетворитися на 
зображення? Як ходити догори дригом, то стаючи завбiльшки  з будiвлю, то 
перетворюючись на крихiтку, що здатна проникнути крiзь замкову шпарину?
Приходьте до вуличної інсталяції «Obscura bus», i Pavlovka ArtGallery занурить 
вас у свiт Льюїса  Керолла, а також розповiсть  про те, як зробити гiгантський 
фотоапарат з автобуса чи тролейбуса i як ним фотографувати.



ІНКЛЮЗИВНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ 
ПРОЕКТ «БІЛЬШЕ НІЖ ГРА»

Більше, ніж гра — це перформативний простір, відкритий 
для дітей з різними можливостями, їхніх батьків та усіх охочих. 
Філософія інклюзіі полягає у тому, що діти не можуть бути ізольо-
ваними від суспільства через особливості розвитку чи інвалідність. 
Їхня соціальна взаємодія є критично необхідною для розвитку 
і формування особистості. Перформативне мистецтво уже десятки 
років є соціальною формою творчості, що руйнує стереотипи і при-
гноблюючі суспільні норми. Творчі методики повинні стати частиною 
освітнього процесу, адже саме творчість допомагає зрозуміти 
цінність відмінностей, право дітей розвиватися по-різному і позбутися 
нав’язаного уявлення, що тільки діти, які «нормально» розвиваються, 
можуть бути успішними. Цей проект зібрав прогресивних митців і педа-
гогів, які створили захопливий світ, де справжнім творцем
і гравцем будете ви, наші шановні відвідувачі.

У залі Між Небом і Землею вам вдасться дійсно побувати між небом
і землею за системою альфа-гравіті, створити скульптури з земних 
матеріалів і вибратися із черева гігантського кита. Завітати до Магічно-
го Лісу з медитативною звуковою інсталяцією. Далі потрапити На 
Перехрестя Доріг, де можна пройти навпростець через Несподіваний 
Дім або в обхід Лабіринтами Відчуттів. А ще зазирнути до нашої веселої 
Рукавички, де на вас чекають безліч цікавих занять: перформативна 
гра для дорослих і дітей Playing Up, яку проведуть експерти з Німеччи-
ни, художні майстерні, Вальдорфська педагогіка та пластилінова ані-
мація. А завершить вашу подорож  Місячна Долина — перформативна 
зала, де ви можете побувати на виставах колективів, які працюють у 
сфері інклюзіі, усередині костюму-інсталяціі та відчути реальність мрії.



Четвер, 27 вересня

13:00 – 15:00   Перформанс — імпровізація  плейбек-театру «Разом в дії»
16:00 – 18:00   Перформанс — імпровізація  плейбек-театру «Разом в дії»

П’ятниця, 28 вересня

13:00 – 13:30   Виступ оркестру Вальдорфської школи «Софія» 
13:30 – 14:00   Евритмічний виступ Вальдорфської школи «Софія» 
14:30 – 15:00   «Карлик Ніс» — лялькова вистава Вальдорфської 
                             школи «Софія» 
15:00 – 15:30   Музичні мініатюри учнів Вальдорфської школи «Софія»
16:00 – 16:20   «Я людина» — вистава-маніфест тетральної студії 
                             «Джерела» Благодійного товариства допомоги особам 
                             з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень 
16:20 – 16:30   Танцювальні номери від чемпіонів національної збірної
                             України зі спортивних танців на візках Івана Сівака 
                             та Олени Чинки
16:30 – 17:30   Майстерня спорту та музики благодійного проекту 
                             Kids Autism Games
17:30 – 17:35   Танцювальний номер від спортсменів національної 
                             збірної України зі спортивних танців на візках 
                             Івана Сівака та Світлани Онопи
17:35 – 18:05   «Будні Вінні Пуха» — вистава Народного аматорського 
                             театру-студії «Паростки»
18:10 – 19:10   Майстерня спорту та музики від Kids Autism Games

Середа, 26 вересня

14:00 – 17:00   Барабанне коло — енергетична практика 
                             від ГО “Rise Up”* 
16:00 – 18:00   Майстерня спорту та музики благодійного проекту 
                             Kids Autism Games 

                             * на подвір’ї біля фудкорту

Розклад:

Субота, 29 вересня

12:00 – 15:00   Барабанне коло — енергетична практика 
                            від ГО “Rise Up”* 
12:00 – 14:00   Майстерня спорту та музики благодійного проекту 
                            Kids Autism Games
14:00 – 14:30   «Маленький Мук» — вистава театральної студії  
                            спеціальної школи-інтернату №26 
14:30 – 15:00   Музичні мініатюри учнів Вальдорфської школи «Софія»
15:20 – 15:30   Танцювальний номер від чемпіона національної збірної
                             України зі спортивних танців на візках Івана Сівака



Неділя, 30 вересня

12:00  – 15:00    Барабанне коло — енергетична практика від ГО “Rise Up”*
13:30  – 13:40    Танцювальний номер від чемпіона національної збірної 
                               України зі спортивних танців на візках Івана Сівака
13:40  – 14:20     «Літо на долонях» вистава інклюзивного театру 
                               «Perfeco-in-Kilaba» (м.Вишгород) 
15:00  – 15:10    Танцювальні номери від чемпіонів національної збірної
                               України зі спортивних танців на візках Івана Сівака 
                               та Олени Чинки
15:10  – 15:40   «Будні Вінні Пуха» — вистава Народного аматорського
                               театра-студії «Паростки»  
16:00  – 16:10    Танцювальний номер від спортсменів національної 
                               збірної України зі спортивних танців на візках 
                               Івана Сівака та Світлани Онопи 
16:10  – 18:10    Майстер-клас з перформанс-імпровізації 
                               плейбек-театру «Разом в дії» 

                             * на подвір’ї біля фудкорту.

15:30 – 16:00   «Маленькі історії великого міста» — вистава  Народного
                              аматорського театру-студії «Паростки»
16:00 – 16:30   «Карлик Ніс» — лялькова вистава Вальдорфської 
                              школи «Софія»
16:00 – 16:30   «Карлик Ніс» — лялькова 
                              вистава Вальдорфської школи «Софія»  
16:30 – 17:00    Виступ оркестру учнів Вальдорфської школи «Софія»
18:00 – 18:10    Танцювальний номер від чемпіона національної збірної 
                              України зі спортивних танців на візках Івана Сівака
18:10 – 19:30   «Зовсім інші» — вистава Житомирського  музично-драма-
                              тичного театру ім. Івана Кочерги 

                             * на подвір’ї біля фудкорту.

Учасники

Зала 1. Між Небом і Землею 

Студія AlfaGravity Сivilization: Еволюційне тренування тіла 
та розуму за авторським методом Володимира Езерського «альфа-гравіті»
Богдан Куцевич та Олексій Пода: художники, дизайнери, архітектори
і скульптори. Скульптура з сіна «Турбота» та сіно-лаунж
Художник Антон Логов: Інтерактивна інсталяція «Черево кита»
Андрій Бобровицький: експерт з екотехнологій, екобудівельник 
та команда еко-центру «Юшки». Інтерактив зі створення арт-барельєфу 
з саману

Зала 2. Магічний Ліс 

“Phygital”: агенція цифрових інновацій. Інтерактивна проекція 
«Ти маєш вплив»
 



Куратор — Ольга Данилюк

Організатори:                                            Партнер:

                         

Зала 3. Перехрестя доріг

ГО «Відчуй»: допомога людям із порушенням слуху. 
Інтерактивний простір «Лабіринт відчуттів»
ГО Інклюзивне театральне об’єднання «АРТ-Плейбек»: 
Інтерактивна вистава-променад  «Моя історія на дотик»
Театр анімації «ТАМ»: Інтерактивний арт-простір 
«Несподіваний дім»

Зал 4. Рукавичка  

«Aza Nizi Maza»: авторська художня студія. Майстер-клас 
зі створення масок «Хтось й десь»
Юлія Клеом: художниця сучасного мистецтва, стиліст, 
фешн-ілюстратор. Майстерня театрального костюму з паперу 
«Костюмерна надможливостей»
«Ridni Animation»: школа анімації. Майстер-клас з пластилінової анімації
Playing uр: ігри для дорослих і дітей
Вальдорфська школа «Софія»: Інтерактивні заняття за системою 
вальдорфської педагогіки

Зала 5. «Місячна долина»  

Іван Сівак, Олена Чинка, Світлана Онопа: визначні спортсмени 
національної збірної України зі спортивних танців на візках
ГО «Rise up»: Барабанотерапія для дітей з аутизмом і не тільки
Kids Autism Games: благодійний спортивний проект «Спортивні трену-
вання для дітей з аутизмом»
Плейбек-театр «Разом в дії»: Перформанс-імпровізація
«Джерела»: театральна студія. Вистава-маніфест «Я людина»
Інклюзивний театр «Perfeco-in-Kilaba»: (м. Вишгород)
Вистава «Літо на долонях»
Народний аматорський театр-студія «Паростки»: Вистави «Маленькі 
історії великого міста» та «Будні Вінні Пуха» режисера Віталія Люботи
Житомирський обласний український музично-драматичний театр 
імені Івана Кочерги: Вистава «Зовсім інші» режисера Петра Авраменка
Спецшкола-интернат № 26: Вистава учнів «Маленький Мук»
Київська вальдорфська школа «Софія»: Евритмічна вистава, лялькова 
вистава, концерт оркестру, музичні мініатюри учнів школи


