
Сімейні вихідні в Мистецькому арсеналі  

Субота, 17 грудня 

11:30 — Арт-терапевтичне заняття «Магічне дерево» для дітей від 6 до 12 років.* 

12:00 — Майстер-клас для дітей «Від обкладинки до закладинки». Творче заняття, 

присвячене книжкам і книжковим аксесуарам від BaraBooka, Лабораторії дитячого 

читання «МАНУ» для дітей від 6 до 12 років. Попередня реєстрація за посиланням 

https://forms.gle/MoyVYHMZk1nAvsiN6.  

13:00 — Арт-терапевтичне заняття «Чарівні солодощі» для дітей від 6 до 12 років.* 

13:30 — Різдвяні читання з дитячою письменницею Настею Музиченко за книжкою 

«Історія на 14-й колії» видавництва «Мала академія» для дітей від 6 до 12 років. 

Попередня реєстрація за посиланням https://forms.gle/oBKzDHqqoc8mkNNe8.  

14:00 — Екскурсія виставкою «Серце землі» для дорослих (у випадку відключення 

електроенергії екскурсія не відбудеться). 

*Арт-терапевтичні майстер-класи проводять фахівці Інституту інтегративної арт-

терапії. 

Неділя, 18 грудня 

13:00 — Заняття зі створення колажів з домальовками з ілюстраторкою Іриною Вале 

для дітей та дорослих. 

13:00 — Майстер-клас для дітей «Від обкладинки до закладинки». Творче заняття, 

присвячене книжкам і книжковим аксесуарам від BaraBooka, Лабораторії дитячого 

читання «МАНУ» для дітей від 6 до 12 років. Попередня реєстрація за посиланням 

https://forms.gle/MoyVYHMZk1nAvsiN6.  

13:30 — «Лялька-оберіг з паперу» від проєкту «Торба ляльок» для дітей від 5 до 15 

років. 

14:00 —  Екскурсія виставкою «Серце землі» для дорослих (у випадку відключення 

електроенергії екскурсія не відбудеться). 

15:00 — Майстер-клас від та ілюстраторки Ірини Вале «Малюємо рецепти» для дітей та 

підлітків від 8 до 14 років. 

15:30 — Інтерактив з дитячою письменницею Марією Артеменко за книжкою 

«Туалетна справа. Цілком таємно» видавництва «Мала академія». Попередня 

реєстрація за посиланням https://forms.gle/oBKzDHqqoc8mkNNe8.  

16:30 — Заняття  «Історія смачної новорічної іграшки» для дітей від 7 до 12 років.  

Окрім цього, для зовсім юних бешкетників від 0 до 4 років ми відкриємо інтерактивний 

освітній майданчик та бібліопростір від БараБуки, Лабораторії дитячого читання НЦ 

«МАНУ». 

https://www.barabooka.com.ua/
https://forms.gle/MoyVYHMZk1nAvsiN6
https://forms.gle/oBKzDHqqoc8mkNNe8
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Графік роботи* Сімейних вихідних: 

Субота, 11:00 - 15:00 

Неділя, 13:00 - 18:00 

 

*Графік роботи Сімейних вихідних і розклад подій може змінюватися залежно від 

безпекової ситуації в Україні. Слідкуйте за змінами на офіційному сайті Мистецького 

арсеналу та в соціальних мережах! 

 

Ціна вхідного квитка: 100 грн. 

«Сімейний квиток» (розрахований на 4-х осіб): 250 грн. 

Квитки можна буде купити в касі Мистецького арсеналу.  

Дітям до 5 років вхід безкоштовний! 

*Просимо звернути увагу! Ми турбуємося про безпеку кожного, тому в разі оголошення 

повітряної тривоги всі події зупиняються. На цей час Ви можете пройти в найближче 

укриття. Усі події розпочнуться після закінчення повітряної тривоги. 

 

Якщо Ви не зможете повернутися в Мистецький арсенал через повітряну тривогу, Ви 

можете повернути придбані квитки. Це можна зробити протягом трьох днів після події. 

Напишіть нам на пошту education@artarsenal.gov.ua, вказавши такі дані: дата квитка, 

ваша електронна пошта та ваш номер телефону.  
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