
КИЇВ – СТОЛИЦЯ 
УКРАЇНИ



Місто гордості і слави
Збудували три брати.
На честь старшого назвали,
Назву міста знаєш ти.
Його каштани прикрашають,
Птахи над річкою літають.
Вітерець з Дніпра повіяв –
Зветься місто – славний…

Київ



Головним містом нашої 
країни, її столицею 

є стародавнє місто Київ –
дуже красиве і велике 

місто. 



Місто-легенда, місто-
красень. Коли б князь 
Кий, його брати і 
сестра могли б 
подивитися на Київ 
сьогодні, то не 
впізнали б його.



Кий, Щек, Хорив і Либідь 
(мініатюра Радзивіллівського літопису

кінця XV ст)



ТРИ БРАТИ — ЗАСНОВНИКИ КИЄВА 

Поляни жили в ті часи окремо і волода-
рювали родами своїми... І були три брати: 
один на ймення Кий, а другий — Щек, а 
третій — Хорив, і сестра їх — Либідь. Кий 
сидів на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек 
сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, 
а Хорив — на третій горі, через що і 
прозвана вона Хоривицею. І збудували
вони городок в честь свого старшого брата, 
й нарекли його Києвом. 



Пам'ятник засновникам на березі Дніпра



Пам'ятник на Майдані Незалежності



Центр Києва – давня і 
новітня історія нашої 

країни. 
Тут поєднані видатні 
архітектурні споруди, 

історичні пам’ятки  
давнини і сучасність.



Головну церкву Києва князь Ярослав Мудрий присвятив 
Софії. 

Собор святої Софії – премудрості 
Божої



Золоті ворота. 
В давнину – головний в’їзд до міста



У центрі Києва, на 
одному з живописних 

майданів, височить
фігура вершника з 

булавою в руці.

Це пам’ятник 
козацькому гетьману  

Богдану 
Хмельницькому. 



Початок розвитку цієї   святині дали   преподобні 
Антоній і Феодосій Печерські. 

Києво – Печерська 
лавра



Історико-архітектурний комплекс “Аскольдова могила“. Саме на цьому місці  було перепоховано 240 
студентів, які загинули в нерівному бою з більшовицькою армією під Крутами



Пам'ятник Володимиру Великому
Споруджений у 1853 році.  



Михайлівський Золотоверхий собор



Головна вулиця Києва – Хрещатик. 



Майдан Незалежності



Гра «Закінчи речення».

Київ – столиця… 

Головна вулиця столиці - …

Місто Київ названо на честь…

Братів Кия звали…

Сестру - …
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