
Програма святкування Дня Незалежності України в Музеї «Становлення 

української нації» 22-24 серпня 2020 року:   

22 СЕРПНЯ 

10:00 - 20:00 – розіграш подарункового сертифікату на відвідування Музею 

(при купівлі квитка на касі Музею, відвідувачі методом випадкового вибору серед 

передбачень видатних українців можуть виграти приз) 

11:00 та 16:00 – квест-екскурсія  «Історія становлення незалежності України 

в постатях». Театралізовану екскурсію проводить один із персонажів Музею 

Гетьман – Богдан Хмельницький. 

13:00 – авторська екскурсія «Становлення незалежності під час революції 

гетьмана Богдана Хмельницького»  

Проводить автор: Тарас Чухліб –  український історик, доктор історичних 

наук.  

14:00- 15:00  – безкоштовний майстер-клас з вивобів з гофрованого паперу для 

дітей та дорослих. 

23 СЕРПНЯ 

10:00 - 20:00 – розіграш подарункового сертифікату на відвідування Музею 

(при купівлі квитка на касі Музею, відвідувачі методом випадкового вибору серед 

передбачень видатних українців можуть виграти приз). 

11:00 та 16:00 – квест-екскурсія  «Історія становлення незалежності України 

в постатях». Театралізовану екскурсію проводить один із персонажів Музею 

Гетьман – Богдан Хмельницький. 

13:00 –  авторська екскурсія «Шлях до незалежності»   

Лектор: Олександр Кучерук – завідувач Музею історії революції 1917 – 1921 

років, Заслужений працівник культури України. 

14:00 –  онлайн-розіграш двох квитків на відвідування Музею до Дня 

Прапору (Facebook та Instagram). 

14:00- 15:00  – безкоштовний майстер-клас з виготовлення листівок до Дня 

незалежності для дітей та дорослих. 

 

 

 



24 СЕРПНЯ 

10:00 - 20:00 – розіграш подарункового сертифікату на відвідування Музею 

(при купівлі квитка на касі Музею, відвідувачі методом випадкового вибору серед 

передбачень видатних українців можуть виграти приз). 

11:00 та 16:00 – квест-ексурсія «Історія становлення незалежності України 

в постатях». Театралізовану екскурсію проводить один із персонажів Музею 

Гетьман – Богдан Хмельницький. 

11:00 - 18:00 – безкоштовний майстер-клас із гончарства для дітей та дорослих. 

14:00- 15:00 – безкоштовна анімаційно-розважальна програма для дітей, 

святковий аквагрим. 

Адреса музею: м. Київ, вул. Лаврська, 27 

Експозиції музею розташовані з тильної сторони монументу Батьківщина-

Мати в головному корпусі Національного музею історії України у Другій 

світовій війні. Меморіальний комплекс. 


