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У даному випуску розглянуті проблемні питання з історії України в 

Другій світовій війні, дається короткий коментар спірним сторінкам історії 

бойових дій та окупації, висловленні власні думки та погляди вчених, 

спеціалістів з даного питання. Випуск містить роздуми та тлумачення 

закоренілих стереотипів, шляхи вирішення проблем суспільної пам’яті. Містить 

рекомендації для проведення екскурсій музеїв військово-історичного, широкого 

історичного профілю при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах. Випуск рекомендується 

директорам шкіл, позашкільних установ, відповідальним за національно 

патріотичне виховання у районних управліннях освіти, школах, керівникам 

музеїв навчального закладу, педагогам які ведуть пошуково-історичну роботу 

по вивченні історії Другої світової війни та інших військових конфліктів ХХ 

століття де приймали участь українці і мають достатньо матеріалу для 

створення експозиції музею історичного, військово-історичного профілів. 
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ВСТУП 

Музей є важливим засобом навчально-виховної роботи, формування всебічно 

освіченої особистості, виховання патріотів українського народу. Перемога 

Революції гідності, прийняття пакету Законів щодо декомунізації суспільного 

життя сформували умови для відновлення історичної правди про Другу світову 

війну, давню і новітню історію, надали можливість віддати шану усім борцям за 

свободу України. У змісті експозицій музеїв та окремих тематичних розділів, 

(виставок) у ретроспективі має розкриватися боротьба українського народу за 

об'єднання своїх земель, звільнення їх від колонізації та загарбників. Важливим 

історичним періодом у таких державотворчих кроках українців, їхньої боротьби 

за свою ідентифікацію у європейській сім'ї народів є XX століття, у тому числі 

періоду Другої світової війни. 

Музеї навчальних закладів, музейна педагогіка, як важливі виховні засоби, 

повинні нести правдиві знання про історичне минуле нашого народу, його 

боротьбу за волю та державну незалежність. 
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Війна в пам’яті українського народу 

8 травня вже визнано в Україні Днем пам`яті та примирення, проте  в реаліях 

до істинного примирення ще доволі далеко.  Хто примирить суспільство, 

пам`ять про війну, в якій українці воювали по різні боки барикад, перебуваючи 

офіційно у лавах армій Вермахту, Радянській, Чехословацькій, Угорській, 

Румунській, чи будучи повстанцями, партизанами, підпільниками, не 

заглиблюючись в ідеологію, а просто витісняючи ворога зі своєї землі.      Як 

розуміти «пам`ять», у якій кожен вважає свого діда-солдата героєм?   

Це питання турбує нас в нинішній час.  

Прикладом того, як  трактують та сприймають інформацію про Другу світову 

війну є Закарпаття. На українсько-угорському прикордонні запитали у 

екскурсовода, як ставляться тут до людей, що у часи Другої світової були 

солдатами угорської армії. Відповідь була наступна: “Ми вважаємо героями 

усіх, хто загинув за свою Батьківщину”.  

У селі Колочава Міжгірського району на Закарпатті встановлено єдиний в 

країні памятник “примирення” односельчанам, що воювали у час Другої 

світової війни в різних арміях. Закарпаття є одним із прикладів-винятків, 

зразком насправді толерантного підходу до найскладнішого питання 

висвітлення й ставлення до минулого сьогодні. Натомість решта українського 

медіа простору залишається непослідовним у ретрансляції подій минулого, досі 

називаючи війну, хто Великою Вітчизняною, хто Другою світовою. хто 

оповідаючи про героїв-партизан, хто про героїів УПА.  

Дітям потрібно говорити про війну. І не лише з метою патріотизму, а більше 

з метою виховання у них гуманізму й толерантності, наголошуючи, що війна 

знецінює людське життя, війна, що породжена викривленим сприйняттям 

реальності, вбивчою ідеологією, приносить страждання, руйнування та жертви. 

Нині перед музеями що містять експозиції присвячені Другій світовій війни (а 

такі є чи не в кожному історико-краєзнавчому музеї України, музеях військово-

історичного, широкого історичного профілю при дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах міста Києва, що 
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перебувають у сфері управління Міністерства освіти та науки України), на мій 

погляд, стоїть інше завдання. Парадигма “герой-антигерой” вже має відійти у 

небуття. Нехай кожен відвідувач зробить висновок самостійно. Експозиція ж 

має розбудити приспану свідомість, збудити співчуття, співпереживання і 

усвідомлення найбільшої цінності - людського життя, але бувають часи, коли і 

життя не шкода віддати, захищаючи свою землю від ворога. 

Підсумком відзначення перемоги над нацистами у Європі має стати 

усвідомлення того, що визначальним в екскурсійній тематиці, в експозиціях 

музеїв, у формуванні архівів, проведенні виховних заходів на їхній базі, має 

бути акцент на український вимір перемоги, здобутків і втрат українського 

народу на тлі світової історії. 
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Війна. Тлумачення основних понять термінів та тверджень. Збереження 

пам’яті про війну в шкільних музеях. 

Архівні документи, що містяться у музеях військово-історичного профілю, 

зокрема документи колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язані з 

політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні, іншими 

злочинами, вчиненими представниками комуністичного або націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, а також будь-яка 

інформація, що міститься в них, не належать до інформації з обмеженим 

доступом, тому дана інформація повинна висвітлюватись під час проведення 

екскурсії по музею та його експозиції. 

Важливо впорядкувати архівний та бібліографічний фонди в музеях, 

насамперед так, щоб вони не містили однобічний погляд на висвітлення 

історичних подій та фактів, не поширювали стереотипних уявлень про 

суперечливі події ХХ століття, а сприяли спростуванні радянських міфів, 

виявляли перекручення фактів (що мало місце в політиці комуністичного 

режиму). Саме такий підхід стає пріоритетним у роботі музеїв військово-

історичного профілю навчальних закладів.  

Цікавою для молоді буде розповідь про символ Червоного маку, вживання в 

екскурсійних матеріалах інформації провідних українських істориків та 

науковців що сприятиме науково обґрунтованому переосмисленні історичних 

подій. Важливим є застосування кінопродукції та телепередач в переосмисленні 

подій Другої світової війни та німецько-радянського конфлікту. Дані матеріали 

слід застосовувати під час проведення занять, виховних годин та інших заходів 

національного,  військово-патріотичного виховання на базі музеїв. 

      На виконання листа МОН України від 22.05.2015 №1/9-255 «Про 

перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю», 

додатку до листа МОН України від 22.05.2015 №1/9-255 «Методичні 

рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів», 

пункту 4 статті 1 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності імен(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 
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святкових дат, назв і дат історичних подій» рекомендуємо привести у 

відповідність до вимог чинного законодавства назви музеїв при навчальних 

закладах міста Києва. 

Музеї військово-історичного профілю які у своїй назві акцентують свою 

увагу на діяльність «підпілля та підпільників» в певних регіонах України, не 

завжди висвітлюють всі аспекти та підпільну роботу в часи Німецько-

радянської війни в Україні загалом. Слід визнати, що музеї даного профілю, з 

даною назвою, насамперед оповідають про радянське підпілля, при цьому не 

приділивши свою увагу висвітленню боротьби проти нацистських окупантів 

інших військових та воєнізованих структур - українського націоналістичного 

підпілля (ОУН(б), ОУН(м), УНА), польського підпілля (АК- Армія Крайова та 

АЛ - Армія Людова).  

Говорячи про окупаційну владу, варто керуватися аж ніяк не емоціями, а 

міжнародними договорами, що визначали офіційний статус певних регіонів 

України у конкретну історичну добу. (Дане твердження стосується подій на 

теренах Західної України в 1939-1941, 1941-1944 та 1944-1950х роках - Де 

факто Радянський союз 17 вересня 1939 року розпочав ІІ Світову війну в Європі 

напавши на західноукраїнський регіон Польщі, тим самим окупував частину 

Польської держави.) 

При висвітленні історії бойових дій, подвигів та звитяг воїнів, важливо 

стерти з свідомості почуття ненависті до ворога. Слід усвідомлювати, що 

ненависть породжує тільки ненависть, тому важливо саме цю думку 

виголошувати та обговорювати під час проведення екскурсії, проведенні 

патріотично-виховної роботи з учнівською та студентською молоддю. Музейна 

робота крім просвітньо-освітньої діяльності повинна прищеплювати почуття 

толерантності, тому у моральному відношенні не слід вважати «фашистами» і 

«нацистами» усіх військових збройних сил Третього Райху. 

В історичному контексті варто визнати, що не все населення Німеччини та її 

країн – союзників визнавали існуючі тоталітарно - авторитарні режими та 

підтримували дану тоталітарну антинародну владу та ідеологію. Насправді, 

нескладно бути мудрим у данній ситуації - варто лише бути чесним із самим 
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собою. І не боятися пояснити школярам, як було насправді. І що були в нашій 

історії України солдати різних армій, кожен з яких воював за свою землю. Не 

всі чоловіки, громадяни Німеччини та її союзників, сповідували нацистську та 

фашистську ідеологію, вірили в міф про «вищість німецької раси», поділяли 

погляди про «життєвий простір». Потрібно розділяти солдатів-«фанатиків», що 

йшли воювати за ідею та солдатів, які були вірні військові присязі, щиро 

вірили, одурені нацистською пропагандою, що ця війна буде тільки на благо 

їхній батьківщині. Потрібно визнати, що в більшості німецькі солдати та 

офіцери збройних сил Третього Райху – Вермахту, виконували лише задачі, 

поставлені перед ними їхнім військовим командуванням. Військові частини та 

підпорядковані їм структурні підрозділи, армії, полки та підрозділи 

угрупування виконували лише бойові завдання. Слід зазначити, що Вермахт 

діяв згідно з плану «Барбаросса», метою якого було насамперед розгромлення 

основних сил противника (радянських військ), де не було жодного слова про те, 

як вести себе з місцевим населенням.  

Репресії щодо населення проводили частини СД, СС та інші каральні загони. 

Не слід забувати, що в Радянському Союзі провокаціями, репресіями  та 

розстрілами займались спецпідрозділи, частини, а згодом спеціальні війська 

НКВС (НКДБ).  

 

Керівники музеїв повинні привести у відповідність до трактувань української 

та світової історичної науки терміни, вживані в музейних експозиціях, у тому 

числі періоду Другої світової війни, а саме - поширити вживання 

загальноприйнятних понять та тверджень: 

І. Вступ СРСР в Другу світову війну: 

- Друга світова війна для СРСР розпочалась 17 вересня 1939 року з 

входженням частин Червоної армії на територію Західної України.  

Пояснення: в цей історичний період, Західна Україна юридично становила 

частину суверенної незалежної Польської держави (ІІ Речі Посполитої), що є 

прямим фактом нападу СРСР на сусідню державу, та розв'язання тоталітарним 

радянським режимом ІІ Світової війни разом з гітлерівською Німеччиною. 
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ІІ. Деанонсація поняття ВВВ (Велика Вітчизняна війна): 

- 22 червня 1941 року розпочався другий період (фаза) Другої світової війни 

нападом нацистської Німеччини на СРСР.  

В даному випадку з метою повернення історичної справедливості слід 

замінити формулювання "Велика Вітчизняна війна" на Німецько - Радянський 

конфлікт 22.06.1941-9.05.1945рр. 

Для роз’яснення механізму упорядкування вживання термінології у 

проведенні екскурсій, рекомандовано вживати терміни, які відповідають 

тенденціям сучасної історичної науки.  

Коротке пояснення вживання термінології: 

   Некоректний 

термін/словосполучення 
Коректний термін/словосполучення 

     Велика Вітчизняна війна Німецько-радянська війна 

     Україна у Великій 

Вітчизняній війні 
Україна у Другій світовій війні 

    Фашистська Німеччина Нацистська Німеччина/Третій Райх 

    Фашистський 

блок/фашистські сателіти 
Країни «вісі»/союзники Німеччини 

    Німецько-фашистські 

загарбники 
Нацистські окупанти 

    Фашистські 

посібники/посіпаки 
Колабораціоністи 

   Визволення України від 

фашистських загарбників 
Вигнання з України нацистських окупантів 

   Велика Перемога над 

фашистською Німеччиною 
Перемога над нацизмом у Європі 

 

Одним із болючих питань сьогодення є розбіжності в сприйнятті того, що не 

тільки Німеччина та Японія розпочали війну, а одним із ініціаторів Другої 

світової війни був також Радянський Союз. Тому важливо внести переломний 

момент у сприйняття історичних реалій. 
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Рекомендації для проведення екскурсій музеїв військово-історичного, 

широкого історичного профілю при дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах 

 

Важливо під час проведення екскурсії експозицією музею враховувати вік 

відвідувача, а також відзначати корисну інформацію, що заставляє відвідувача 

екскурсії замислитись над історичним минулим країни. Тому радимо взяти до 

уваги поради по проведенню екскурсій у музеях військово-історичного 

профілю, звернути увагу на певні події, поставити певні акценти на сприйняття 

історичного матеріалу про війну, нацистський, фашистський та радянський 

тоталітарні режими.   При проведенні екскурсій для учнівської та студентської 

молоді слід застосовувати методи аналізу та співставлення історичних подій та 

фактів, з цього випливає необхідність проводити аналіз історичного матеріалу 

та ідеологічного наповнення експозиції.  

Аналіз фактів дозволить сприймати жахи війни, біль та трагедію, які вони 

приносять, як найжахливіше діяння людства, смерть за благо батьківщини, 

висока ціна перемоги, велика кількість людських жертв принесених для 

перемоги в тій чи іншій військовій операції я невиправданими, і залишаються 

на совісті «великих полководців та маршалів». Важливо, акцентувати увагу на 

понятті цінності життя на полі бою, в умовах тоталітарних радянської на 

нацистської систем. 

 Наведемо приклад основних тез, що є історично обґрунтованими, та повинні 

використовуватись під час проведення екскурсій у музеї. 

Під час проведення екскурсій у музеї слід засуджувати: 

1. Комуністичний тоталітарний режим (1917-1991 років) - в Україні з 1919 

року - сучасною українською історичною наукою визнається злочинним і 

таким, що здійснював політику державного терору, яка характеризувалася 

численними порушеннями прав людини, у формі індивідуальних та масових 

вбивств, страт, смертей, депортацій, катувань, використання примусової праці 

та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з етнічних, 

національних, релігійних, політичних, класових, соціальних та інших мотивів, 
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заподіянням моральних і фізичних страждань під час застосування 

психіатричних заходів у політичних цілях, порушенням свободи совісті, думки, 

порушення прав людини, вираження та висловлювання  поглядів, свободи 

преси та відсутністю політичного плюралізму, та у зв’язку з цим засуджується 

як несумісний з основоположними правами і свободами людини і громадянина. 

2. Націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим сучасною 

українською історичною наукою визнається в Україні злочинним і таким, що 

здійснював політику державного терору, яка характеризувалася численними 

порушеннями прав людини у формі індивідуальних та масових вбивств, страт, 

смертей, катувань, використання примусової праці та інших форм масового 

фізичного терору, переслідувань з расових, етнічних мотивів, порушенням 

свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутністю 

політичного плюралізму, та у зв’язку з цим, спираючись на встановлені 

Нюрнберзьким міжнародним військовим трибуналом 1945-1946 років факти, 

засуджується як несумісний з основоположними правами і свободами людини і 

громадянина. 

3. Рекомендовано під час проведення екскурсії, при експонуванні матеріалів 

(газетних матеріалів, листівок, брошур, пропагандистських матеріалів - 

плакатів, агіток та книг) що містять терміни та назви комуністичної партії 

засуджувати їх злочинну антиукраїнську діяльність.  

Важливо засуджувати діяльність радянського комуністичного режиму на 

Україні, як фактору, що знищував надії українців на власну свободу та 

державну незалежність. 

Пропоную вашій увазі матеріал, що допоможе розібратись у партійно-

номенклатурних одиницях радянського режиму. 

Терміни та назви комуністичної партії: 

- Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) (РСДРП(б), 

Російська комуністична партія (більшовиків) (РКП(б), Всесоюзна комуністична 

партія (більшовиків) (ВКП(б), Комуністична партія Радянського Союзу 

(КПРС), Комуністична партія (більшовиків) України (КП(б)У), Комуністична 

партія України (КПУ), комуністичні партії союзних республік, що входили до 
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складу СРСР, а також їхні осередки в автономних радянських соціалістичних 

республіках, краях, областях, автономних областях, автономних округах, містах 

республіканського підпорядкування та місцеві осередки;  

4. Важливо розуміти, що дані терміни та назви, потрібні для роз’яснення 

відвідувачам екскурсій системи державного апарату СРСР, для тлумачення їх 

антиукраїнської діяльності. Під час проведення екскурсій у музеї слід 

засуджувати радянські органи державної безпеки - Всеросійську надзвичайну 

комісію по боротьбі з контрреволюцією і саботажем, Всеукраїнську 

надзвичайну комісію для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем 

та службовими злочинами, Державне політичне управління, Об’єднане 

державне політичне управління, Народний комісаріат внутрішніх справ, 

Народний комісаріат державної безпеки, Міністерство державної безпеки, 

Комітет державної безпеки, їхні територіальні, функціональні, структурні 

підрозділи, а також безпосередньо підпорядковані цим органам бойові загони, 

охорона (варта), війська або спеціальні частини, що буде даниною пам’яті 

жертв, закатованих, засуджених даними органами влади.  Буде доцільно 

показувати та роз’яснювати їхню злочинну антиукраїнську діяльність. 

5. Нацизм приніс багато страждань та горя для української землі та українців 

зокрема, тому важливо: 

Матеріали, що містять символіку націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарного режиму що включає: 

а) символіку Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП); 

б) державний прапор нацистської Німеччини 1939-1945 років; 

в) державний герб нацистської Німеччини 1939-1945 років; 

г) найменування Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини 

(НСДАП); 

ґ) зображення, написи, присвячені подіям, пов’язаним з діяльністю Націонал-

соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП); 

д) зображення гасел Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини 

(НСДАП), цитат осіб, які обіймали керівні посади в Націонал-соціалістичній 

робітничій партії Німеччини (НСДАП), вищих органах влади та управління 
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нацистської Німеччини та на окупованих нею територіях у 1935-1945 роках - 

матеріали з даним наповненням повинні експонуватись з відповідними 

підписами українською мовою та тлумаченням, що дані експонати містять 

абревіатури, назви, що представляють тоталітарну державу та режим у ній, та 

роз’яснюють їх злочинну, пропагандистську суть. 

Слід наголосити, що пропаганда комуністичного та/або націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки  у 

музейній справі, визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв 

комуністичного, фашистського та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарного режиму та заборонена законом. Виготовлення, поширення, а 

також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, 

символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у 

тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, 

УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх 

фрагментів на всій території України заборонено. 

6. Рекомендовано вважати ворогами людства диктаторів Адольфа Гітлера, 

Йосифа Сталіна (Джугашвілі), Беніто Мусолліні, імператора мілітаристської 

Японії  Хірохіто, адмірала, диктатора Угорського королівства Міклоша Горті та 

інших керівників тоталітарних держав, діяльність яких була спрямована на 

масові репресії, вбивства, утиски прав людини та громадянина, а саме головне  

– людей, які розпочали війну.  

7. Засудженню підлягають діячі комуністичної, фашистської та націонал – 

соціалістичної партій, представники керівного апарату держави, поліції, спец 

військ (SS,SA, Зондеркомандо, Айнзацгрупи, війська НКВС, чорно- і 

червоносорочечники) та інших каральних органів влади, діяльність яких 

містить злочини проти людства та людяності. 

8. Переглядати та аналізувати діяльність місцевих органів влади у 

тоталітарних країнах, що являли собою інструмент здійснення тоталітарним 

державним режимом антинародної політики серед населення окупованих 

територій.  
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9. Засуджувати злочини, вчинені не тільки тоталітарними нацистським, 

фашистським, а й радянським комуністичним режимом, свідченням чого є 

система ГУЛАГ, ВЄТЛАГ та інших трудових, трудово-виправних таборів, що в 

своїй діяльності порушували права людини. 

10. Засудженню підлягають масові розстріли населення 1921-1922, 1937-1938 

років, «червоний терор», чистки «ворогів народу», постійна боротьба проти 

інакомислення та проявів свобод та поглядів, що суперечать марксистсько-

ленінській ідеології були для радянського комуністичного режиму звичним 

явищем. Голодомори 1922-1923, 1932-1933, 1946-1947 років, розстріли у 

тюрмах Західної України та Західної Білорусії (Львів, Тернопіль, Луцьк, Дубно, 

Жовква, Чортків, Білосток ) у червні 1941 року, злочинні розстріли польських 

військових, офіцерів, державних чиновників (Катинь, Биківня, Харків) у квітні 

1940 року, висилку до Сибіру родин із Західної України та Західної Білорусії у 

листопаді 1939 - квітні 1940-го років, що є фактом антиморального ставлення 

до людської честі, гідності та прав людини на життя. 

11. Важливо відмічати численні порушення прав людини, будь-який прояв 

інакодумства та інакомислення та іншої просвітницької діяльності, що 

суперечили постулатам та діючій ідеології тоталітарних держав та жорстко 

карався жорсткими методами: позбавленням волі, висилки, конфіскації майна, 

позбавленням волі на певний строк родин та родичів учасників антирадянських 

повстань та проти-більшовицьких виступів, клеймування «ворог народу» 

громадян, що були дискредитовані радянською владою, застосування найвищої 

міри покарання - розстрілу для «неугодних» радянському комуністичному 

режиму. Дані методи були притаманні всім тоталітарним державам того часу. 

Сам факт не підписання Радянським Союзом Женевської конвенції свідчить 

про злочинний характер влади та тоталітарний спосіб мислення представників 

комуністичної партії. 

12. Важливо правильно трактувати історію повстанського руху на Україні. 

Визначати, що твердження, що повстанські загони зумисно нападали та чинили 

збройний опір частинам Червоної армії є безпідставним. Українські повстанці 

передусім чинили опір та провадили збройну боротьбу лише спецвійськам 
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НКВС (НКДБ) та іншим військовим та адміністративним органам, що 

встановлювали або представляли радянську владу на місцях. Феномен, суть та 

чин збройної боротьби УПА та інших українських націоналістичних формувань 

є предметом дискусій, полеміки та численних скандалів, але важливо вірити 

лише фактам та документам, які розкриють правду про данні події.  

Для виконання зазначених рекомендацій, методичного супроводу та 

консультацій з питань музейної справи необхідно звертатися до обласних 

центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів, 

Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово- 

патріотичного виховання м. Києва. 
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Додаток 1 

Відзначення перемоги радянського народу над нацистською Німеччиною та її 

союзниками стало священним обов’язком громадянина України. Але на 

сьогоднішній день формат помпезного святкування жданої події, прийнятий у 

СРСР та який широко використовувався в Україні у 1990х та 2000х роках не є 

актуальним  у сьогоденні. Важливо переформатувати відзначення пам’ятних 

історичних дат 8 та 9 травня з радянської традиції до європейського стандарту. 

Це зокрема не святкування перемоги над нацистами, а вшанування пам’яті 

загиблих на фронтах ІІ Світової війни, скорботно вшановувати пам’ять жертв 

репресій, Голокості, депортацій та масових розстрілів, усвідомлювати всю 

трагічність війни, пам’ятати та вшановувати героїв що по різні боки барикад, по 

різні боки військових союзів боролись за вигнання окупантів з української 

землі, боролись за її незалежність. Одним із символів вшанування пам’яті героїв 

І та ІІ Світових воєн у Європі є квітка червоного маку. 

Вашій увазі представлене тлумачення використання квітки червоного маку в 

Європі, та історичну спорідненість цього символу з Україною. 

МАКИ ПАМ'ЯТІ: Квітка маку в українські традиції 

В українській міфології мак має дуже багато значень. Це символ сонця, 

безкінечності буття й життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, 

сну, отрути, оберегу від нечистої сили, а також хлопця-козака, крові, смерті. В 

останніх з перелічених значень квітка часто згадується в українських народних 

піснях та думах, особливо козацької доби: «Ой, з могили видно всі долини, – 

сизокрилий орел пролітає: стоїть військо славне Запорізьке –  як мак 

процвітає...». У відомій пісні «Ой, ти, Морозенку, славний козаче», мак 

згадується поруч зі смертю козака: «…Обступили Морозенка турецькії війська. 

По тім боці запорожці покопали шанці; Ой, впіймали Морозенка у неділю 

вранці. Ой, недаром ранесенько той мак розпускався, – Ой, уже наш Морозенко 

у неволю попався…». Образ маку нерідко символізує козака, що героїчно 

загинув, боронячи Україну. З народної творчості мак як символ пов'язаний із 

війною та військом перейшов у художню літературу. В Івана Франка:  «Гей, Січ 

іде, красен мак цвіте! Кому прикре наше діло, Нам воно святе». Легенду про 

мак обробив Михайло Стельмах у творі «У долині мак цвіте»: «…Ординці воїна 
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скришили, на землю впало тіло біле і, наче зерно, проросло, а влітку маком 

зацвіло…». Одна з героїнь присвяченого Другій світовій війні роману Олеся 

Гончара «Прапороносці» гине в долині червоних маків. 

Мак як символ пам'яті у світі 

Появу цього символу пов'язують з віршам двох людей: канадського військового 

лікаря Джона МакКрея та працівниці Християнської асоціації молодих жінок 

Мойни Майкл. Перший під враженням боїв у Бельгії у 1915 р. написав твір «На 

полях Фландрії», що починався словами: «На полях Фландрії розквітли 

маки/Між хрестами ряд за рядом». Друга 1918 р. написала вірша «Ми 

збережемо віру», в якому обіцяла носити червоний мак в пам’ять про загиблих. 

Саме Мойні Майкл в листопаді того ж року причепила червоний шовковий мак 

на пальто. У 1920 р. Національний Американський легіон прийняв маки в якості 

офіційного символу, а у 1921 р. червоні маки стали емблемою Королівського 

Британського легіону. В Польщі червоні маки є символом перемоги 11-18 

травня 1944 р. Другого корпусу ген. Андерса в боях за гору Монте-Кассіно в 

Італії. Приспів до популярної військової пісні того часу починається словами 

«Червоні маки на Монте-Кассіно/Замість роси пили польську кров». 

Мак як символ пам'яті в Україні 

Червоний мак як символ пам’яті жертв війни вперше використано в Україні на 

заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. 

Дизайн українського червоного маку розроблено за ініціативи Українського 

інституту національної пам'яті та Національної телекомпанії України; автором 

символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення є 

своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – 

кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою розміщено дати початку і закінчення 

Другої світової війни та гасло.Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для 

українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили 

спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою 

землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона — запорука 

неминучості нашої перемоги сьогодні.  

 

Додаток 2 
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Матеріали методичних рекомендацій УІНП 

Художні фільми, які відображають перебіг подій Другої світової війни 

на Західному фронті 

Фільми про Другу світову війну 

Назва картини 
Рік випуску Країна Режисер, автор 

“Айк: Зворотній відлік” 2004 США Роберт Хермон 

“Брати по зброї” 2001 США Девід Франкель 

“Безславні покидьки” 2009 США, Німеччина Квентін Тарантіно 

“Брудна дюжина” 1967 
США, 

Великобританія 
Роберт Олдріч 

“Великий диктатор” 1940 США Чарльз Чаплін 

“Врятувати рядового Райана” 1998 США Стівен Спілберг 

“Касабланка” 1942 США Майкл Кьортіц 

“Куди злітають тільки орли” 1968 США Брайан Хаттон 

“Лис пустелі” 1951 США Хенрі Хетуей 

“Лють” 2014 США Девід Ейєр 

“Малена” 2000 Італія, США 
Джузеппе 

Торнаторре 

“Міст надто далеко” 1977 
США, Велика 

Британія 
Річард Аттенборо 

“Мемфіська красуня” 1990 Великобританія 
Майкл Кейтон-

Джонс 

“Мисливці за скарбами” 2014 США, Німеччина Дж. Клуні 

“Молоді леви” 1958 США Едвард Дмитрик 

“Мусоліні: Останній акт” 1974 Італія Карло Ліцані 

“Найдовший день” 1962 США Ендрю Мортон 

“Нюрнберг” 2000 США, Канада Ів Сімоно 

“Орел приземлився” 1976 Велика Британія Джон Стьорджес 

“Паттон” 1970 США 
Франклін Джей 

Шеффнера 

“Підводний Човен” 1981 Німеччина Вольфганг Петерсон 

“Роммель” 2012 
Німеччина, 

Франція, Австрія 
Нікі Штайн 

“Святі і солдати. Бортове кредо” 2003 США Райан Літтл 
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“Червона троянда Нормандії” 2011 США Тіно Струкманн 

“Червоні хвости” 2012 США Єнтоні Хемінгуей 

Художні фільми, які відображають перебіг подій Другої світової війни 

на радянсько-німецькому фронті 

“Батальйони просять вогню” 1985 СРСР В. Чеботарьов 

“Безіменна одна жінка в 

Берліні” 
2008 

Німеччина, 

Польща 
Макс Фербербьок 

“Бункер” 2004 
Німеччина, Італія, 

Австрія 
Олівер Хіршбігель 

“У бій ідуть тільки “старі” 1973 СРСР Л. Биков 

“Життя і доля” 2012 Росія С.Урсуляк 

“На війні як на війні” 1968 СРСР В. Тригобович 

“Незламна” 2015 Україна, РФ С. Мокрицький 

“Перевірка на дорогах” 1971 СРСР О. Герман 

“Сталінград” 1992 Німеччина Йозеф Вільсмайєр 

“Марш мільйонів” 2007 Німеччина Кай Вессель 

“Хайтарма” 2013 Україна Ахтем Сайтаблаєв 

“Чотири дні в травні” 2011 
Німеччина, 

Україна, РФ 
Олексій Гуськов 

Художні фільми, які відображають перебіг подій  

Другої світової війни на Тихому океані 

“Великий рейд” 2005 США Джон Дал 

“Енола Гей: Людина, місія, 

атомна бомба” 
1980 США Девід Лоуелл Річ 

“За тих, кого ми любимо” 2007 Японія Тако Сіндзьо 

“Імператор” 2012 Японія Пітер Веббер 

“Квіти війни” 2011 Китай Чжан Імоу 

“Листи з Іводзіми” 2006 США Клінт Іствуд 

“МакАртур” 1977 США Джозеф Сарджент 

“Мідвей” 1976 США Джек Смайт 

“Місто життя та смерті” 2009 Китай Чуань Лу 

“Перл Харбор” 2001 США Майкл Бей 

“Прапори наших батьків” 2006 США Клінт Іствуд 
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“Ті, що говорять з вітром” 2002 США Джон Ву 

“Тонка червона лінія” 1998 США Терренс Малік 

“Тора! Тора! Тора!” 1970 США, Японія 
Річард Флейшер, 

Кіндзі Фукасаку 

“Хіросіма: море сліз” 2005 Японія Фукузава Кацу 

Художні фільми, які розповідають про долю військовополонених 

у Другій світовій війні 

“Бунт катів” 1998 Казахстан Г. Земель 

“Велика втеча” 1963 США Джон Стьорджес 

“Вітер зі Сходу” 1993 
Франція, 

Швейцарія 
Роберт Енріко 

“Втеча до перемоги” 1981 США Джон Хьюстон 

“Втеча з ГУЛАГу” 2001 Німеччина Харді Мартінс 

“Війна Харта” 2002 США Грегорі Хобліт 

“Катинь” 2007 Польща Анджей Вайда 

“Міст через річку Квай” 1957 США Девід Лінн 

“Незламний” 2015 США Анджеліна Джолі 

“ТойХтоПройшовКрізьВогонь” 2012 
Україна, ПЦ 

“Інсайтмедіа” 
М.Іллєнко 

“Щасливого Рідзва, містер 

Лоуренс” 
1983 

Велика Британія, 

Японія 
Нагіса Осіма 

Художні фільми, які розповідають про Голокост у європейських країнах під час 

Другої світової війни 

“Без долі” 2005 

Німеччина, 

Велика Британія, 

Угорщина 

Лайош Колтаї 

“Книжкова злодійка” 2014 США, Німеччина Брайан Персівал 

“Життя прекрасне” 1997 Італія Роберто Беніньї 

“Людина, яка плакала” 2000 Великобританія Саллі Поттер 

“Облава” 2010 Франція Розлін Бош 

“Піаніст” 2002 Франція Роман Поланскі 

“Сіра зона” 2001 США Тім Блейк Нельсон 

“Список Шиндлера” 1993 США Стівен Спілберг 
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“Фальшивомонетники” 2006 
Австрія, 

Німеччина 
Штефан Рузовіцкі 

“Хоробре серце Ірени Сендлер” 2009 США Дж. Кент Харрісон 

“Чорна книга” 2006 Нідерланди Пол Верховен 

“Шоа” 1985 Франція Клод Ланцман 

Художні фільми, які розповідають про Голокост в Україні  

під час Другої світової війни 

“Бабин Яр” 2002 Україна М. Засєєв-Руденко 

“Бабин Яр” 2003 
Німеччина, 

Білорусь 
Джеф Кенью 

“Владика Андрей” 2008 Україна О. Янчук 

“Дамський кравець” 1990 СРСР Леонід Горовець 

Художні фільми, які розповідають про Рух Опору 

проти нацистських та японських окупантів під час Другої світової війни 

“Битва на Неретві” 1969 Югославія, США Велько Булаїч 

“Виклик” 2008 США Едвард Цвік 

“Втеча з Собібору” 1987 США Джек Голд 

“Місто 44” 2014 Польща Ян Комаса 

“Операція “Валькірія” 2008 США, Німеччина Браян Сінгер 

“Полум’я і Цитрон” 2008 Данія, Німеччина Оле Кристіан Мадсен 

“Послання” 2009 Китай Чень Ко-фу 

“Секрети війни” 2014 Нідерланди Деніс Боттс 

“Тріумф духа” 1989 США Роберт М. Янг 

“Тріумфальна арка” 1985 Велика Британія Варіс Хусейн 

Художні фільми, які розповідають про долю дітей 

у Другій світовій війні 

“Академія смерті” 2004 Німеччина Деніс Ганзель 

“Бійня номер п’ять” 1972 США Джордж Рой Хілл 

“До побачення, діти” 1987 
Франція, 

Німеччина 
Луї Маль 

“Імперія Сонця” 1987 США Стівен Спілберг 

“Корчак” 1990 Польща Анжей Вайда 
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Телепередачі 

Назва 
Рік 

випуску 
Країна/студія 

Режисер, 

автор 

“1377 спалених заживо” 2009 
Україна, 

т/к “ІНТЕР” 

Іван 

Кравчишин 

“1941. Заборонена правда” 2013 
Україна,студія 

“Телекон” 
Ігор Кобрин 

“Апокаліпсис: Друга світова 

війна” 
2009 

Франція, 

ECPAD 
Ізабель Кларк 

“Битва за Киев” 2013 
Україна, 

т/к “ІНТЕР” 

Олексій Лябах 

  

“В августе 43-го” 2013 
Україна, 

Robinzon.TV 
Ігор Піддубний 

“Визволення” 2014 
Україна, 

“07 Продакшн” 
Олексій Лябах 

“Війна. Український 

рахунок” 
2002 

Україна, 

т/к “Студія 1+1” 

Сергій 

Буковський 

“Війна без переможців” 2002 
Україна, 

т/к “ІНТЕР” 
Ігор Чижов 

“Війна та мир: окупація” 2007 
Україна, 

ООО “Профі-ТВ” 

Ярослав Геляс, 

Володимир 

Ніколаєць 

“Війна та мир: евакуація” 2009 
Україна, 

“07 Продакшн” 

Ярослав Геляс, 

Володимир 

Ніколаєць 

“Двобій на Дніпрі” 2013 

Україна, 

т/к Перший 

Національний 

Світлана 

Красножон 

“Друга світова війна в 

кольорі” 
2009 

Велика Британія, 

WorldMediaRightsWestwi

Джонатан 

Мартин 

“Хлопчик у смугастій піжамі” 2008 
Великобританія, 

США 
Марк Хєрман 

Художні фільми, які розповідають про боротьбу УПА 

в роки Другої світової війни та перші післявоєнні роки 

“Вишневі ночі” 1994 Україна А. Мікульський 

“Далекий постріл” 2005 Україна В.Шалига 

“Нескорений” 2000 Україна О.Янчук 

“Один – в полі воїн” 2003 Україна Г. Вірста, О. Мосійчук 
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ngStudios 

“Золотий вересень. Хроніка 

Галичини 1939-1941” 
2010 

Україна, 

“Invertpictures” 
Тарас Химич 

“Місто, яке зрадили” 2008 
Україна, 

т/к “ІНТЕР” 

Андрій 

Цаплієнко 

“Між Гітлером і Сталіним: 

Україна у Другій світовій 

війні” 

2005 

Україна, Канада, 

Українсько-канадський 

дослідно-

документаційний центр 

Святослав 

Новицький 

“Несчастливая “Звезда”. 

Третья битва за Харьков. 

Хроники 

2013 
Україна, 

Robinzon.TV 
Ігор Піддубний 

“НКВД и Гестапо. Братья по 

крови” 
2009 

Білорусь, Польша, 

т/к БелСат 

Володимир 

Самойлов 

“ОУН–УПА: війна на два 

фронти” 
2006 

Україна, 

т/к НТН 

Андрій 

Санченко 

“Радянська історія” 2008 Латвія Едвін Шноре 

“Рівень секретності “18” 2011 
Україна, 

т/к “Студія 1+1” 

Володимир 

Рибась 

“Солдати Імперій. Різні 

адреси війни” 
2014 

Україна, 

т/к Перший 

Національний 

Сніжана 

Потапчук 

“УПА.Тактика боротьби” 2007 
Україна,т/к Перший 

Національний 

Сергій 

Братішко, 

Віталій 

Загоруйко 

“Харьков 1941-43 гг. Жизнь, 

как она есть” 
2014 

Україна, 

Robinzon.TV 
Ігор Піддубний 

“Хроніка Української 

Повстанської Армії 1942–

1945” 

2014 

Україна, 

ГО Українська Галицька 

Асамблея 

Тарас Химич 

“Ціна перемоги” 2007 
Україна, 

т/к “ТОНІС” 

Сергій 

Братішко, 

Віталій 

Загоруйко 

“Чернігівський рубіж. 1941-

1943” 
2013 

Україна, 

т/к “Дитинець” 
Ігор Левенок 

 

Список використанної літератури: 
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1. Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки" № 317-VIII від 9 квітня 2015 року 

2. Лист МОН України від 22.05.2015 №1/9-255 «Про перегляд підходів з 

організації діяльності музеїв історичного профілю» 

3. Додаток до листа МОН України від 22.05.2015 №1/9-255 «Методичні 

рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів» 

4. "Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році" (лист МОН від 25.07.14  № 

1/9-376); 

5. "Методичні матеріали щодо вшанування 70-ї річниці вигнання 

нацистських окупантів з України", розроблені Українським інститутом 

національної пам’яті (лист МОН від 17.10.2014 № 1/9-543); 

6. Методичні матеріали Українського інституту національної пам'яті (сайт -

http://www.memory.gov.ua): 

7. Матеріали, що допоможуть у відзначенні дня Перемоги над нацизмом 

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_articleart_id=114390 

8. Методичні матеріали до Європейського Дня пам'яті жертв сталінізму і 

нацизму та 75-річчя пакту Гітлера-Сталіна- http:// www. memory. gov. Ua /news/ 

23-serpnyavidznachatimetsya-evropeiskii-den-pamyati-zhertv-stalinizmu-ta-natsizmu 

-ta-75-ta-ric 

9. В Україні правильно говорити про “Велику Вітчизняну війну”, а не про 

“Другу світову війну”? // Лікбез. Історичний фронт. –http://likbez.org.ua/uk/in-

ukraine-the-right-to-talk-about-the-great-patriotic-war-rather-than-world-war-ii.html 

10. Шаповал Ю. “Гітлер, Сталін та Україна: безжальні стратегії”  // Історична 

правда. – 2013. –http:// www. Istpravda .com.ua/ articles /2013 /05 /9/123358/ 
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