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Рекомендації підготовлені з метою сприяння організації роботи з 

патріотичного виховання дітей та молоді у дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах. 

Методичні рекомендації з оформлення тематичних експозицій музеїв 

військово-історичного профілю рекомендуються 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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зей як важливий засіб національно-патріотичного виховання 
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ВСТУП 

 Зважаючи на особливо важливу роль музеїв військово-історичного 

профілю навчальних закладів у патріотичному вихованні дітей та учнів, 

формуванні їхньої громадянської позиції, важливо правильно позиціонувати 

роль музею у вихованні та його змістовно-тематичну оформленість. 

Діяльність музеїв історичного профілю сприяє вихованню у дітей та учнів 

патріотизму, формування національної самосвідомості та високих моральних 

якостей громадянина України. Основною метою діяльності музеїв військово - 

історичного профілю є прищеплення любові до героїчного минулого 

України, поваги до воїнів Червоної армії, що боролись проти нацистської 

окупації 1941-1944 років на території України, поваги до борців за волю та 

незалежність України, показ, викриття та засудження злочинів нацистського 

(націонал-соціалістичного), фашистського, комуністичного, соціалістичного 

та будь якого іншого тоталітарного режимів.  

 Важливо застосовувати у  музейній справі методичні рекомендації щодо 

засад діяльності музеїв військово-історичного профілю в дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 

закладів, які перебувають у сфері управління МОН України, для 

використання в практичній роботі та покращені діяльності музеїв. 
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Реекспозиція у музеях військово-історичного профілю 

Згідно вимог Закону України "Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

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

важливо провести реекспозицію тематичних матеріалів музеїв військово-

історичного профілю.  

 

Мета реекспозиції 

1. Реекспозиція у музеях військово-історичного профілю проводиться з 

метою виховання учнів - молодих патріотів, юних громадян України у 

позашкільних, загальноосвітніх установах України та Києва на основі 

адекватного, незаангажованого висвітлення історичних подій та фактів у 

музеях.  

2. Забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина.  

3. Прагнення розвивати і зміцнювати незалежну, демократичну, правову 

державу.  

4. Недопущення повторення злочинів комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. 

5. Недопущення будь-якої дискримінації за національною, соціальною, 

класовою, етнічною, расовою або іншими ознаками у теперішньому і 

майбутньому. 

6. Відновлення історичної та соціальної справедливості.  

7. Усунення загрози незалежності, суверенітету, територіальній цілісності 

та національній безпеці України.  

  Музеї військово-історичного профілю потребують проведення 

реекспозиції наявних колекції та матеріалів та підведення діяльності музеїв 

згідно до вимог чинного законодавства. 
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У формуванні оновленої музейної експозиції важливо враховувати:  

1. Події в житті українського народу 

-  громадянський подвиг учасників Революції Гідності  

-  вшанування пам'яті героїв Небесної сотні 

- патріотизм українських воїнів, бійців Червоної армії, та будь-яких 

збройних формувань ворогуючих сторін у боротьбі за незалежність та 

територіальну цілісність України від зазіхань агресора.  

Для виконання пунктів А та Б в музеях військово-історичного профілю 

слід сформувати експозицію що буде присвячена даним подіям.  

( формування куточку АТО) 

Матеріали такої музейної тематики можуть бути оформлені як у 

стаціонарній експозиції, так і у форматі виставки.  

Виховна робота навчального заходу та діяльність музею і його активу, 

зокрема, може передбачати шефство над українськими воїнами, які брали 

участь в АТО, а також їхніми родинами.  

2. Архівний та бібліографічний фонди 

Важливо впорядкувати архівний та бібліографічний фонди в музеях, щоб 

вони:  

- не містили однобічний погляд на висвітлення історичних подій та фактів; 

 - не поширювали стереотипних уявлень про суперечливі події ХХ 

століття; 

 - сприяли спростуванню радянських міфів та ідеологічних перекосів; 

 - виявляли перекручення фактів, що мало місце в політиці комуністичного 

режиму. 

 Таке переосмислення історичного наративу є головним у роботі музеїв 

військово-історичного профілю навчальних закладів.  

3. Завдання та засоби реекспозиції  

Пріоритетним завданням проведення реекспозиції у музеях, що 

висвітлюють події перемоги над нацистами в Європі у Другій світовій війні: 

- вносити інформацію, яка довго замовчувалася чи трактувалися з позицій 

ідеологів радянського періоду ; 
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- внесення матеріалів про долі та особистості бійців-героїв, що боролись у 

складі Червоної армії; 

- показ  матеріального побуту українця-воїна, морального стану та думок, 

життєвих переживань, що  є основним в музейній роботі  сучасності; 

- не зациклюватись на висвітленні бойового шляху тієї чи іншої армії, 

дивізії, бойового з'єднання, а звертати увагу на проблему сутності, цінності 

людського життя на війні; 

- вносити матеріали, що оповідають, або тематично пов’язані із складними 

періодами життя українців (Голодомором, репресіями); 

- проаналізувати та перевірити історичну достовірність окремих дат, 

тверджень, посилань та оцінок подій і фактів, які розміщені в експозиціях або 

знаходяться в архівах музеїв; 

- провести польові експедиції з учнівською молоддю місцями бойових дій 

на території рідного краю;  

- наповнити новими предметами і фактами  розділи експозиції; 

 - розробити нові, або уточнити окремі складові діючих тематичних 

історико-краєзнавчих маршрутів; 

- продовжити збір фото-, фоно-, кінодокументів; 

- продовжити збір музейних предметів  відповідно до змісту музейної 

тематики;  

- проводити зустрічі з учасниками та свідками важливих подій XX 

століття, родичами учасників тих подій; 

- документування окремих тем, фактів суспільно-політичного життя, 

біографічних відомостей;  

- отримання матеріалів, експонатів для музею. 

4. Вимоги чинного законодавства 

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 
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1 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності імен(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і 

дат історичних подій» рекомендуємо привести у відповідність до вимог 

чинного законодавства назви музеїв при навчальних закладах міста Києва. 

Тлумачення нормативної бази 

У роз'ясненні інструкції МОН -  листа № 1/9-255 від 22 травня 2015 року 

"Про перегляд підходів з організації та діяльності музеїв історичного 

профілю" та додатку до листа від 22. 05. 2015 №1/9-255, "Методичні 

рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 

закладів": 

1.Твердження - "задля пріоритетності та об'єктивності у експонуванні 

музейних предметів кількість предметів не повинна створювати потужний 

візуальний, тематичний, ідеологічний та змістовний перекіс у подачі 

інформації" - розуміється висвітлення однобічного погляду на події Другої 

світової війни на Україні. Мова йде про музеї, що висвітлюють підпільний та 

партизанський рух, що був спрямований до боротьби проти нацистського 

окупаційного режиму, але водночас сприяв відновленню радянської влади та 

комуністичної ідеології на території України. Такі музеї в своїй експозиції 

містять експонати, що оповідають про події та побут тих часів та носили 

ідеологічний характер. В свою чергу музеї не оповідають про боротьбу 

українського населення за відновлення незалежності України. 

- Рекомендовано переосмислити діяльність музею, провести реекспозицію 

та впорядкувати тексти екскурсій так, щоб вони не містили в собі перекіс в 

подачі інформації, спирались на формування критичного мислення у 

відвідувача, дали можливість відвідувачу зробити вибір – симпатизувати чи 

засуджувати дії об’єкта/суб’єкта розповіді. 

2. Щодо тлумачення вислову, який міститься в додатку до листа МОН 

України від 22. 05. 2015 №1/9-255: - "використовувати комуністичну та 

нацистську символіку тільки як музейні предмети (або складові музейних 
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предметів) певного розділу чи теми, а не як такі, що формують фонове 

(іміджове, ідеологічне) забарвлення музейної колекції (колекцій)": 

- слід визначити, що під фоновим та іміджевим, ідеологічним 

забарвленням, а отже, відкритою пропагандою, потрібно вважати не 

впорядковане, не підписане, без пояснень українською мовою зображення 

(фото політичних, партійних діячів, діячів репресивно-каральних органів, 

зображення державних символів тоталітарних держав), вивішення прапорів 

та вимпелів, штандартів (особливо, що мають не бойову історію) та всіх 

інших експонатів, що застосовувались тоталітарними режимами в 

повсякденному житті, або застосовувались в ідеологічній пропаганді на 

території України. 

3. Музеї під назвою "Музей підпілля та підпільники Києва та Київщини у 

роки Другої світової війни", тощо: 

- повинні містити матеріали, що охоплюють весь спектр діяльності 

підпілля в часи нацистсько-фашистського окупаційного режиму; 

- не зациклюватись на висвітленні радянського комуністичного підпілля, 

однобічно та заангажовано трактуючи та висвітлюючи період німецько-

радянської війни. 

Експонування матеріалів, що містять пропагандистські матеріали 

Важливо дотримуватись рекомендацій з експонування символіки 

тоталітарних режимів. Зокрема, символіка комуністичного тоталітарного 

режиму - символіка, що включає: 

1) будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів 

СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік у 

складі СРСР, держав так званої "народної демократії": Народної Республіки 

Албанії (Соціалістичної Народної Республіки Албанії), Народної Республіки 

Болгарії, Німецької Демократичної Республіки, Народної Республіки Румунії 

(Соціалістичної Республіки Румунії), Угорської Народної Республіки, 

Чехословацької Соціалістичної Республіки, Федеративної Народної 

Республіки Югославії (Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії) 

та соціалістичних республік, що входили до її складу, крім тих, що є 
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чинними (діючими) прапорами або гербами країн світу; - повинна 

розміщуватись у спеціально відведених місцях, під склом або в кутках 

музею, з роз'яснювальними підписами українською мовою 

(підписи розташовуються в правому куті від експоната, або під/над 

зображенням) 

2) прапори, символи, зображення або інша атрибутика, в яких 

відтворюється поєднання серпа та молота, серпа, молота та п’ятикутної зірки, 

плуга (рала), молота та п’ятикутної зірки; символіку комуністичної партії або 

її елементи - повинні розміщуватись у спеціально відведених місцях, під 

склом, з роз'яснювальними підписами українською мовою; 

(підписи розташовуються в правому куті від експоната) 

3) зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, які 

обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного 

комітету і вище), особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади 

та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних 

радянських республік, органах влади та управління областей, міст 

республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів 

державної безпеки всіх рівнів - повинні бути підписані українською мовою, 

(підписи розташовуються в правому куті від експоната, або під/над 

зображенням) з відповідними роз'ясненнями щодо їх антиукраїнської 

діяльності. Роз’ясненнями є короткі оповіді про злочинну діяльність 

даних діячів; 

4) зображення, пам’ятні знаки, написи, присвячені подіям, пов’язаним з 

діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на 

території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, 

переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті - 

повинні бути підписані українською мовою, (підписи розташовуються в 

правому куті від експоната, або під/над зображенням) з відповідними 

роз'ясненнями їхньої злочинної антинародної, антиукраїнської діяльності 

(крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором і вигнанням 
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нацистських окупантів з України, або з розвитком української науки та 

культури); 

5) зображення гасел комуністичної партії, цитат осіб, які обіймали керівні 

посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), 

осіб, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, 

УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах 

влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування (крім 

цитат, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працівників 

радянських органів державної безпеки всіх рівнів - повинні бути підписані 

українською мовою, (підписи розташовуються в правому куті від 

експоната, або під/над зображенням) з відповідними роз'ясненнями 

їхнього позитивного/негативного внеску в розвиток українського 

суспільства; 

!!! Будь-які експонати підписуються українською мовою - підписи 

розташовуються в правому куті від експоната, або під/над експонатом. 

5.Музей як дослідницький центр 

Надзвичайно важливим у музейній роботі є висвітлення та засудження 

злочинів, вчинених тоталітарним нацистський режимом. 

Задля переосмислення історичних подій, розвитку критичного мислення у 

відвідувача музею, слід у музейній педагогіці розкривати правду і факти про 

злочини нацистського  та радянського тоталітарних режимів, а саме: 

 - розслідування та оприлюднення інформації про злочини, вчинені 

представниками комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів:  

1) злочинів геноциду;  

2) злочинів проти людства та людяності;  

3) військових злочинів, вчинених в Україні представниками 

комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів:  
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- дослідження та встановлення кількості жертв комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарного режиму; 

-  визначення та упорядкування місць масових поховань таких жертв;  

- збору, узагальнення та оприлюднення інформації про розкуркулення, 

репресії, масові та індивідуальні страти, смерті, депортації, катування, 

використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, 

переслідування з етнічних, національних, релігійних, політичних, класових, 

соціальних та інших мотивів; 

- збір інформації про заподіяння моральних і фізичних страждань під час 

застосування психіатричних заходів у політичних цілях. 

Музеї при навчальних закладах, шляхом проведення заходів повинні 

сприяти поінформованості громадськості про злочини, вчинені 

представниками комуністичного, та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів, розробляти та вдосконалювати тексти навчальних 

екскурсій, проводити заходи з питань історії комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, що  сприятиме  

утвердженню в суспільстві поваги до людської гідності, прав і 

основоположних свобод людини, розвитку плюралізму та демократії. 

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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Сприятимуть виконанню рекомендацій такі документи і матеріали: 

1.Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 2394 "Про 

вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді"; 

2."Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році" (лист МОН від 

25.07.14  № 1/9-376); 

3."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); 

4."Методичні матеріали до 81-х роковин Голодомору пам’яті тих, хто 

чинив спротив геноциду", розроблені Українським інститутом національної 

пам’яті (лист МОН від 14.11.2014 № 1/9-593); 

5."Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році" (лист МОН від 

27.11.2014 № 1/9-614). 

6.Сайт Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді -www.ukrjuntur.org.ua. 

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

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

8.Матеріали, що допоможуть у відзначенні дня Перемоги над нацизмом -

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

9.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; 

10. Методичні матеріали до відзначення 14 жовтня Дня захисника 

Вітчизни, та Українського козацтва  - http: //www. memory. gov. ua /news/ 

metodichni - materiali-ukrainskogo-institutu-natsionalnoi-pam-yati-shchodo-

vidznachennya-14-zhovt; 

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/42285/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/43429/
http://osvita.ua/legislation/other/43958/
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/44204/
http://www.ukrjuntur.org.ua/
http://www.memory.gov.ua/
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_articleart_id=114390
http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-ukrainskogo-institutu-natsionalnoi-pam-yati-shchodo-vidznachennya-14-zhovt
http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-ukrainskogo-institutu-natsionalnoi-pam-yati-shchodo-vidznachennya-14-zhovt
http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-ukrainskogo-institutu-natsionalnoi-pam-yati-shchodo-vidznachennya-14-zhovt
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Інші корисні інтернет-посилання: 

1. Від Дніпра до Ельби. Чотири Українських фронти // Історична правда. – 

2014. – 09.05. http://www.istpravda.com.ua/blogs/2011/06/22/43446/   

2. 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 

3. В’ятрович В. Українська Друга світова (в кольорі) // Дзеркало тижня. – 

2009. –http://gazeta.dt.ua/POLITICS/ukrayinska_druga_svitova_v_kolori.html 

4. Гвоздик В.С., Князьков Ю.П., Штейнле О.Ф.“Георгіївська стрічка”, що 

вона означає.–http://www.memory.gov.ua/news/georgiivska-strichka-shcho-vona 

oznachae 

5. Гриневич В. Військові мобілізації в Україні 1943—1944 років: “Ви 

повинні змити власною кров’ю провину перед Батьківщиною і її великим 

вождем товаришем Сталіним” // Дзеркало тижня 

http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/viyskovi_mobilizatsiyi_v_ukrayini_19431944_rok

iv_vi_povinni_zmiti_vlasnoyu_krovyu_provinu_pered_batk.html 

6. Гриневич В. Гітлер і Сталін у пошуках сепаратного миру: нерозгадана 

загадка Другої світової війни // Дзеркало тижня.http:// gazeta. dt.ua/ SOCIETY/ 

gitler_i_stalin_u_poshukah_separatnogo_miru_nerozgadana_zagadka_drugoyi_svi

tovoyi_viyni.html 

7. Кобзар Я. Друга світова по-українськи. Думки вітчизняних істориків  // 

Історична правда. – 2012. –http:// www. Istpravda .com. ua/ articles /2012 /05/ 9/ 

84642/   

8. Лавський С. Про роль українців у Другій світовій війні. – 2014. – 

mena.org.ua/blog/pro-rol-ukrajintsiv-u-druhij-svitovij-vijny/  

9. Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті до 

відзначення Дня Перемоги у 2014 році. 

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=112237&cat_id=7713

5 

http://www.istpravda.com.ua/blogs/2011/06/22/43446/
http://likbez.org.ua/uk/in-ukraine-the-right-to-talk-about-the-great-patriotic-war-rather-than-world-war-ii.html
http://likbez.org.ua/uk/in-ukraine-the-right-to-talk-about-the-great-patriotic-war-rather-than-world-war-ii.html
http://likbez.org.ua/uk/in-ukraine-the-right-to-talk-about-the-great-patriotic-war-rather-than-world-war-ii.html
http://gazeta.dt.ua/POLITICS/ukrayinska_druga_svitova_v_kolori.html
http://www.memory.gov.ua/news/georgiivska-strichka-shcho-vona%20oznachae
http://www.memory.gov.ua/news/georgiivska-strichka-shcho-vona%20oznachae
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/viyskovi_mobilizatsiyi_v_ukrayini_19431944_rokiv_vi_povinni_zmiti_vlasnoyu_krovyu_provinu_pered_batk.html
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/viyskovi_mobilizatsiyi_v_ukrayini_19431944_rokiv_vi_povinni_zmiti_vlasnoyu_krovyu_provinu_pered_batk.html
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=112237&cat_id=77135
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=112237&cat_id=77135
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10. Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті до 

70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України. http:// www. memory. 

gov. ua/ news/metodichni-materiali-ukrainskogo-institutu-natsionalnoi-pam-yati-

do-70-i-richnitsi-vignannya-na 

11. Методичні рекомендації щодо відзначення Європейського дня пам’яті 

жертв сталінізму та нацизму і 75-річниці Пакту Молотова-Ріббентропа. –

 http://www.memory.gov.ua/news/23-serpnya-vidznachatimetsya-evropeiskii-den-

pamyati-zhertv-stalinizmu-ta-natsizmu-ta-75-ta-ric 

12. Методичні рекомендації щодо відзначення 75 роковин початку Другої 

світової війни. – http://www.memory.gov.ua/news/1-veresnya-vidznachaetsya-

75-ta-richnitsya-pochatku-drugoi-svitovoi-viini 

13. Музиченко Я. Перемога людяності: провідні історики – про українців 

на різних фронтах Другої світової, високу ціну визволення від нацизму та 

дбайливе збереження пам’яті про воїнів. – http:// www. memory. gov.ua/ news/ 

peremoga -lyudyanosti-providni-istoriki-pro-ukraintsiv-na-riznikh-frontakh-

drugoi-svitovoi-visok 

14. Огієнко В. Як відзначають День Перемоги в Європі. – http:// www. 

Memory .gov. ua/news/yak-vidznachayut-den-peremogi-v-evropi 

15. Патриляк І. Українські націоналісти проти гітлерівської Німеччини. 

Рух Опору//Історична правда. –2014.http://www.istpravda 

comua/articles/2014/05 /8/142834/ 

16. Процик П. Україна. Друга світова війна. Тільки цифри  // Історична 

правда. – 2010. –http://www.pravda.com.ua/articles/2010/05/7/5017138/ 

17. Стельмах І. Українські історики відповіли Путіну напередодні Дня 

Перемоги.– http://www.memory.gov.ua/news/ukrainski-istoriki-vidpovili-putinu-

naperedodni -dnya-peremogi 

18. У Велику Вітчизняну росіяни розгромили би Німеччину і без участі 

українців?  // Лікбез. – http://likbez.org.ua/uk/v-velikuyu-otechestvennuyu-

russkie-razgromili-byi-germaniyu-i-bez-uchastiya-ukraintsev.html 

19. Ціна перемоги: вклад українців у розгром нацизму. – ttp://www. 

memory. gov. ua/news/tsina-peremogi-vklad-ukraintsiv-u-rozgrom-natsizmu 

http://www.memory.gov.ua/news/23-serpnya-vidznachatimetsya-evropeiskii-den-pamyati-zhertv-stalinizmu-ta-natsizmu-ta-75-ta-ric
http://www.memory.gov.ua/news/23-serpnya-vidznachatimetsya-evropeiskii-den-pamyati-zhertv-stalinizmu-ta-natsizmu-ta-75-ta-ric
http://www.memory.gov.ua/news/1-veresnya-vidznachaetsya-75-ta-richnitsya-pochatku-drugoi-svitovoi-viini
http://www.memory.gov.ua/news/1-veresnya-vidznachaetsya-75-ta-richnitsya-pochatku-drugoi-svitovoi-viini
http://www.pravda.com.ua/articles/2010/05/7/5017138/
http://www.memory.gov.ua/news/ukrainski-istoriki-vidpovili-putinu-naperedodni%20-dnya-peremogi
http://www.memory.gov.ua/news/ukrainski-istoriki-vidpovili-putinu-naperedodni%20-dnya-peremogi
http://likbez.org.ua/uk/v-velikuyu-otechestvennuyu-russkie-razgromili-byi-germaniyu-i-bez-uchastiya-ukraintsev.html
http://likbez.org.ua/uk/v-velikuyu-otechestvennuyu-russkie-razgromili-byi-germaniyu-i-bez-uchastiya-ukraintsev.html
http://www.memory.gov.ua/news/tsina-peremogi-vklad-ukraintsiv-u-rozgrom-natsizmu
http://www.memory.gov.ua/news/tsina-peremogi-vklad-ukraintsiv-u-rozgrom-natsizmu
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20. Шаповал Ю. “Гітлер, Сталін та Україна: безжальні стратегії”  // 

Історична правда. – 2013. –

http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/05/9/123358/ 

21. Штоквиш О. Війна пам’ятей. Образ Великої Перемоги як інструмент 

маніпуляції історичною свідомістю. –http://www. memory. gov.ua/ publication/ 

viina- pam- yatei- obraz- velikoi- peremogi- yak- instrument- manipulyatsii-

istorichnoyu -svidomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/05/9/123358/
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Список використанної літератури: 

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 
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