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До Дня визволення

України від фашистських

загарбників









28 жовтня - День визволення України

від фашистських загарбників

 Відповідно до Указу Президента України Віктора Ющенка від 20 жовтня

2009 року «…з метою всенародного відзначення визволення України від

фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності

Українського народу у Другій світовій війні…»



Музеї рекомендовані для відвідування (м. Київ та Київська обл.)

 Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

м. Київ , Лаврська вулиця, 27  сайт: https://www.warmuseum.kiev.ua/

https://www.youtube.com/channel/UC8K_nTK7rXI9JzVS48dDWLw/videos

 Національний військово-історичний музей України — військово-історичний музей 

міста Києва. Музей є єдиним в Україні, який охоплює історію створення і розвитку

військової справи на території України від доби бронзи до сьогоднішніх днів.

Київ, вул. Грушевського, 30/1, сайт: http://nvimu.com.ua/

 Національний музей-меморіальний комплекс «Букринський плацдарм»

село Балико-Щучинка Обухівського району Київської області.

 Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році»

село Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Сайт: battle-kyiv.org.ua

 Тематичні авто - та велоекскурсії до київських ДОТів (довготривалі оборонні точки)

https://www.warmuseum.kiev.ua/
https://www.youtube.com/channel/UC8K_nTK7rXI9JzVS48dDWLw/videos
http://nvimu.com.ua/


Карта розташування ДОТів
КиУР(споруджений у період 1929—1941 рр. Відіграв

важливе значення при обороні Києва 1941 року.)



МАТЕРІАЛИ

рекомендовані до перегляду

 Друга світова мовою експозитів (ОН-ЛАЙН ЕКСКУРСІЯ)  -

https://www.youtube.com/watch?v=rGpW9epkzrE

 Проєкт Українського інституту національної пам'яті «УКРАЇНСЬКА ДРУГА 

СВІТОВА 1939-1945

http://ww2.uinp.gov.ua/

https://www.youtube.com/watch?v=rGpW9epkzrE


Статистика переглядів YouTube-каналу Національного музею історії України у Другій

світовій війні

Канал створено 16 лип. 2015 р.

21 956 переглядів за час існування ресурсу



«Ті, хто не пам’ятають минуле, приречені проживати його заново» – Джордж Сантаяна, 
американський філософ і письменник

У презентації викристано матеріали:

 незалежної медіакорпорації «Радіо Свобода»

 Національної історичної бібліотеки України

 сторінки юридичного факультету НУБІП України

 Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний 

комплекс

 Українського інституту національної пам'яті 

 безкоштовного картографічного веб-сервісу від компанії Google - Карти Google 

 онлайн-енциклопедії неприбуткової організації Wikimedia Foundation –Wikipedia


