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УІНП в мережі:

Facebook - новини про діяльність УІНП, тексти про історію України та

національну пам’ять.

Twitter – короткі новини про діяльність УІНП та цікаві матеріали в медіа

про історію та національну пам’ять

Instagram – весь найкращий візуальний контент та фоторепортажі Інституту

Telegram - канал «Історія та пам'ять» - цікаві та пізнавальні тексти.

YouTube – підбірка лекцій, онлайн-дискусій та семінарів на будь-який смак,

а також унікальний відеоконтент УІНП розважального та просвітницького

характеру.



❖Фіксація (реєстр) військових злочинів рф;

❖Декомунізація і деколонізація;

❖Подолання історичних міфів;

❖Архівування свідчень;

❖Міжнародна співпраця.



Рубрика містить методичні, інформаційні, візуальні матеріали, присвячені пам’ятним датам, ювілеям історичних

подій і складається з 6 розділів – вчителям, журналістам, службовцям, бібліотекарам, музейникам, військовим.

https://uinp.gov.ua/in

formaciyni-materialy

Доступ за посиланням:

https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy




Освітній проєкт “Діалоги про війну”, 
Український інститут національної пам’яті підготував освітній проєкт “Діалоги про війну”,

який містить три відеорозмови учениці із ветеранами сучасної російсько-української війни на

теми: “Що таке війна?”, “Чому Росія прагне захопити Україну?” та “Що таке сучасна російсько-

українська війна?”

https://bit.ly/3jh7JJO

https://bit.ly/3jh7JJO


Відеопроєкт

«Жінки, які загинули за Україну»
Відео проєкт “Жінки, які загинули за Україну” створив Жіночий ветеранський рух за підтримки

Українського інституту національної пам'яті. Проєкт присвячений пам’яті загиблим жінкам в

російсько-українській війні. Це – зворушливі міні-фільми, кожен розповідає історію жінки з двох

сторін – яка вона була у мирному житті та у військовій професії.

https://www.uwvm.org.ua/?page_id=3370

https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/u-den-pamyati-zahysnykiv-ukrayiny-prezentuyemo-prodovzhennya-proyektu-pro-zagyblyh-zahysnyc
https://www.uwvm.org.ua/?page_id=3370


Відеопроєкт «Нескорені»
Відеопроєкт «Нескорені» став частиною інформаційної кампанії Українського інституту

національної пам’яті до Дня захисників і захисниць України та 80-річчя УПА, яка проходила під

гаслом «Боролись! Боремось! Поборемо!».

У фокусі – зв’язок поколінь, які в різні періоди нашої історії боролися за незалежність і

державність

https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/do-14-zhovtnya-

ukrayinskyy-instytut-nacionalnoyi-pamyati-prezentuvav-

videoproyekt-neskoreni

https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/do-14-zhovtnya-ukrayinskyy-instytut-nacionalnoyi-pamyati-prezentuvav-videoproyekt-neskoreni


Арт-плакати «Військова еліта Української

революції 1917-1921 років»
Ідею втілено спільно з освітньою платформою «Експертний Корпус» і художником Михайлом Дяченком.

Комплект включає 12 постерів із зображенням легендарних старшин, які стояли біля витоків української армії:

Євген Коновалець, Петро Болбочан, Олександр Удовиченко, Дмитро Вітовський, Петро Франко, Всеволод

Петрів, Михайло Омелянович-Павленко, Олекса Алмазів, Михайло Білинський, Василь Тютюнник, Марко

Безручко

https://mega.nz/folder/qORkxYAD#LpTlkqPKxUs5IJr4s5w8Mg

https://mega.nz/folder/qORkxYAD#LpTlkqPKxUs5IJr4s5w8Mg
https://mega.nz/folder/qORkxYAD#LpTlkqPKxUs5IJr4s5w8Mg


Проєкт «Південь без міфів»
Кампанія «Південь без міфів» покликана поширювати історичні знання про минуле

степової України та деконструювати російські імперські міфи про історію Північного

Причорномор'я.

https://bit.ly/3ry8eAj

https://bit.ly/3ry8eAj


ПРОЄКТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПІВДЕНЬ»
"Український Південь" - це проєкт краєзнавчих лекцій про те, як заселялись і освоювались

території Степової України. Завдяки цьому проєкту можна дізнатись хто такі некрасівські козаки,

як склалась подальша доля війська Івана Мазепи, скільки років Одесі насправді та що таке

Ханська Україна.

https://cutt.ly/vkm9Wc6



ПРОЄКТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПІВДЕНЬ»

"Український Південь" - це проєкт коротких відеофільмів про відомих та маловідомих діячів Півдня.

Меценат України. 

Євген ЧИКАЛЕНКО.

Всеволод ЗМІЄНКО. 

Дві війни одного одесита.

Один день із життя

Івана ЛИПИ.



Проєкт “Легенди одеського лиману”
Проєкт у казковій формі розповідає історію Коцюбіїва-Хаджибея-Одеси в розрізі

різних епох. Автори проєкту в сучасній формі ознайомлюють аудиторію зі

справжньою історією південної України і руйнують стереотипи, що десятиліттями

нав’язувалися нашим громадянам історичними пропагандистами.



«Броня та крила трьох стихій: 

українське військо в небі, на 

землі та на морі»

Паперові моделі військової

техніки періоду Української

революції 1917 – 1921 років

Комплект саморобок можна завантажити та роздрукувати

самостійно на кольоровому принтері (папір формату А4, 

щільність - 200 гр) за посиланням:

https://mega.nz/folder/R8ZylR4Y#i-

iOYWLLtOBayawS68S0hw

https://mega.nz/folder/R8ZylR4Y#i-iOYWLLtOBayawS68S0hw


Карткова гра

“100 облич Української революції”

https://uinp.gov.ua/informaciyni-

materialy/vchytelyam/navchalni-igry/kartkova-gra-100-oblych-

ukrayinskoyi-revolyuciyi

https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/navchalni-igry/kartkova-gra-100-oblych-ukrayinskoyi-revolyuciyi


https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/vydannya-

uinp-mozhna-otrymaty-bezkoshtovno-perelik-

nayavnyh-materialiv

1. Написати лист на ім’я в.о. голови Українського інституту

національної пам’яті

2. У тексті листа обов’язково вказати:

- назву та кількість примірників інформаційних матеріалів

Інституту, які заявник бажає отримати;

- мету розповсюдження;

- в тексті обов’язково зазначити, про «ОТРИМАННЯ НА

БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ»;

- контактну особу Заявника.

3. Лист надсилається на електронну адресу uinp@memory.gov.ua

або поштовим відправленням за адресою: вул. Липська, 16, м.

Київ, 01021; Український інститут національної пам’яті.

4. Після отримання листа та його реєстрації співробітники

Інституту зв’яжуться з контактною особою .

5. Передача інформаційних матеріалів здійснюється тільки після

надання належним чином оформленого Акту приймання-

передачі.

Деталі за телефоном: 044-290-80-17

https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/vydannya-uinp-mozhna-otrymaty-bezkoshtovno-perelik-nayavnyh-materialiv
mailto:uinp@memory.gov.ua


КОНТАКТИ

Південного міжрегіонального відділу УІНП

ГУЦАЛЮК 
Сергій Борисович 

Начальник Південного 
міжрегіонального відділу УІНП

ГОРОДИЛОВ 

Олександр Сергійович
Головний спеціаліст Відділу

ГРОМОВИЧ 

Уляна Олександрівна 
Головний спеціаліст ВідділуУІНП : Південь

е-mail: uinppivden@gmail.com

тел.: 097 921 4022 е-mail: gromovicula@gmail.com

тел.: 096 952 9036

е-mail: uinppivden@gmail.com

тел.: 066 479 0095




