Шановні колеги та студентська молодь!
Повідомляємо, що 17 травня 2021 року згідно Указу Президента України від 21 травня 2007 року
№ 431 вшановується пам’ять жертв політичних репресій. Також,18 травня 2021 року відповідно до
постанови Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року № 792 в Україні вшановують пам’ять
жертв геноциду кримськотатарського народу, здійсненого у 1944 році керівною верхівкою СССР, та
встановлено День боротьби за права кримськотатарського народу. Вшанування пам’яті жертв
геноциду є важливою підтримкою кримськотатарського народу та вимушених переселенців у
зв’язку з анексією Криму – території України, вчиненою у 2014 році Російською Федерацією, та
свідомої політики етноциду з боку окупаційної російської влади.
Міністерством культури та інформаційної політики України (1266_Вх_1_9-240), Міністерством
освіти і науки України (1276_вх_6_628-20), Українським інститутом національної пам’яті
розроблено інформаційні та довідкові матеріали до змісту відзначення цих днів.
Рекомендуємо використати в освітньому процесі наступні матеріали:
1.
Нагадуємо, що діє Інформаційна медіатека “Україна назавжди: вивчаємо, памятаємо,
зберігаємо”, де зібрано історично-наукові, телевізійні, публіцистичні, документальні та художні
матеріали про російсько-українську війну, агресію РФ проти України, анексію Криму та окупацію
РФ окремих територій Донецької та Луганської областей України, про вимушених переселенців та
Захисників України
https://sites.google.com/view/mediatekaboruspil/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD
%D0%B0?authuser=0
2.
Професор Генадь Побережний про «Совєцький геноцид в Україні: Голодомор, депортації,
репресії». https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/videos/629951497560143/
3.
До Дня пам’яті жертв політичних репресій Меморіальний заповідник “Биківнянські
могили” та Український інститут національної пам’яті продовжує серію електронного проєкту
“Биківнянська трагедія: імена з безіменних могил”, започаткованого у 2017.Детальніше про це
можна почитати на сайті Інституту, фейсбук-сторінці та сайті Заповідника за посиланнями:
https://bit.ly/2Z42lQA

http://ua.bykivnya.org/

4.
Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті відкрив
Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих.У Центрі вам безкоштовно
підкажуть, як і де шукати відомості про репресованих у 1917-1991 роках, допоможуть правильно
подати запити до архівів.
Як вернутися до Консультаційного центру:
➭ за телефонами (067) 298-18-18 або (044) 298-12-12
➭ надіслати листа на електронну пошту poshuk@hdauinp.org.ua
➭ написати повідомлення фейсбук-сторінці архіву: https://www.facebook.com/hdauinp
➭ через сайт: http://hdauinp.org.ua
5. Художні фільми “Червоний” https://www.youtube.com/watch?v=5XvULDJnU0s&t=4282s
“Поводир” https://www.youtube.com/watch?v=JvHNm-B0Y0M
“Хайтарма” https://www.youtube.com/watch?v=S3xE_nq7iAw&t=11s

“Чужа молитва” https://www.youtube.com/watch?v=r1j2fwvnDwI
“Чорний ворон” https://www.youtube.com/watch?v=rmeYqoN0Yjk 17 травня о 21.00 на 1+1
6. Соціально-історичні відеоролики та пісні
“1944” Джамала https://www.youtube.com/watch?v=wNECV2h-y58
“Чому квіти мають очі” Джамала https://www.youtube.com/watch?v=x4VyRPSTlQg
“Шлях додому” Джамала https://www.youtube.com/watch?v=2B-nbLVqDjY
“Веселі часи, брате…” Океан Ельзи саунтрек до фільму “Чорний ворон”
https://www.youtube.com/watch?v=1jz7MnW5sWg
“Колискова” гурт “Без обмежень” – саунтрек до фільму про Стуса “Заборонений”
https://www.youtube.com/watch?v=wKb1eOjA5e4
Депортація кримських татар https://www.youtube.com/watch?v=wEKlCjU9DAg
“Додому” фільм Сеітаблаєва https://www.youtube.com/watch?v=7uEf–T5J2c
“Депортація” мультфільм “Книга-мандрівка Україною” https://www.youtube.com/watch?v=tLAJ9BNi4E
7. Усі історично-інформаційні матеріали Українського інституту національної пам’яті
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/derzhsluzhbovcyam/do-richnyci-deportaciyi-krymskyh-tatar
8. Документальний фільм “Кримські татари” https://www.youtube.com/watch?v=izD7GAmsYM8
https://www.youtube.com/watch?v=A_XCr31r3NU
9. Відеопроєкти:
https://cutt.ly/uylvMpC
https://cutt.ly/8yWYoXY
https://cutt.ly/JyWYp7R
https://cutt.ly/oyWYsea
https://cutt.ly/ryWYdqa
https://cutt.ly/RyWYd3X

