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14 жовтня 2015 р. о 11.30 в приміщенні Науково-дослідного інституту українознавства
відбулося відкриття документальної виставки «УПА: історія нескорених».

У вступному слові директор Науково-дослідного інституту українознавства к.і.н. Богдан
Галайко зазначив, що дана виставка є унікальною, вона грунтується на рідкісних
матеріалах архівів СБУ, опрацьованих Центром Дослідження Визвольного Руху, к.і.н.
Володимиром В’ятровичем, Романом Грицьківим, Ігором Дерев’яним, Русланом Забілим ,
Петром Содольом. На виставці представлені архівні документи, листівки повстанців,
підпільна література, справи повстанців, членів ОУН, вояків УПА, конфісковані у них
фото, щоденники. Важливим у сучасний період є і засекречений конспект повстанського
підручника з тактики військового мистецтва та партизанки. Зокрема, розповідається про
розгортання повстанської боротьби, структуру УПА, Українську Головну Визвольну
Раду, Романа Шухевича, український Червоний Хрест, щоденне життя повстанців та
повстанські свята. Окремий розділ виставки приурочено одностроям та нагородам УПА,
жіноцтву у визвольній боротьбі, видавничій діяльності українського підпілля,
закордонним рейдам УПА та боротьбі радянських спецслужб з українськими
повстанцями.

На відкриття виставки до Науково-дослідного інституту українознавства завітали
представники двох начальних закладів м. Києва: спеціалізованої школи № 7 ім. М. Т.
Рильського (учні 11-А класу на чолі з вчителем світової літератури Н.О. Руденко) та
гімназії біотехнологій № 177 (учні 9-Б класу разом з вчителем української мови та
літератури, українознавства і Захисту Вітчизни В. П. Киричком та вчителем історії і
правознавства Н.Д. Лозенко).

З вітальним словом з нагоди відзначення свята Покрови та відзначення Дня захисника
України до присутніх звернувся заступник директора Науково-дослідного інституту
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українознавства, д.і.н., проф. Арсен Леонідович Зінченко, який наголосив на специфіку
українського опору та звернув увагу на те, що саме на Волині розпочались перші активні
дії УПА. Екскурсію по виставці провів молодший науковий співробітник відділу історичних
студій Науково-дослідного інституту українознавства Сергій Губський, який виділив як
історичні передумови формування Української Повстанської Армії, так і окреслив
території поширення Генеральних військових округів: «УПА-Північ» (Волинь і Полісся),
«УПА-Південь» (Кам'янець-Подільська, Житомирська, Вінницька і південна частина
Київської області), «УПА-Захід» (Галичина, Буковина, Закарпаття і Закерзоння).

Цікаві історичні факти, пов’язані з матеріалами виставки висвітлила у своїй промові
завідувач відділу освітніх технологій та популяризації українознавства, к.філос.н. Тетяна
Бойко.

Виставка розрахована на широке коло відвідувачів: науковців, студентів, вчителів, учнів
загальноосвітніх шкіл та всіх, хто цікавиться маловідомими сторінками історії України.

Екскурсії просимо замовляти завчасно за тел. 236-01-02.
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