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Тема: «Уроки голодомору та сучасна Україна» 

Мета: 

дидактична: розширити і поглибити знання студентів про Голодомор 

1932-1933 рр., як геноцид українського народу, висвітлити сучасні підходи 

українських та західноєвропейських істориків щодо штучних голодоморів 

першої половини ХХ ст.. в Україні, простежити вплив голодомору 1930-х рр. на 

пост геноцидне покоління українців, ознайомити із біографіями Людей Правди 

та їхнім внеском у розкриття злочинів комуністичного режиму; довести 

злочинний характер сталінізму; виділити причини та характер сучасних подій 

на Донбасі (район проведення АТО), як наслідків геноциду українського 

народу; 

розвивальна: сприяти закріпленню вміння працювати з історичними 

картами та історичними документами; залучити студентів до самостійної 

пошуково-дослідницької роботи з вивчення голодомору; розвивати вміння 

аналізувати події, порівнювати історичні явища та процеси, робити висновки; 

формувати навички критичного мислення; розвивати всі види інтелектів 

(академічного, практичного, креативного, емоційного, соціального) як головної 

умови всебічного розвитку особистості, її самореалізації як громадянина 

України; 

виховна: виховувати почуття стурбованості долею жертв тоталітарного 

режиму, милосердя, співчуття; розуміння історичної епохи та власної 

причетності до долі українського народу, бачення зв’язку між історичним 



минулим та сьогоденням; залучити студентську молодь до меморіальних 

заходів із вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу – 

Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, зокрема акцій «Запали свічку» 

Тип заняття: лекція-візуалізація 

Обладнання: мультимедійна презентація, фільм «Голодомор 1932-33 

років. Рідкісна зйомка», вірші О. Забарного та Б. Олійника, уривок з «Книги 

Еклезіаста», виставка художньої та наукової літератури по проблематиці 

голодоморів в Україні 

Основні терміни і поняття: голодомор, геноцид, постгеноцидне 

суспільство, терор. 

 

Студенти повинні знати: 

Основні передумови і причини Голодомору 1932-1933 рр. 

Наслідки Голодомору 1932-1933 рр. для українського народу 

Характерні риси постгеноцидного суспільства 

Людей Правди – біографії та внесок людей, які долучилися до порятунку 

людей під час голодомору 1932-1933 рр. та викриття злочинів сталінського 

режиму  

Історію трасформації Донбасу з українського на проросійський регіон  

Особливості та наслідки формування нового типу т.зв. «радянської 

людини» комуністичним режимом 

 

Студенти повинні вміти: 

Показувати на історичній карті українські території, охоплені 

голодоморами у першій половині ХХст.  

Правильно вживати історичні терміни і поняття під час аналізу трагічних 

подій історії України 

Виділяти особливості політики Кремля щодо українців 

Встановлювати взаємозв᾽язок між подіями 1932-1933 рр. в Радянські 

Україні із сучасністю 

 



Питання для самоконтролю: 

1. Поясніть поняття «геноцид»?  

2. Чому голодомор 1932-1933 рр. в Україні називають «геноцидом»? 

3. Яку мету переслідувала офіційна Москва, запроваджуючи штучний 

голодомор щодо українського селянства? 

4. Чому дослідники вказують на вплив голодомору 1932-1933 рр. на 

сучасні події на сході України ? 

5. Поясніть поняття «пост геноцидне суспільство»?  

6. Поясніть, чим відзначилися Люди Правди 

7. Назвіть сучасних дослідників Голодомору 1932-1933 рр. 

8. Як на державному рівні вшановують пам’ять про людей, загиблих від 

штучного запроваджених радянською владою голодоморів в Україні?  

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

Опрацювати питання «Голодомор 1946-1947 рр. в Україні»  
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ХІД ЗАНЯТТЯ: 

Вступне слово. 

Студентка 

О, миттєвосте, стій! 

Дай хвилину… 

На спокуту до Пам’яті йду, 

По хрестах я вивчаю родину 

Й колосок на надгріб’я кладу. 

О.Забарний 

Студентка 

Час говорити і час мовчати. 

Час розкидати і час збирати каміння. 

Біблія. Книга Еклезіаста 

Студентка 

Страшне число у нелюдській напрузі, 

Пропалює світи до глибини, 

У тридцять три розіп’яли Ісуса, 

У тридцять третім на земному крузі 

Розіп’ято мільйони без вини. 

Б.Олійник 

Слайд 

 

Розповідь  

Українською катастрофою XX ст., яка за соціально-демографічними 

наслідками «випереджає» жертви єврейського Голокосту, став голод-геноцид 

1932-1933 років. Терор голодом, запроваджений сталінським тоталітарним 

режимом в Україні, на Кубані, півночі Казахстану, тобто на території, де масово 



мешкали етнічні українці, заподіяв смерть мільйонам хліборобів. Тепер, коли 

історики здобули доступ до архівних джерел, на яких упродовж десятиліть 

стояв гриф «таємно», стає очевидним: від голоду, масових репресій і 

депортацій ми втратили значно більше, ніж за роки Першої світової та 

громадянської воєн загалом. 

Голодне лихоліття 33-го - не історична минувшина, а незагойна фізична і 

духовна рана українського народу, яка жагучим болем пронизує пам'ять 

багатьох поколінь. Надто багато безіменних могил залишено в Україні. 

Відходять у небуття очевидці голоду, а відтак згасає і народна пам'ять про 

жахливий злочин. Інколи можна почути, особливо від запопадливих 

спадкоємців більшовицької ідеології, різні заперечення трагедії, мовляв, навіщо 

згадувати минуле, оскільки сучасне життя в Україні маловтішне. 

Треба говорити про минуле задля майбутнього: безпам'ятність породжує 

бездуховність, а вона, як ракова пухлина, роз'їдає тіло й душу нації – 

перекреслює історію, паплюжить традиції, руйнує соціокультурну самобутність 

народу. Ми, як історична нація, повинні зберегти пам'ять про українських 

хліборобів – безвинно убієнних рукотворним голодомором. Маємо зробити це 

не лише задля відтворення історичної правди, а насамперед для нашого 

прозріння, розкріпачення суспільної свідомості, приспаної упродовж існування 

комуністичної нірвани, зцілення сотень тисяч наших співвітчизників від 

страшного шоку, заподіяного масовими репресіями, покаятись у такий спосіб за 

довготривале замовчування злочину. 

Слайд 

Розповідь 



Очевидною є суспільна потреба поставити проблематику Голодомору в 

сучасний контекст. Голодомор тільки тому зміг відбутися, що Україна не була 

самостійною державою. Злочин скоїла окупаційна влада з метою закріпити 

території, які вона боялася втратити через «сепаратистські», мовою Москви, 

тобто незалежницькі українські настрої, справді цілком загрозливі для 

більшовиків на самому початку 1930-х. 

Слайд 

 

Розповідь 

Україна завжди викликала особливе занепокоєння Кремля. Активна 

національна еліта, економічно незалежне і національно свідоме селянство 

сприймалися Москвою як реальна загроза існуванню СРСР. 

Досвід важкої боротьби із Українською Народною Республікою та 

повстанським рухом змусив режим для зміцнення свого становища піти на 

створення квазідержави УСРР зі столицею у Харкові й розпочати політику 

українізації. 

В Україні 1920-х років мав місце культурний ренесанс європейського 

зразка, формувалися відмінні від російських культурні традиції, створювалася 

національна система освіти, обґрунтовувалася концепція України як 

автономного економічного організму Унаслідок внутрішньопартійної боротьби 



до кінця 1920-х провідне місце в більшовицькій ієрархії посів Йосип Сталін, 

який зосередив у своїх руках абсолютну владу в СРСР. Зміцнення режиму 

створило можливості для відмови від поступок у національній, культурній, 

соціально-економічній сферах. Наприкінці 1927 року XV з’їзд ВКП(б) прийняв 

рішення про курс на колективізацію сільського господарства. У січні 1928-го 

режим запроваджує насильницькі хлібозаготівлі. 

Одночасно розпочинає "ліквідацію" найзаможніших господарств, які 

обізвали "куркульськими". Ліквідація заможного селянства із одночасним 

запроторенням решти до колгоспів мала на меті поставити українське село під 

цілковитий контроль влади. 

Дії режиму викликали бурхливе невдоволення населення в різних 

регіонах СРСР. Найгостріший спротив чинила Україна, яка мала досвід власної 

державності у 1917-1920 рр. Зростання напруги в українському селі найкраще 

ілюструє збільшення кількості терористичних актів. 

Якщо у 1927-му було здійснено 173 теракти проти представників 

радянської влади та сільського активу. У 1921 р. в Україні було вперше 

запроваджено терор голодом. 

У 1929 р. Сталін розпочинає насильницьку кампанію суцільної 

колективізації. Початок колективізаційній істерії поклала його стаття "Рік 

великого перелому". Відразу після появи статті пленум ЦК ВКП(б) проголосив 

першочерговим завданням здійснення суцільної колективізації. За 

компартійними планами, впродовж 1930-1931 рр абсолютна більшість 

господарів повинна була перетворитись на сільський пролетаріат - 

колгоспників. 

Відкинувши останні маски добровільності, вони з початку 1930 року 

розпочинають штурмувати селянство, "заганяти" господарів у колгоспи. 

Прямий тиск і залякування починають приносити результати. Відсотки 

колективізованих господарств стрімко зростають. Якщо станом на 1 жовтня 

1929 року в УСРР було колективізовано 8,6 % селянських господарств, то на 1 

лютого 1930 року вже 30,7%, а на 1 березня 1930 року - аж 62,8 %. 

http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/02/27/147476/


Таким же темпом зростає соціальна напруга у селі. Новоявлені 

колгоспники з ненавистю дивляться на сільський партійний і комсомольський 

актив та з сумом - на власне майно. Адже створення колгоспів передбачало й 

усуспільнення реманенту й худоби. 

А один із партійних функціонерів, відряджених до Калинівського району 

Вінниччини, тоді ж у березні 1930-го жалівся: "Сидимо як на вулкані… Коли 

лягаєш спати, не знаєш чи прокинешся…" 

Загалом селянські заворушення, чи, як їх зневажливо називали комуністи, 

"волинки", у лютому-березні 1930 року охопили майже всю України. ГПУ у 

своїх звітах зафіксувало, що в Україні з 20 лютого до 20 квітня заворушеннями 

було охоплено 1895 сіл у 41 із 44 округ. 

Робота з документом 

«Масові заворушення зазвичай розпочиналися з того, що натовпи жінок у 

200-300 осіб, а іноді і значно більше, збиралися біля сільрад з вимогами виходів з 

колгоспів, видачі зерна і усуспільненого майна», — відзначав голова ГПУ УСРР 

Всеволод Балицький у доповідній записці генеральному секретарю ЦК КП(б)У 

Станіславу Косіору, аналізуючи причини та хід селянських виступів у 

прикордонних округах України наприкінці березня 1930 року. 

Розповідь 

Проте у 1930 р. мирні селянські виступи часто переростали у розправи 

над місцевими представниками влади та провладними активістами. Такою 

глибокою була ненависть до них. 

Робота з документом 

"Повстання шириться з кожним днем й стає нам великою загрозою. Усі 

активісти тікають в паніці до великих міст, бо куркулі, які повстали… не 

дають пощади ні на хвилину життя", — писав про події на Любарщині один із 

місцевих комсомольців у своєму листі до редакції газети "Радянське село" 7 

березня 1930-го. 

Бесіда 

Про що свідчить текст документів? 

Розповідь 



Наляканий масштабом "березневих волинок" режим йде на поступки і 

припиняє колективізацію. 

Проте активний селянський спротив влада повністю зупинити не змогла. 

Наступних місяців у різних частинах України спалахують стихійні чи 

організовані виступи і повстання. Загалом впродовж 1930-го року в Україні 

ГПУ зафіксувала понад 4000 масових виступів. Кількість учасників цих 

виступів оцінюється у майже 1,2 млн. осіб. 

Упродовж 1930—1931 років органи ГПУ розкривають десятки підпільних 

селянських організацій та "угрупувань". Щоправда, досі остаточно не 

встановлено, які з них були реальними, а які "винайшли", сфабрикували самі 

чекісти. Проте одне залишається безсумнівним — українське селянство не 

змирилося із режимом. 

Хлібозаготівельна кампанія 1931-го спричинила в Україні голод. Навесні 

1932 року голодною смертю померло понад 100 тис. українців. Ця ситуація 

загострила антикомуністичні настрої в суспільстві. Протести знову набувають 

масового характеру. 

Лише за перші 7 місяців 1932 р. органи ГПУ зафіксували в УСРР понад 

900 масових виступів, що становить біля 57% (!) усіх антивладних виступів в 

СРСР за цей час. 

Небезпечним з погляду влади став масовий вихід українських селян із 

колгоспів. У першій половині 1932 року з колгоспів в Україні вийшли 41 200 

селянських господарств. Саме під впливом цих обставин Й.Сталін писав своєму 

найвірнішому поплічнику Лазарю Кагановичу в серпні 1932 р.:   

Робота з документом 

«Справи на Україні геть кепські... Якщо не візьмемося просто зараз за 

виправлення становища, Україну можемо втратити». Саме ця вказівка, 

ймовірно, відкрила шлях до організації злочину геноциду в Україні. 

Слайд 



 

Слайд 

 

 

Розповідь 

Лемкін був польським євреєм, що народився в 1900 році у 

Вовковиську [точніше, в с. Безводному біля Вовковиська – ІП] неподалік 

Білостока в колишній Російській імперії. У 1920-х Лемкін вивчав право - 

випускник Львівського університету, тоді імені Яна Казимира. 

Уже в 20-х роках Лемкін перебував під враженням від того, що сталося з 

вірменами. Йому було відомо про геноцид вірмен, і він багато читав на цю 

тему. Також інші події справили на нього подібний вплив. Наприклад, різанина 



альбігойців, або ж так званих катарів [членів єретичної християнської секти –

 ІП], на півдні Франції в ХІІІ столітті. 

Лемкіна  цілком захопила ідея, що то був огидний злочин, який може 

врегулювати лише міжнародне право. Що тільки міжнародне право має 

відповідь на запитання, як учинити з цим жахливим злочином. І він іде на 

міжнародну юридичну конференцію Ліги Націй – їде туди фізично в 1933 році, 

звертається до її учасників і представляє свою ідею. 

Загалом, Лемкін визначає два злочини. Перший злочин він 

називає варварством. "Той, хто з мотивів ненависті до расового, релігійного 

чи соціального колективу [він підкреслив "соціального", бо це важливо в 

контексті того, що я скажу далі] або з метою його знищення, вживає 

злочинних заходів проти життя,  фізичного здоров’я, свободи, гідності або 

господарського життя  особи, що належить до такого колективу, підлягає 

злочину варварства". 

Крім того, Лемкін на тому міжнародному юридичному з’їзді представляє 

інший термін – «вандалізм». Вандалізм він описує як різновид культурного 

геноциду: руйнування церков, меморіалів, архітектурних пам'ятників та інших 

культурних надбань народу. 

У тому, що зробив Лемкін, є три важливі речі. Перш за все, важливо 

зрозуміти: він дає визначення геноциду, як ми його розуміємо сьогодні, до 

того, як стався Голокост.  Не Голокост дає визначення геноциду, а до нього – 

Лемкін, який буквально вливає це у вуха міжнародній спільноті. 

По-друге, що я хотів би підкреслити, він включає у своє визначення 

геноциду соціальний колектив. Це важливо, бо визначення 1948 року – ні. І по-

третє, він розуміє вирішальний взаємозв’язок між масовим убивством 

(варварством) і культурним геноцидом (вандалізмом). 

Це був маленький прогрес для Лемкіна, бо перед тим у Лізі Націй, його 

взагалі не хотіли слухати. І з початком війни (як ми знаємо, 1 вересня 1939 року 

нацисти вторглися в Польщу), Лемкін назавжди залишає рідний край. 

Спершу він відвідує батьків у себе в селі,  тоді вирушає до Швеції і, 

врешті-решт, опиняється в США, де викладає право в Університеті Дьюка. Далі 



він переїздить до Вашингтона, де працює консультантом Військового 

департаменту США і Фонду Карнегі за міжнародний мир. 

Слайд 

 

Розповідь 

У тому, що зробив Лемкін, є три важливі речі. Перш за все, важливо 

зрозуміти: він дає визначення геноциду, як ми його розуміємо сьогодні, до 

того, як стався Голокост. Не Голокост дає визначення геноциду, а до нього – 

Лемкін, який буквально вливає це у вуха міжнародній спільноті. 

По-друге, що я хотів би підкреслити, він включає у своє визначення 

геноциду соціальний колектив. Це важливо, бо визначення 1948 року – ні. І по-

третє, він розуміє вирішальний взаємозв’язок між масовим убивством 

(варварством) і культурним геноцидом (вандалізмом). 

Це був маленький прогрес для Лемкіна, бо перед тим у Лізі Націй, його 

взагалі не хотіли слухати. І з початком війни (як ми знаємо, 1 вересня 1939 року 

нацисти вторглися в Польщу), Лемкін назавжди залишає рідний край. 

Спершу він відвідує батьків у себе в селі,  тоді вирушає до Швеції і, 

врешті-решт, опиняється в США, де викладає право в Університеті Дьюка. Далі 

він переїздить до Вашингтона, де працює консультантом Військового 

департаменту США і Фонду Карнегі за міжнародний мир. 



Слайд 

 

Розповідь 

Людина, значення якої задля українського народу неможливо 

переоцінити, 25 років свого життя присвятив Україні та українцям. Він 

увірвався в історію України і залишився в ній назавжди. Темою, що стала 

покликом життя Джеймса Мейса була одна з найбільших трагедій українців – 

Голодомор. 

Слайд 

 

Розповідь 



Як виконавчий директор і фактично ключова фігура конгресово – 

президентської Комісії з дослідження голоду в Україні (1986 – 1990 рр.) він із 

невеликою групою співробітників підготував згадану вже доповідь Конгресу 

США. На основі глибокого аналізу архівних документів, праць дослідників із 

діаспори, книг американських та англійських журналістів, дисидентської 

радянської літератури, матеріалів радянської української преси та інших джерел 

було зроблено висновки щодо причин і наслідків Голодомору. 

Дослідження та доповідь Комісії стали першим визнання на державному 

рівні великого голоду в Україні у 1932 – 1933 рр. актом геноциду, вчиненого 

комуністичним режимом проти української нації. Доповідь Дж. Мейса про 

штучний голод в Україні була єдиною на цю тему і піднесла її на міжнародний 

рівень. Він знаходить аналогію між геноцидом в Україні у 1930-х роках та 

подібним до цього явищем у полпотівській Камбоджі в 1980-х роках, прагнучи 

привернути увагу до найбільшої національної трагедії України представників 

західного наукового світу. 

Дж. Мейс акцентує увагу на національному чиннику. Визначає штучний 

голод як вид геноциду, метою якого «було знищення української нації як 

політичного фактору й суспільного організму». Джеймс Мейс – американець, 

який присвячує життя Україні та її найбільшій трагедії – Голодомору, покидає 

сприятливу для роботи і життя Америку, їдучи за океан у заблоковану 

комунізмом, але високо освічену з великими перспективами Україну. Можливо 

посприяла цьому його індіанська кров племені чирокі, яке зазнало не кращої 

долі ніж українці, а можливо безмежне почуття справедливості щодо народів 

світу, адже Мейс вважав, «що світ – це один великий народ і кожна нація його 

невід’ємна частина». Втративши хоча б одну націю, розвиток світу завжди 

ітиме з непоправними руйнівними змінами у ньому. Так, саме непоправні 

наслідки Голодомору пройшли Україною, ми ніколи не зможемо позбавитися 

важкої ноші завданої нам комуністичним режимом. 

Робота з документом 

Мейс писав: «Як не можна займатися історією Голокосту і не стати 

хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією дослідження 



Голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем. Я втратив над цією роботою 

забагато років, щоб Україна не стала більшою частиною мого життя. 

Зрештою, за словами Мартіна Лютера, тут я стою, бо інакше не можу». З 

1993 року він живе в Україні.  

Розповідь 

Ця людина справді пішла за покликом своєї долі. Часто жартуючи, він 

називав себе Джим Булавенко або Іван Булавенко (mace – з анг. булава). У 1994 

році він одружується з українською поетесою Наталією Дзюбенко. Про Мейса 

казали, що це серце віддане Україні. 

Життя видатного американсько-українського дослідника обірвалося 3 

травня 2004 р. Він заповів, щоб його поховали у Києві. Про доробки ціє людини 

можна говорити довго, та окрім професійних якостей його характеру 

основними все ж лишаються особисті. Наскільки великим має бути серце, щоб 

мати таке безмежне співчуття до чужого народу? 

26 листопада 2005 р. президент України В. Ющенко нагородив Д. Мейса 

орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня (посмертно), а 2 грудня 2005 р. 

підписав розпорядження про вшанування його пам'яті. 10 вересня 2010 р. в 

Києво-Могилянській академії відкрито Меморіальний кабінет Дж. Мейса.  

Мейс жив в Україні і він знав про її проблеми не з газет і журналів, а з 

перших вуст, відчуваючи їх на собі. Він жив, працював як українець, тому він, 

як ніхто інший, зумів проаналізувати наше суспільство сьогодні та вивести 

причини усіх проблем. 

Слайд / Розповідь  



 

Слайд / Розповідь  

 

 

Слайд / Розповідь  



 

Розповідь 

13 січня 2010 р. Апеляційний суд міста Києва, здійснивши розгляд 

кримінальної справи № 1-33/2010, порушеної Службою безпеки України за 

фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках за ознаками злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України, відносно.......  

Слайд 

 

Розповідь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1932%E2%80%941933


........генерального секретаря Центрального комітету ВКП(б) Йосипа 

Сталіна (Джугашвілі), члена ЦК ВКП(б), голови Ради Народних Комісарів 

СРСР В'ячеслава Молотова (Скрябіна), секретарів ЦК ВКП(б) Лазаря 

Кагановича та Павла Постишева, члена ЦК ВКП(б), генерального секретаря ЦК 

КП(б)У Станіслава Косіора, члена ЦК ВКП(б), голови Ради народних комісарів 

УРСР Власа Чубарята члена ЦК ВКП(б), другого секретаря ЦК 

КП(б)У Менделя Хатаєвича, встановив, що вони «з метою придушення 

національно-визвольного руху в Україні та недопущення побудови і 

утвердження незалежної української держави, шляхом створення життєвих 

умов, розрахованих на фізичне винищення частини українців спланованим 

ними Голодомором 1932-1933 років, умисно організували геноцид частини 

української національної групи, внаслідок чого було знищено 3 млн. 941 тис. 

осіб, тобто безпосередньо вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 442 

Кримінального кодексу України» 

Люди, чи нелюди, які «добивали» українців радянської України 

Слайд 

 

Розповідь 

7 серпня 1932 року з'явилася постанова ВЦВК і РНК СРСР «Про охорону 

майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення 

суспільної (соціалістичної) власності», відома під назваю «Закон про п'ять 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


колосків». Розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом, за 

«пом'якшуючих обставин» ‒ позбавленням волі на строк не менше 10 років. 

Рішенням Політбюро ЦК ВКП(б) від 22 жовтня 1932 р. в основних 

хлібозаготівельних регіонах створені Надзвичайні хлібозаготівельні комісії 

(НХК). В Україні комісію очолив голова Раднаркому СРСР В'ячеслав Молотов. 

5 листопада Молотов і секретар ЦК КП(б)У Мендель Хатаєвич надіслали 

директиву на місця з вимогами негайного виконання Постанови від 7 серпня «з 

обов'язковим і швидким проведенням репресій і нещадної розправи із 

злочинними елементами у правліннях колгоспів». 26 листопада у пресі з'явився 

наказ наркома юстиції і генерального прокурора УРСР, в якому 

наголошувалося на тому, що «репресії є одним з потужних засобів подолання 

класового спротиву хлібозаготівлі». 

Після запровадження всіх цих заходів і обмежень, вже на початок 1933 

року більшість селян України залишилися без їжі. Апогей голодомору припав 

на червень 1933 року, коли статистичні органи реєстрували десятикратно 

більшу, ніж звичайно, смертність у селах. Аналіз статистичних даних вказує на 

те, що у 1933 році від голоду померло 3 мільйони 238 тисяч людей. 
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ДАЛІ СЛАЙДИ № 16-30 
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Основні передумови і причини Голодомору

Штучна організація сталінським 
керівництвом голоду для того, 
щоб зломити опір українського 

села політиці суцільної 
колективізації та 
«соціалістичним 

перетворенням» взагалі

Непосильні для селян 
плани хлібозаготівлі

Політика примусових, із 
застосуванням репресій, 

хлібозаготівель; 
конфіскація владою 

продовольчих запасів

Небажання колгоспників 
працювати в 

громадському 
господарств
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1 фото – Олександра Радченко – пережила голодомор 1932-1932 рр., що 

описала у своєму «Щоденнику» - У 1945 р. - 10 років ув’язнення  

«ЩОДЕННИК Я ПРИСВЯТИЛА СВОЇМ ДІТЯМ, ЩОБ ВОНИ ЛІТ 

ЗА 20 ПРОЧИТАЛИ Й ПОБАЧИЛИ ЯК СТОГНАВ І СТРАЖДАВ НАРОД, 

ЯКИЙ БУВ ЖАХЛИВИЙ ГОЛОД» 

2 фото - На Заході про факт Голодомору стало широко відомо 29 березня 

1933 року, коли валлійський журналіст Ґарет Річард Воон Джоунс опублікував 

свій репортаж про існування Великого Голоду в Україні, який надрукувало 

багато газет включно з «Manchester Guardian» та «New York Evening Post». 

Перші ґрунтовні дослідження фактів про Голодомор почалися в кінці 1940-х 

років у США. У 1985 році Конгрес США створив спеціальну комісії з 

дослідження фактів голоду в Україні. 

3 фото – Малкольм Маґґеідж – англійський журналіст, що одночасно із 

Ґаретом Джонсом, у березні 1933-го, оприлюднив у «Manchester Guardian» 

інформацію про Голодомор в Україні. Автор трьох статей з описом голоду та 

роману «Зима у Москві», виданого 1934-го року. «Я НІКОЛИ ЦЬОГО НЕ 

МОЖУ ЗАБУТИ... ХЛІБОРОБІВ, ЯКІ В СНІГУ НА КОЛІНАХ 

ЖЕБРАКУЮТЬ ШМАТОК ХЛІБА». До нього зверталася Мілена Рудницька, 

щоб допоміг справу голодомору винести на розгляд Ліги Націй 

4 фото - Вільям Генрі Чемберлин — американський історик та 

журналіст, автор декількох книг про Холодну війну, комунізм та зовнішню 

політику США, зокрема «Російська революція 1917–1921» (1935). Книга була 

написана в Росії протягом 1922–1934 років, коли він був московським 

кореспондентом бостонської газети «The Christian Science Monitor»
 
. Ближче до 

завершення його перебування в Союзі, він переконався, що політика комуністів 

була хибною. Він та його дружина Соня, відвідали Україну (жовтень 1933-го) 

та Північний Кавказ в 1932 та 1933 роках і стали свідками голодоморів, які 

були спричинені колективізацією у СРСР. Повідомлення з цієї мандрівки до 

Бостона він надсилав із осені 1934-го, коли назавжди залишив СРСР. Тоді ж 

вийшла його книжка «Залізна доба Росії». В окремому розділі про Україну він 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Christian_Science_Monitor&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0


розповідав, що голод охопив територію з населенням 60 млн, а кількість жертв 

становила 3–4 млн осіб. У 1944 р. в Нью-Йорку вийшла ще одна книга Вільяма 

Чемберлина «Україна: пригнічена нація» 

«НЕ БУЛО В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА КАТАСТРОФИ ТАКИХ 

ВЕЛИЧЕЗНИХ РОЗМІРІВ, ЯКА Б ПРИВЕРНУЛА НАСТІЛЬКИ МАЛУ 

УВАГУ СВІТУ»  

Слайд 

  

Розповідь 

Навіть геноцид не зміг вбити можливіть українського національного 

відрождення.   Підрахунок жертв Голодомору 1932-1933 років не зводиться 

виключно до тих, хто помер фізично.  

Слайд 



 Розповідь 

Голодомор визволив найбільший людський страх — страх смерті, а 

заодно до крайньої межі активував інстинкт самозбереження. Мільйони людей 

на рік потрапили в ситуацію, коли поруч повільно і важко помирали рідні, 

сусіди, знайомі. Це відбувалося без будь-яких раціональних причин — чи то 

неврожай, чи то стихійне лихо – а з волі влади. І зарадити цьому не було 

шансів. Тільки чекати смерті, відчайдушно шукати порятунку і божеволіти. 

Ніхто не знає, скільки людей духовно загинули за той рік. Спогади про 

Голодомор настільки жахали, що ті, хто вижив, ладні були віддати все, аби це 

більше не повторилося. Звідси – покірність, пасивність і сконцентрованість на 

матеріальному: не до високих матерій, коли у спину дихає примара голоду. 
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