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(до річниці депортації кримських татар у 1944 р.)» 

Мета: 

дидактична: розширити і поглибити знання студентів з новітньої історії Криму, 

ознайомити з подіями 1944 р. на Кримському півострові, висвітлити історіографію 

проблеми депортації кримськотатарського народу у 1944 р., визначити причини 

трактування подій як геноциду, виділити  ознаки колоніалізму в політиці радянської 

влади щодо кримських татар, розкрити причини дискримінації кримськотатарського 

народу в СРСР, простежити вплив депортації на етнодемографічну ситуацію в УРСР,; 

довести злочинний характер та сучасної політики офіційної Москви щодо Криму; 

розвивальна: сприяти закріпленню вміння працювати з історичними картами та 

історичними документами; формуванню вміння правильно оперувати історичними 

поняттями; розвивати вміння аналізувати події, робити висновки та проводити 

паралелі із сучасністю, формувати навички критичного мислення; розвивати всі види 

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

головної умови всебічного розвитку особистості, її самореалізації як громадянина та 

патріота України; 

виховна: виховувати почуття патріотизму, стурбованості долею жертв 

тоталітарного режиму, толерантності, милосердя, співчуття; бачення зв‘язку між 

історичним минулим та сьогоденням; залучити студентську молодь до участі у 

популяризації інформації про депортацію кримських татар у 1944 р., як прояву 

колоніальної політики радянської влади  

Тип заняття: лекція-візуалізація 

Обладнання: мультимедійна презентація, фільму  «Кримські татари. Крим – 

наш. Фільм 2», вірші «Полки солдат идут по Краю», «Роздуми», «Бажання» та «Коли 
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чужинці приходять... Вони заходять до вашого дому», відеокліпів пісень «True 1944-

2014» Джамали та «В поддержку Украины» А. Пугачової 

Основні терміни і поняття: геноцид, колабораціонізм, депортація, колоніалі зм, 

анексія 

 

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 «колабораціонізм»?  

2. Чому окремі дослідники порівнюють депортацію кримських татар з 

геноцидом? 

3. Порівняйте різні типи колоніалізму? 

4. Які народи зазнали депортацій як «неблагодійні» ? 
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5. Поясніть поняття «депортація»?  

6. Поясніть, чому офіційна Москва намагалась знищити кримських татар і на 

сьогодні народ зазнає переслідувань? 

7. Поясніть поняття «анексія» 

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

штучного запроваджених радянською владою голодоморів в Україні?  

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

Переглянути художній фільм «Хайтарма» / Україна, 2012, режисер: Ахтем 

Сеітаблаєв 
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ХІД ЗАНЯТТЯ 

     

Вступне слово 

15 травня 2016 р. вся Україна, затамувавши подих, слідкувала за виступом 

Джамали на Євробаченні та оголошенням результатів голосування. Перше місце. 

Українці вітали одне-одного в соціальних мережах, ніби кожен отримав цю очікувану і 

знакову нагороду. Проте це не тільки перемога – це біль народу, який також, як і 

українці, потрапив у список «ворогів радянського народу». Чорною пеленою накрив 

Крим травень 1944 р. людей вигнали з їхнього дому і не дозволяли повернутися 

впродовж довгих 47 років: до проголошення незалежності України на Кримському 

півострові не було жодного кримського татарина. 

 

Фільм «Кримські татари. Крим – наш. Фільм 2» 

 

Виступ студентів 

Корпанюк Андріана 

 

БАЖАННЯ 

Якщо зі словом «батьківщина» 

Загину я на чужині 

Ви знайте, був я вірним сином 

У нашій праведній борні. 

Ви мої груди розітніть ‒ 

Гаряче серце забирайте, 

У Крим його ви повезіть, 

Марущак Юлія  

 

Полки солдат идут по Краю 

В ночи, сгущенной до черна 

Зачем они пришли, не знаю, 

Когда весь в Крым в объятьях 

сна. 

Шли весело, как на прогулке 

Плевали в стороны – и шли … 

Чужие этим переулкам 

 

Взгляд на часы "Начнем, 

пожалуй"… 

Из тройки кто-то прохрипел 

ответ послышалось – 

"Конечно, 

Что воду в ступе нам толочь?" 

И для народа наступила  

Варфоломеевская ночь И 

заработали приклады, 
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Над ним молитву прочитайте. 

Його сльозами не кропіть ‒ 

Омийте водами Салгиру 

Й на Чатир-Дазі схороніть 

В зеленому квітучім вирі. 

Нехай голублять там його 

Вітри моєї батьківщини, 

Нехай до серця до мого 

З джерел вітчизни води линуть. 

Нехай зіллється ув одно 

Навіки з рідною землею… 

Не зміг насититись я нею ‒ 

Нехай насититься воно! 

Ангрен, 1976 р. 

 

И морю Черному вдали. 

Идущих первыми троих 

Узнал я, это не они ли 

- Я так запомнил лица их – 

Еще вчера у нас гостили … 

Они свернули на дорогу 

Что к дому, в сердце холодок … 

И пес наш чувствуя тревогу 

Скулил и рвал свой поводок. 

Сухой щелчок – и пса не стало, 

Он даже взвизгнуть не успел … 

. 

 

Круша оконное стекло, 

Подобно Дантовскому аду, 

Все вдруг смешалось, поплыло … 

Потоки клеветы и лжи 

В ночи весенней дуют, 

Ни стар ни млад пощады не проси 

Со стариками и старухами воюют 

Сегодня доблестные воины Руси. 

Здесь крушат сапогами двери 

С остервенением в глазах 

В дома врываются, как звери 

И стонет, тонет Крым в слезах … 

Гонимые в чем были 

Указ вождя! И некому помочь 

Законы вывернуты, словно дишло 

Ни прошлого, ни Родины … 

Всего за ночь. 

Розповідь  

Депортація кримських татар – одна з темних 

сторінок історії Радянського Союзу і страшна 

трагедія для цього народу. 18-20 травня 1944 року 

бійці НКВС зігнали до залізничних вагонів майже 

все татарське населення Криму і відправили в бік 

Узбекистану 70-а ешелонами. Радянська влада 

звинуватила кримських татар у співпраці з 

нацистами і нібито в помсту провела одну з 

найбільш швидких депортацій у світовій історії. 

Бесіда 

Кого називали колаборантом? 

Розповідь  

Однак звинувачення в колабораціонізмі – це була лише ширма і привід.  

Колабораціонізм (від фр. Collaboration — «співробітництво») — термін 

сучасного політичного лексикону з такими значеннями: у широкому сенсі ‒ співпраця 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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населення або громадян держави з ворогом в інтересах ворога-загарбника на шкоду 

самій державі чи її союзників. У роки Другої світової війни колабораціонізм був 

явищем розповсюдженим ‒ і мав місце практично в кожній окупованій країні. 

 

Насправді коріння кремлівського антагонізму до кримських татар йдуть у 

тридцяті роки, коли радянська політика стосовно інших національностей СРСР стала 

репресивною. 

Розкуркулення, виселення на північ Росії, колективізація, Голодомор, 

сфабриковані справи проти татарської інтелігенції і чищення в кращих сталінських 

традиціях – все це налаштувало кримських татар проти радянської влади. Звичайно, 

кілька тисяч татар воювали проти «совєтів» у Другій світовій війні, проте куди більше 

їх воювали на боці Червоної армії. Щось подібне було на Західній Україні. Як 

підсумок, усіх татар під одну гребінку звинуватили в державній зраді, «масовому 

знищенні радянських людей» і колабораціонізмі. Крім того, Сталін боявся, що 

кримські татари стануть протурецькою п'ятою колоною в Криму. 

Навесні 1944 р. радянська влада повернулась у Крим й відразу вдалася 

до масових репресій проти категорій населення, які виявили хоча б найменшу 

непокору сталінському режиму в період війни. До числа «неблагонадійних» 

потрапили громадяни, репресовані раніше за політичними мотивами, а також 

представники «нелояльних народів». 

За принципом «колективної відповідальності» 

Досвід масових «етнічних чисток» у Криму в перші роки німецько-радянської 

війни (зокрема виселення з півострова 61 тис. 184 німців у серпні-вересні 1941 р. та 

438 італійців у січні 1942 р.) знадобився відразу після повторного захоплення 

півострова військами 4-го Українського фронту та Окремої Приморської армії. Вже 

шостого дня після початку Кримської операції, 13 квітня 1944 р., нарком внутрішніх 

справ СРСР Л. Берія та нарком держбезпеки СРСР В. Меркулов підписали наказ 

«Про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських 

елементів». Йшлося насамперед про кримських татар, звинувачених у «зраді 

Батьківщини» та «пособництві на користь німецьких окупантів». Для цього у Крим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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прибуло 5 тис. оперативних працівників НКВС та НКДБ СРСР, водночас до таємної 

операції залучили 20 тис. бійців та офіцерів внутрішніх військ НКВС. 

За даними НКВС-НКДБ, з 10 по 27 квітня 1944 р. було заарештовано 49 членів 

мусульманських комітетів, створених кримськими татарами під час війни у співпраці 

з німецькою окупаційною адміністрацією, виявлено 5 тис. 806 «антирадянськи 

налаштованих осіб». У середині травня їх кількість зросла до 8 тис. 521 особи. Під 

час оперативно-чекістських заходів вилучено 6 тис. 100 одиниць бойової зброї.  

Слайд  

 

Розповідь 

Факти співпраці окремих представників кримськотатарського народу з 

нацистським окупаційним режимом у роки війни Сталін хотів використати для 

реалізації власних великодержавницьких цілей. Через сумнівну лояльність до 

радянської влади, наявність неросійських національностей на окраїнах комуністичної 

імперії ставала небажаною. Водночас з‘являлася можливість отримати додаткову 

дешеву робочу силу й скерувати її в інші регіони країни для використання в 

екстремальних умовах. Відтак, усе кримськотатарське населення опинилося під 

загрозою виселення. 

Радянські каральні органи розпочали підготовку масштабної операції з 

виселення кримськотатарського населення з півострова ще задовго до прийняття 

рішення вищим військово-політичним керівництвом про її проведення. У доповідній 
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записці на ім‘я очільника НКВС Л. Берії від 7 травня 1944 р. повідомлялося: 

«Підготовчу роботу до операції вважаємо можливою закінчити 18-20 травня, а всю 

операцію – до 25 травня». Нарком внутрішніх справ 10 травня 1944 р. особисто 

доповідав Сталіну: «Враховуючи зрадницькі дії кримських татар проти радянського 

народу, та виходячи із небажаності подальшого проживання кримських татар у 

прикордонній окраїні Радянського Союзу, НКВС СРСР вносить на ваш розгляд 

проект рішення ДКО про виселення усіх татар з території Криму. Вважаємо 

доцільним розселити кримських татар як спецпоселенців у районах Узбецької РСР 

для використання на роботах як в сільському господарстві – колгоспах, радгоспах, 

так і в промисловості та на будівництві». 

На п‘яти машинописних сторінках тексту проекту постанови були роз‘яснення 

з усіх питань організації депортації кримських татар, зазначалися терміни виселення, 

перераховувалися відомства, відповідальні за виконання завдання уряду тощо. 

Проект підписав Й. Сталін. Ніколи ще проміжок часу між звільненням від окупації та 

депортацією не був таким коротким: трохи більше місяця. 

11 травня 1944 р. Державний комітет оборони СРСР прийняв історичну 

постанову № 5859 про виселення кримських татар із Кримської АРСР в Узбецьку 

СРС. Підставою для депортації у документі вказувалося: «У період Вітчизняної війни 

багато кримських татар зрадили Батьківщину, дезертирували із частин Червоної 

армії, які обороняли Крим, і переходили на бік противника, вступали у сформовані 

німцями добровольчі татарські військові частини, які боролися проти Червоної армії, 

в період окупації Криму німецько-фашистськими військами, брали участь у 

німецьких каральних загонах, кримські татари особливо відзначалися своїми 

звірячими розправами щодо радянських партизан, а також допомагали німецьким 

окупантам в справі організації насильницького угону радянських партизан в німецьке 

рабство та масового винищення радянських людей». До 1 червня 1944 р. кримські 

татари отримували статус «спецпоселенців». 

21 та 29 травня 1944 р. були прийняті додаткові постанови про нові 

переселення татар із Криму в Марійську АРСР, Горьковську, Івановську, 

Костромську, Молотовську та Свердловську області РРФСР. 
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«Детатаризація» Криму 

НКВС та НКДБ СРСР вважало можливим закінчити всю операцію з депортації 

кримських татар достроково до 18-20 травня 1944 р. Згідно з графіком операція з 

«детатаризації» Криму мала розпочатися вранці 18 травня. Однак у деяких населених 

пунктах виселення корінного населення розпочалося пізно ввечері 17 травня. 

«З вечора 17 травня 1944 р. у Сімферополі з‘явилося багато вантажних машин, 

– пригадує Ділявер Еннанов. – Їх розмістили по обидві сторони вулиці. Одночасно у 

місті з‘явилося багато-багато солдат. Ми, маленькі хлопчики, бігали вулицями і 

рахували. Починали і збивалися з рахунку. Чи ми могли собі уявити, для чого вони 

призначені? У місті не було скасовано комендантської години, і ми з мамою лягли 

спати раніше. Раптом серед ночі сильний гуркіт у двері. Прокинувшись, я побачив, як 

заспаній матері офіцер сердитим голосом щось читав на папері. Поряд з ним стояло 

двоє солдат. Офіцер поспішав. Повідомив, що на збори є 10 хв. (…) Нас вивели з 

дому в двір. Під дощем в оточенні солдат внутрішніх військ сиділи зі своїм скарбом 

наші сусіди, також кримські татари. Разом з ними ми просиділи до світанку. 

Підігнали машини і нас відвезли на окраїну міста, до залізничної станції (…) 

Пам‘ятаю, нас посадили в подвійний вагон № 44. Сльози, стогін, крики – і поїзд 

рухається з місця. Коли перетинали кордон Криму, всі, хто був в ешелоні, заспівали 

якусь пісню. Співали і плакали, оглядалися назад» . 

Тамара Протасова, яка маленькою дівчинкою також була депортована разом зі 

своєю сім‘єю з Криму, розповідала: «На світанку 18 травня 1944 р. нас розбудив 

гуркіт у двері. Троє озброєних солдат наказали нам швидко зібратися для виїзду. 

Перелякана мама вирішила, що нас повезуть на розстріл, як німці розстрілювали 

євреїв. Вона мовчки взяла мене за руку і, не збираючи ніяких речей, пішла до виходу. 

На щастя, нам трапилися хороші конвоїри. Вони пояснили: вас виселяють, шлях 

некороткий, беріть із собою все, що зможете взяти». 

18 травня 1944 р. нарком НКВС СРСР Л. Берія звітував Й. Сталіну та В. 

Молотову про початок депортації кримських татар: для завантаження в ешелони 

підготували 90 тис. осіб, з яких 48 тис. відправили на схід. Наступного дня з усього 



11 

 

півострова було зібрано спецконтингент у 165 тис. осіб, з яких 136 тис. 412 осіб 

депортували. 

У звіті 281 окремого стрілецького полку внутрішніх військ НКВС на прикладі 

Судацького району Кримської АРСР йдеться про те, як відбувалася підготовка та 

проведення спецоперації: «З 12 по 17 травня підрозділи полку займалися 

безпосередньою підготовкою до проведення операції – вивчали місцевість гірського 

району очікуваних дій, наявність прихованих підступів до населеного пункту, місця 

для розташування вогневих засобів та спостереження, вивчали склад місцевого 

населення, готували маршрути пересування, визначали місця посадочних площ та 

пункти зосередження машин (…) Проведення великої підготовчої роботи в 

підрозділах полку, доведення до всього особового складу конкретного завдання 

майбутньої операції, дали можливість успішно провести її в короткий період без 

єдиного випадку якого-небудь спротиву або укриття від населення (…)».В результаті 

операції із Судацького р-ну було депортовано 14 тис. 378 кримських татар. 

20 травня 1944 р. заступник наркома внутрішніх справ СРСР І. Сєров та 

заступник наркома держбезпеки СРСР Б. Кобулов у звіті вищому партійно-

державному керівництву підвели підсумки проведеної операції – депортація 

кримських татар була завершена о 16-й год., за її результатами було переселено 180 

тис. осіб. Впродовж трьох діб каральні органи відправили з півострова понад 70 

залізничних ешелонів, у кожному з яких було по 50 вагонів, ущент заповнених 

переселенцями. 

«По дорозі в Сімферополь проїжджали в темноті пусті села. В кожному з них 

сумно і страшно вили собаки, вили корови – просто страх брав. У Сімферополі нас 

битком набили в товарні потяги, можна було тільки сидіти. Проїжджали ми різні 

міста та села, часто у відкриті двері вагонів летіло каміння, доносилися крики: 

«Везуть зрадників Батьківщини!», – пригадувала виселенка Лілія Яртубашева [11].  

Масштаб депортації видавався сталінському керівництву недостатнім. Тому 21 

травня 1944 р. ДКО СРСР прийняв постанову про додаткове переселення з Криму 

кримських татар.   



12 

 

Враховуючи кількість мобілізованих Головним управлінням формування 

Червоної армії та спецконтингент, скерований на провідні промислові об‘єкти країни, 

загальна кількість вивезених татар становила 191 тис. 14 осіб. Під час проведення 

кампанії з виселення заарештували «як антирадянський елемент» 1 тис. 137 осіб, за 

весь час операції – 5 тис. 989 осіб. Л. Берія наказав своїм емісарам І. Сєрову, 

Сергієнко та Фокіну залишатися в Криму та забезпечити арешт тих татар, які 

переховувалися від переселення: «тов. Сєрову необхідно врахувати, що в Криму ні в 

якому разі не можна залишати татар, які ухиляються від переселення, та інший 

бандитський елемент». Одночасно виселяли партійних та радянських працівників 

Криму. 

Згодом на схід відправили кримських татар, які заселяли інші райони країни. 

НКВС СРСР вимагало від республік свідчити про наявність на їхніх територіях 

кримських татар. Дослідники називають різну кількість виселених у 1944 р. 

кримських татар. За останніми підрахунками – близько 200 тис. осіб. 

Довга дорога на схід 

Переселення відбувалося у важких санітарно-побутових умовах. Люди погано 

харчувалися, що спричинило високу смертність. Кримська татарка Тамара Протасова 

пригадувала умови свого транспортування: «До самої смерті не забуду почуття 

приниження, коли нас, як стадо тварин, заштовхали в товарні вагони і довгі дні та 

ночі везли затравлених, завошивлених, голодних. Люди помирали. На коротких 

зупинках солдати викидали трупи із вагонів. Хоронити було ніколи: паровоз давав 

гудок і ешелон рухався далі» . Її одноплемінник Ділявер Еннанов розповідав: «На 

шляху двері вагону відкривалися на коротких зупинках, коли вважала за потрібне 

охорона. На зупинках думали про воду… виносили із вагонів покійників. На більш 

тривалих зупинках із наявних продуктів, хто встиг що схопити з дому, під наглядом 

конвоїрів готували собі їжу. За два тижні шляху ті, хто витримав це перевезення, 

страшно вихуділи, завошивіли, стали непізнаваними». 

За підрахунками дослідників, людські втрати під час перевезення кримських 

татар ешелонами на схід становили 7 тис. 889 осіб. У довідці про рух спецпоселенців 

Криму в 1944–1946 рр. зазначалося, що у перший період серед них загинуло 44 тис. 
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887 осіб., тобто 19,6 %. Як зазначалося у зведенні із Узбецької РСР, у 1944 р. серед 

спецпоселенців у республіці померли 16 тис. 52 особи (10 %), у 1945 р. – 13 тис. 183 

особи (9,8 %) із загального числа депортованих [17]. Тамара Протасова щодо умов 

свого проживання на спецпоселенні в Узбекистані розповідала: «Влітку страшна 

спека, епідемія тифу та малярії, укуси зміїв та скорпіонів, а взимку холод та голод 

забирали тисячі людей. Ми з мамою чудом залишилися в живих після тифу, а малярія 

мучила нас кожне літо на протязі шести років». 

Понад 2/3 виселених кримських татар спрямували в Узбецьку РСР. Перші 7 

ешелонів із виселенцями прибули в Узбекистан 1 червня 1944 р., наступного дня – 

24; 5 червня – 44; 7 червня – 54 ешелони. Усього до Узбецької РСР було депортовано 

35 тис. 275 сімей кримських татар. Їх прийом був закінчений 8 липня 1944 р., про що 

доповідав Л. Берії нарком внутрішніх справ Узбекської РСР Ю. Бабаджанов. 

Географічно розселення було таким: Ташкентська – 56 тис. 641, Самаркандська – 31 

тис. 604, Андижанська – 19 тис. 773, Ферганська – 16 тис., Наманганська – 13 тис. 

431, Кашкадар‘їнська – 10 тис., Бухарська – 4 тис. осіб. 

Кримські татари прибули також в Казахську РСР – 2 тис. 426 осіб, Башкірську 

АРСР – 284, Якутську АРСР – 93 особи, в Горковську область Росії – 2 тис. 376 осіб, 

а також Молотовську – 10 тис., Свердловську – 3 тис. 591 осіб, Іванківську – 548, 

Костромську область – 6 тис. 338 осіб. 

Значну частину кримських татар «передали для трудового використання» на 

шахтах, заводах та будовах. Більшість з них не мали елементарних умов для життя і 

праці, багато людей хворіли (від 10 % до 40 %). Станом на 1948 р. у промисловості та 

сільському господарстві працювало 74 тис. 97 спецпоселенців із 

кримськотатарського народу. 

Етноцид проти народів Криму 

Насильницьке переміщення кримськотатарського народу зі споконвічної 

Батьківщини до Середньої Азії та інших регіонів СРСР супроводжувалося його 

тотальним пограбуванням. Фактично майно переселенців було конфісковане. 

Відповідно до постанови ДКО від 11 травня 1944 р. кожній родині дозволили взяти із 

собою лише «особисті речі, одяг, побутовий інвентар, посуд та харчі в кількості до 
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500 кг». У результаті депортації у кримських татар вилучили: понад 80 тис. будинків, 

понад 34 тис. присадибних будинків, близько 500 тис. голів худоби, всі запаси 

продовольства, насіння, саджанців, корму для домашніх тварин, будівельних 

матеріалів, десятки тисяч тон сільськогосподарської продукції. Було ліквідовано 112 

особистих книгозбірень, 646 бібліотек у початкових і 221 у середніх школах. У селах 

закрили 360 хат-читалень, у міста і райцентрах – понад 9 тис. шкіл і 263 клуби. Були 

також закриті мечеті в Євпаторії, Бахчисараї, Севастополі, Феодосії, 

Чорноморському та в багатьох селах. На місце виселених кримських татар на 

півострів прибули переселенці з України, Воронезької, Брянської, Тамбовської, 

Ростовської областей РФ – загалом 17 тис. 40 сімей (62 тис. 104 особи). 

Насильницька депортація позбавляла кримських татар їхнього споконвічного 

етносоціального та етнокультурного середовища проживання. Хоча офіційно 

депортований кримськотатарський народ звинувачували у співробітництві з 

німецькими окупантами, дії комуністичної влади щодо виселення цього народу з 

півострова були цілком злочинними, адже жоден народ за всіма міжнародно-

правовими нормами не може і не повинен бути покараним за злочини, вчинені 

окремими чи навіть багатьма його представниками. Репресивна політика радянської 

держави визначила соціальний та демографічний регрес кримськотатарського народу 

у повоєнний період, поставила його на межу вимирання як національної спільноти. 

За усіма критеріями депортацію кримських татар у травні 1944 р. можна назвати 

геноцидом. Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 

від 9 грудня 1948 р. визначала ним «дії, здійснені з метою знищити повністю або 

частково яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку». 

Відповідно до постанови ДКО СРСР від 2 червня 1944 р. одночасно з 

кримськими татарами з Криму виселяли «німецьких посібників з числа греків, вірмен 

та болгар». З пропозиціями щодо проведення цієї спецоперації звернувся 29 травня 

1944 р. нарком НКВС СРСР Л. Берія [24]. Вірменам та болгарам інкримінувалося 

активне співробітництво з окупантами, грекам – дрібні торгівельні гешефти з 

німцями. Операція з виселення охопила обидва контингенти і була здійснена 

упродовж двох днів – 27-28 червня 1944 р. Органи НКВС примусово перемістили з 
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Криму на спецпоселення в Гур‘євську, Молотовську, Свердловську, Кемеровську 

області та в Башкирську АРСР сім‘ї греків, вірмен та болгар в кількості 37 тис. 455 

осіб (з них: греків – 16 тис., вірмен – 9 тис. 821, болгар – 12 тис. 628). Всього у 

травні-червні 1944 р. з Криму було виселено 225 тис. осіб. 

Політика етноциду щодо депортованих етносів Криму не обмежувалася лише 

їх виселенням за межі етнічної території. Відбулася низка антиправових заходів, 

спрямованих на знищення історичної пам‘яті, мови, культури і самосвідомості 

депортованих народів. Відразу після виселення «антирадянських елементів» з 

півострову розпочалася ліквідація всього, що нагадувало про етноси, які колись 

населяли Крим. Майже цілковито була змінена топоніміка півострова. Згідно з 

указом Президії Верховної Ради РРФСР від 14 грудня 1944 р. були перейменовані 

райони та районні центри, назви яких були пов‘язані з виселеними 

спецпереселенцями. Зокрема, Ак-Мечетський район був перейменований у 

Чорноморський, а село Ак-Мечеть – у село Чорноморське, Ак-Щейхський район – в 

Роздольненський. Усього перейменували 11 районів та районних центрів Криму. За 

підрахунками дослідників, упродовж наступних років було перейменовано 1 062 села 

в 26 районах Кримської області. 

Постановою Президії Верховної Ради РРФСР від 30 червня 1945 р. було подано 

прохання до Президії Верховної Ради СРСР щодо перетворення Кримської АРСР у 

Кримську область. Того ж дня своїм указом Президія ВР СРСР постановила 

затвердити відповідне подання. Згідно зі ст. 18 Конституції СРСР 1936 р. територія 

радянських республік не могла бути змінена без їхньої згоди. Однак всупереч цієї 

норми Кримська АРСР була перетворена в область у складі РРФСР [28]. Ніхто не 

запитав згоди на це ні в населення, що мешкало на території півострова, ні навіть в 

органів радянської влади Кримської АРСР. 25 червня 1946 р. на засіданні Верховної 

Ради РРФСР був підписаний закон, яким було затверджено ліквідацію Кримської 

АРСР. Таким чином, скасування останньої було взаємопов‘язане із переселенням 

кримських татар, болгар, греків, вірмен та німців з території Криму. 

Осіб, депортованих із Криму, зарахували до категорії спецпоселенців, 

виселених довічно. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про кримінальну 
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відповідальність за втечі з місць обов‘язкового постійного поселення осіб, виселених 

у віддалені райони Радянського Союзу в період Вітчизняної війни» від 26 листопада 

1948 р. встановлював жорстоке покарання за втечу зі спецпоселення – 20 років 

каторжних робіт. 

Внаслідок поганих кліматичних та санітарно-побутових умов, непосильної 

праці та хвороб у нових місцях проживання кількість кримських татар різко 

зменшилася. Станом на 1 січня 1953 р. у Радянському Союзі проживало 165 тис. 

спецпоселенців кримськотатарської національності, з них 46 тис. 461 чоловіків, 64 

тис. 53 жінки, 50 тис. 220 дітей [29]. Окрім цього, режим спецпоселень сприяв 

руйнуванню етнічної єдності, мовної спільності кримськотатарського народу, 

знецінивши такі норми як право на життя, честь і гідність людини. 

Режим спецпоселення для репресованих народів Криму був скасований лише 

указами Президії ВР СРСР від 27 березня 1956 р. (для кримських греків, болгар, 

вірмен) та від 28 квітня 1956 р. (для кримських татар) [30]. Законодавчі акти вищого 

органу державної влади СРСР хоча й передбачали звільнення з-під адміністративного 

нагляду спецпоселенців з Криму, однак повністю позбавляли їх права на 

компенсацію втраченого при виселенні майна та забороняли повертатися в місця 

колишнього проживання. Ця заборона формально діяла до 1974 р., а фактично до 

1989 р 

Все майно, що залишилося в Криму після татар, держава привласнила собі. 

«Совєти» навіть заборонили вписувати в паспорт кримськотатарську 

національність. 

За перші три роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померло, 

за різними оцінками, від 20 до 46% усіх депортованих, майже половина – діти. 

Якийсь час після виселення кримських татар серед решти населення Криму були 

поширені панічні настрої. Багато хто боявся, що незабаром депортують і всіх інших. 

Особливо посилилися ці настрої після депортації в червні 1944 року кримських 

вірмен, болгар і греків. З протоколу пленуму Кримського обкому ВКП (б) 14 червня 

1944 р. 

Бесіда 
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Прочитайте документ і поясніть, чому подібні думки виникали у людей? 

 

Робота з документом 

 

Багато таких розмов: «Ось татар вивезли і нас будуть вивозити.» 

І навіть сухарі сушать...  
 

 

 

Розповідь  

Деякі райони (гори і Південний берег Криму, населені до того переважно 

кримцями) залишилися практично без населення. За повідомленням відповідального 

організатора ЦК ВКП (б) у Кримській області до ЦК ВКП (б), «після виселення татар, 

в деяких районах, особливо південних, населення майже не залишилося. У 

Куйбишевському районі залишилося всього населення 672 чол., Алуштинському ‒ 

2637, Судацькому ‒ 3380, Балаклавському ‒ 2233. Аналогічне становище з населенням 

в Карасубазарському, Бахчисарайському, Ялтинському районах». 

Після депортації кримських татар в Криму двома указами від 1945 і 1948 рр. 

було перейменовано всі (за винятком Бахчисарая, Джанкоя, Ішуні, Саків та Судака) 

поселення, назви яких мали кримськотатарське походження (понад 80 % від загальної 

чисельності поселень Криму). 

Деякі дослідники і дисиденти вважають, що депортація татар відповідає 

визначенню геноциду. Вони стверджують, що радянський уряд мав намір знищити 

кримських татар як етнічну групу і цілеспрямовано йшов до цієї мети. Повернутися 

вижившим татарам у рідний Крим дозволили тільки наприкінці 1980-х.  

Однак, незважаючи на красномовні факти, до 12 листопада 2015 р. депортація 

кримських татар не вважалася геноцидом. І тільки в минулому році Верховна Рада 

нарешті визнала трагедію кримських татар геноцидом. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aquote1.png
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aquote2.png
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)


18 

 

Робота з документом 

П О С Т А Н О В А   

Верховної Ради України 

Про визнання геноциду кримськотатарського народу 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.469) 
Верховна Рада України, 

керуючись положеннями Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, 

вшановуючи пам‘ять жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року, 

висловлюючи підтримку кримськотатарському народові, 

засуджуючи політику тоталітарного режиму щодо утисків кримськотатарського 

народу,постановляє : 

1. Визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського 

народу. 

2. Установити в Україні 18 травня Днем пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 

3. Верховна Рада України заявляє, що системний тиск на кримськотатарський народ, репресії 

громадян України за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих 

переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримськотатарського народу та 

Курултай кримськотатарського народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних 

органів Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, є свідомою політикою 

етноциду кримськотатарського народу. 

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

Голова Верховної Ради 

України 

В.ГРОЙСМАН 

м. Київ  

12 листопада 2015 року  

№ 792-VIII 

 

 

Розповідь  

Кваліфікація депортації та постдепортаційного періоду історії кримських татар 

як акту геноциду має традицію і в публіцистиці, і у виступах активістів 

демократичного і кримськотатарського національного рухів. 

Однією з перших статей, що вийшли після ухвалення Конвенції про геноцид 

(звичайно, на Заході) була стаття публіциста-емігранта, колишнього кримчанина 

Георгія Александрова під назвою «Винищення кримських татар». Вона з'явилася в 

паризькому журналі «Соціалістичний вісник» у 1950 році. 

Робота з документом 

У ній автор дав недвозначну оцінку політиці радянського режиму щодо цього 

народу: «Комуно-фашисти в СРСР, здійснюючи будівництво своєї жахливої 

карикатури на соціалізм, не зупиняються для досягнення своїх цілей перед фізичним 

знищенням не лише окремих «класово-чужих» груп населення, а й цілих народів. Одним 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_155
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з найбільш яскравих прикладів цієї політики, яка в міжнародному праві після війни 

отримала назву «геноцид» (винищення народності) і за яку вождів нації судили і 

засудили на страту в Нюрнберзі, є систематичне і планомірне винищення кримських 

татар, вчинене радянською владою». 

Розповідь  

Термін «геноцид», утворений від грецького genos – «рід, плем'я» і латинського 

caedo – «вбиваю», ввів в ужиток польський юрист, за походженням єврей, Рафаель 

Лемкін у книзі «Axis Rule in Occupied Europe», виданій у Вашингтоні в 1944 році. 

9 грудня 1948 р. Резолюцією ООН була ухвалена міжнародна Конвенція «Про 

попередження злочину геноциду і покарання за нього». 

 

Робота з документом 

Стаття II документа містить дефініцію того, що ж таке геноцид: «...Під 

геноцидом розуміються наступні дії, вчинені з наміром знищити, повністю або 

частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку: 

а) вбивство членів такої групи; 

b) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам 

такої групи; 

c) навмисне створення для якої-небудь групи життєвих умов, які розраховані на 

повне або часткове фактичне знищення її; 

d) запобігання дітородіння серед членів групи; 

e) насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу». 

Розповідь  

До речі, російська влада в 2014 році знову прийшла в Крим, і, як 70 років тому, 

кримські татари знову потрапили у списки неугодних. У мечетях проводяться обшуки, 

вилучається неугодна література, розганяють кримськотатарські мітинги, і навіть 

безвісти зникають люди. 

Депортація ‒ примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця 

проживання або з держави окремих осіб чи народів. Застосовується як засіб карного 

чи адміністративного покарання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Депортація – примусове виселення з місця постійного проживання особи, групи 

осіб чи народів, визнаних владою соціально небезпечними. Депортації здійснювали на 

основі адміністративного або судового рішення і часто супроводжувалися терором. 

Впродовж 20–50-х рр. XX ст. примусові виселення «соціально й політично 

небезпечних» осіб та народів стали складником репресивно-каральної системи СРСР. 

Депортації гальмували небезпечний для радянської влади політичний та національно-

культурний розвиток народів. 

Термін депортація виник в карному законодавстві Франції в ХVІІІ-ХІХ ст. для 

позначення особливих видів заслання. Уперше депортація політично ненадійних у 

Гвіанубула встановлена Законом про підозрілих 1791 р. Депортація, у тому числі й 

довічна, передбачалася кримінальним кодексом Франції 1810 р. й полягала в 

посиланні й довічному перебуванні поза межами континентальної території, у місцях 

депортації, визначених законом від 23 березня 1872 р. Цей закон передбачав створення 

центрального табору депортації на острові Ну й укріпленого місця (фортеці) для 

депортованих на півострові Дюко (Нова Каледонія). Депортація використалася не 

тільки для покарання карних злочинців-рецидивістов, але й для розправи з 

революціонерами (в 1872 р. захоплені комунари були депортовані на острови 

Новокаледонійського архіпелагу).  

В історичному значенні термін депортація у Франції не застосовується з 1880 р. 

Депортації народів широко застосовувались в СРСР, будучи своєрідного 

інструмента радянської демографічної й національної політики. Насильному 

переселенню у віддалені райони СРСР піддавалися як окремі особи, так і цілі народи, 

визнані офіційною владою соціально небезпечними.  

Почавшись у 1920-х роках з виселення терських козаків, депортації досягли 

максимуму в першій половині 1930-х років, коли в Сибір та на крайній Північ було 

депортовано мільйони селян з України, Білорусі, Кубані. 

З початком Другої світової війни у 1939–1940 роках примусового виселення 

зазнало населення Західної України, Західної Білорусі та Прибалтики. У воєнні 1941–

1944 роки у віддалені райони Сибіру депортовані були німці, а також представники 

народів, країни яких входили в гітлерівську коаліцію (угорці, болгари, фіни). 

http://territoryterror.org.ua/uk/guide/terms-dictionary/#90
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1791
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1872
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1880
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B8
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Із відвоюванням Червоною армією території СРСР протягом 1944 р., за 

звинуваченням у колабораціонізмі з рідних земель було насильно виселено кримських 

татар, калмиків, інгушів, чеченців, карачаєвців, балкарців, ногайців, турків-

месхетинців, понтійських греків. У серпні-вересні 1945 р. депортації з Маньчжурії 

піддалися китайці, що перебували там, японці й російські емігранти. 

Колоніалі зм ‒ підкорення народів і держав могутнішими державами з 

наступним поширенням на них дії свого суверенітету. Колоніалізм означає 

принципову нерівноправність відносин між метрополією і  провінцією). 

Історики часто розрізняють дві форми колоніалізму в залежності від кількості 

переселенців із метрополії в колонії. 

 Переселенський колоніалізм характеризується масовим приїздом 

колоністів, які зазвичай намагалися знайти родючі, придатні для ведення сільського 

господарства, землі. 

 Експлуатаційний колоніалізм характеризується меншою кількістю 

колоністів, в основному зацікавлених у використанні місцевих ресурсів для 

експорту в метрополію. Сюди входять торгові пости, але й більші колоніальні 

поселення, в яких колоністи з метрополії займають керівні посади в адміністрації, 

володіють значною частиною землі й капіталів, але покладаються в основному на 

робочу силу з місцевого населення. 

Кінець XV ст. став початком другої за розмірами колоніальної імперії ‒ 

Російської імперії, що починалась з Московської держави (Московії) Івана (Іоана) III і 

набула офіційного статусу імперії з 22 жовтня 1721 р. 

1783 р. – Катерина ІІ сказала: «Я земля надзвичайно багата – треба її заселити 

росіянами» 

Створення нестерпних умов – сприяння виїзду кримських татар. 

Не пошуки кращої долі, а нестерпно жити. 

На 1914 рік являла собою найбільшу на земній кулі державну територію у 

єдиному кордоні ‒ 21.799 тис. км² і другу за площею державу. Внаслідок руйнування 

інших колоніальних імперій та приєднання (дипломатичним шляхом, загрозою 

застосування сили, військовою силою та шляхом угод з Великими державами) до своєї 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1721
https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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основи ‒ СРСР ‒ перед війною, під час її та після війни значних територій, серед 

іншого ‒ і значних територій заселених українцями, ‒ після Другої світової війни стала 

найбільшою за площею колоніальною імперією. Економічно і політично від неї стали 

залежними також кілька держав-сателітів, яким були нав'язані силою вигідні імперії 

політичні режими та маріонеткові уряди. На території більшості з них Росія 

утримувала свої війська 

В кінці XX-го ст. виник новий філософсько-літературний напрям ‒ 

постколоніалізм, який намагається осягнути наслідки колоніального минулого й 

причини, що призводять до утворення культурної прірви між народами колишніх 

колоній та колишніх метрополій. 

До 1991 р. Україна була типовою колонією, і її становище мало різнилося від 

становища, у якому перебували до середини 20 ст. території Азії і Африки.  

Колонізатори намагаються тотально переформувати свідомість автохтона 

ретельно сконструйованими міфами, з яких він повинен винести переконання що 

метрополія, окупанти завжди і всюди діють на благо окупованих, що в окупантів і 

окупованих існують якісь спільні цілі, інтереси, цінності, що окупанти – насправді – 

добрі старші брати, визволителі, просвітителі. У такій, зміненій і деформованій 

свідомості «вже-колонізованого», природна реакція на своє нестерпне психологічне 

становище – ненависть і гнів – часто переноситься на одноплемінців. Ще Ф.Фанон 

звернув увагу на особливу жорстокість і кривавість сутичок всередині колонізованого 

суспільства. 

Так народжується «ідеальний колонізований», який сам себе (тобто атохтонну 

спільноту і свою належність до неї) розглядає лише в негативних категоріях, але який 

всяке насильство, всяке приниження, всяку агресію ззовні розглядає як благодіяння, 

прояв братньої уваги, а то й вияв універсальних божественних сил. 

Усвідомлення нинішньої України як постколоніальної, дозволяє глибше 

зрозуміти причини проблем, з якими вона зіткнулась, і взяти до уваги шляхи якими 

долали подібні проблеми інші країни та народи. 

Сучасний російський  неоколоніалізм зберігши стратегічну мету, серйозно 

змінив тактику. Речники неоколоніалізму переконують народи, в тому числі українців, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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що природна реакція народу на зовнішній тиск чи агресію – є нічим іншим як 

негідним ―зоологічним націоналізмом‖, що опір русифікації – це екстремізм і 

розпалювання міжнаціональної ворожнечі, що вияв елементарної національної 

свідомості – це вже фашизм. Коли ми говоримо про неподільне право народу 

лишатися самим собою – вони заводять мову про Освєнцім. 

Мир – одна з улюблених тем неоколоніалістів. В ім‗я миру Україна, наприклад, 

повинна роззброюватись (в ім‗я того самого миру інші держави роблять якраз 

навпаки). Коли ж зауважити, що мир і свобода неможливі без власної сили, яка стоїть 

на їх сторожі, неоколоніалісти зазвичай впадають в істерику про мілітаризм. 

Анексія (лат. annexio — приєднання) ‒ це насильницьке приєднання державою 

всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За 

міжнародним правом анексія ‒ один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову 

відповідальність. 

Окупація Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Росією ‒ збройна 

агресія Росії, спрямована на насильницьке протиправне відторгнення Кримської 

автономії та Севастополя від України та їх приєднання до Російської Федерації на 

правах суб'єктів Російської Федерації, що було здійснено протягом березня 2014 р. 

Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не 

визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ,ПА ОБСЄ, а також суперечить 

рішенню Венеціанської комісії, натомість російською владою трактується як 

«повернення Криму до Росії». Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово 

окупованою територією. 

Депортація кількох десятків народів Криму і Кавказу — це не акт помсти 

державної машини, не намагання розрубати гордіїв вузол складних міжетнічних 

відносин і не бажання збудувати на західні гроші рай на одному окремо взятому 

клаптику землі. Ні «масове дезертирство», ні «масовий колабораціонізм», ні жодні 

інші, нібито справедливі, причини не виправдовують і не можуть виправдати вигнання 

людей з їхньої батьківщини. Масові виселення ‒ це ще один злочин тоталітарного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
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режиму проти своїх громадян, чиє життя і майбутнє диктатор приніс у жертву 

зовнішньополітичним амбіціям радянської імперії 

Кримськотатарський народ послідовно виступав за збереження територіальної 

цілісності України і проти анексії Криму Росією. Кримськотатарська діаспора, а також 

Кримські татари заявили про невизнання російської окупації Криму. У відповідь Росія 

заборонила в'їзд кримськотатарським лідерам М. Джемільову та Р. Чубарову. Згідно 

даних правозахисників станом на лютий 2015 р. з 300 тисяч кримськотатарського 

населення близько 10 тисяч на сьогоднішній день змушені були покинути Крим 

«Но в глазах русских шовинистов это все не имеет никакого значения. Потому 

что они не отказались от своего народа. Не отказались от Родины. За это они, 

собственно, ненавидят всех крымских татар. Потому что само существование этого 

народа — напоминание о том, что Крым — не их. Свидетельство цивилизационного 

надругательства, ежедневно совершаемого оккупантами и их пособниками над 

полуостровом с екатерининских времен. Вдумаемся только: массовое вытеснение 

крымских татар, составлявших большинство населения полуострова, постоянные 

войны, опустошавшие и Крым, и всю Российскую империю, потом большевистский 

террор, унесший жизни десятков тысяч людей, крымчан и некрымчан, в том числе и 

национальной элиты крымскотатарского народа, потом — спустя всего 25 лет — 

полная депортация коренных народов, теперь — аннексия и «аксеновщина»,» ‒ 

підкреслив Портніков. 

На думку політолога, на фоні кримських «художеств» перебування Криму в 

складі України постає як роки відпочинку між звірствами  

Історія московсько-кримськотатарських відносин бере свій початок з ХVІ ст.. 

 

Слайд  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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Доповідь студентки (Максимишин Х.) 

У 1570 р.і турецький Султан зажадав входження Московії до складу Османської 

Імперії. І не однієї Москви, а й завойованих нею Астрахані та Булгарії. Московіти, 

природно, всіляко цьому опиралися.  

Закінчилося все походом татар на Москву, яка була спалена, а Іван Грозний 

ганебно вдарив чолом Хану Давлет-Гірею. Так рід Московських Рюриковичів до 

останнього свого коліна залишався васалом Орди. Окремо варто згадати трьох 

персонажів: Олександра Невського, Дмитра Донського та Івана Грозного. Всі троє 

знатні бігуни по лісах від посланників Орди. Як тільки Орда висилала каральні загони 

для покарання Московії за витівки, ця трійця не зустрічала ворога лицем до лиця та не 

боронила Москву, а тікала до лісу.  

Щоб згладити ці історичні конфузи, пізніше, Катерина Друга вигадала для всіх 

трьох легенди. Невському про битву на Чудському озері, Донському міф про 

Куліковську битву, якої ніколи не було. Івану Грозному пощастило менше, йому 

дісталося лише прізвисько, яке швидше можна вважати насмішкою над одним із самих 

боягузливих московських князів.  

Час Івана суцільний морок і жах. За період правління Івана Грозного населення 

скоротилося в 2 рази. Але було щось, що виділяє його з низки інших московських 

намісників Орди. Саме він першим зважився назвати себе царем. Всі були князями, 

яких призначала Орда, а Іван спробував назватися царем. Назвався і дуже скоро гірко 

про це шкодував 
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Його спроба назвати себе царем закінчилася візитом до Москви злих хлопців 

кримського хана, а другий раз Іван вирішив не ризикувати. У 1574 році, через 3 роки 

після візиту Хана Давлет-Гірея до Москви, Іван IV публічно склав з себе титул Царя - 

спадкоємця Візантійського. Акт цей благословила Московська Церква 

Після зречення Івана IV від Царського титулу, було споряджено велике, з 

багатьма дарами, посольство до Криму, щоб все пояснити й покаятися у виниклому 

непорозумінні. Мовляв, Іван IV ніколи і не думав заперечувати Вашу Царську 

першість. Потрібно сказати ще раз, що всі часи знаходження Московії в 

підпорядкуванні Кримському ханстві, Москва отримувала серйозну військову 

підтримку, без якої швидше за все просто згинула б. І Московія, плоть від плоті 

монгольський улус, звичайно не могла залишити події тих років без відповіді. Багато 

років знаходження в підпорядкуванні Кримського Ханства Москва чекала зручного 

випадку і дочекалася. Дочекалася, щоб помститися. І мстить Москва за приниження 

тих років з люттю маніяка, спадкоємцям Кримського Ханства. Спадкоємцями є турки, 

кримські татари. 

Ось звідки ростуть ноги у міфів про споконвічно російський Крим або про місто-

герой Севастопіль. Московіти не шкодуючи ані сил, ані коштів намагаються 

колонізувати Крим, щоб позбутися історичної травми, яка живе в їхніх отруєних 

невіглаством головах.  

Інші народи, сказали б, що все це справи минулих днів та й негоже згадувати 

про це, але це ж московіти. Немає більш капосної і отруйної душонки, ніж 

московітскька, бо пам'ятає вона все. І мстить навіть через сторіччя людям, які до їх 

уявних принижень не мають ніякого відношення. 

Сталін, який вважав Івана Грозного одним зі своїх учителів, жорстоко помстився 

кримським татарам за приниження свого улюбленого вчителя. Я вважаю, що саме 

помста за Івана Грозного була однією з причин депортації та геноциду кримських 

татар.  

Другою причиною була боязнь мати на півдні країни нелояльне населення, яке, 

як багато хто вважав в Москві, було здатне спільно з Туреччиною підняти заколот 

проти СРСР.  
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Але головна ідея була в тому, щоб назавжди звільнити Крим від татар, щоб 

навіть духу їх у Криму не було. А після депортації була дика кампанія з 

перейменування всього і вся. Перейменовувати вулиці, селища і навіть міста. Всі 

кримськотатарське просто стиралася з карти. Наче й не було їх у Криму ніколи.  

Станом на 2013 рік в у Криму проживало близько 260 тисяч 

кримських татар; багато їх поселилось у прилеглих областях України 

(Херсонщина) та Росії (Кубань). Ще близько 150 тисяч кримських татар 

проживає в Узбекистані, до півмільйона - в Туреччині, кілька деятків 

тисяч - в Болгарії та Румунії. 

Слайд  

 

Прикметник кримськотатарський та споріднені з ним пишуться виключно разом, 

а не через дефіс. Це правильно з граматичної точки зору та історично коректно. 

2. Самоназва кримськотатарського народу – киримли або кримли, що може бути 

адекватно перекладено як кримці. Не слід плутати це поняття з терміном кримчани, 

що означає всіх жителів Криму безвідносно до національності, та кримчаки – назвою 

окремого етносу, корінного народу України, який проживає в Криму. 

3. Уживати поняття татари на означення саме кримських татар науково 

некоректно. Це приблизно те саме, що замість українці казати східні слов‘яни. 

Такі люди з‘являються дуже нечасто, але завжди дуже вчасно. Коли нації стає 

зовсім кепсько, коли здається, що мова нації, культура нації, територія нації 

розчиниться без решток в інших мовах і народах, — з‘являються такі люди. Французи 
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вважають, що в них саме так з‘явилася Жанна Д‘Арк. І татари таких мають – Мустафа 

Джамілєв, Реафат Чубаров, Джамала (Сусана Алі мівна Джамаладі нова)... 

Вірш (Костів М.) 

Коли чужинці приходять... 

Вони заходять до вашого дому, 

Вони вбиваюсь вас усіх 

і кажуть: 

«Ми не винуваті, 

не винуваті.2 

«Де ваш розум?» 

Людство плаче. 

Думаєте, що ви є богами. 

Але смертні всі. 

Не ковтайте мою душу. 

Наші душі. 

Я не могла провести там свою юність, 

Бо ви забрали мій світ. 

Я не могла провести там свою юність, 

Бо ви забрали мій світ. 

 

Ми могли б побудувати майбутнє, 

Де люди є вільними, 

жити та любити. 

Найщасливіший час. 

«Де ваше серце?» 

Людство, вставай! 

Думаєте, що ви є богами. 

Але смертні всі. 

Не ковтайте мою душу. 

Наші душі. 

Я не могла провести там свою юність, 

Бо ви забрали мій світ. 

Я не могла провести там свою юність, 

Бо ви забрали мій світ. 

Я не мала Вітчизни 

 

 


