
Інформаційні матеріали для підготовки і проведення уроку пам'яті  

про Голодомор 1932-1933 років в Україні 

 

 Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в пам’яті 

українців однією з найстрашніших сторінок нашого минулого, яка 

сприймається суспільством, насамперед, на емоційному рівні як 

загальнонаціональна трагедія. Водночас голодомор – це історичне явище, яке 

відбулося у конкретний час, у конкретному місці  і є наслідком дій конкретних 

осіб. 

Для чіткішого розуміння Голодомору тих часів важливо звернути увагу 

на такі факти: 

 Коли дослідники ведуть мову про Голодомор, вони одностайні у тому, що 

стосується перебігу подій: масштабний голод розпочався наприкінці літа 

1932 р., досягнув свого піку до початку весни 1933 р. та завершився на 

початку літа 1933 р. Саме за цей, менш ніж календарний, рік в Україні 

загинули мільйони людей. 

 Нині очевидно, що Голодомор 1932-1933 рр. в Україні був результатом 

спланованих дій, системних заходів і виступив водночас інструментом 

знищення соціальної бази народного опору радянській владі. 

 Кількість жертв Голодомору сьогодні встановити досить важко. Між 

істориками точаться дискусії, скільки саме людей загинуло: 5, 7, 9 чи 10 

мільйонів? Але так чи інакше йдеться про МІЛЬЙОНИ безвинних жертв. 

Для порівняння: сучасне населення Данії становить приблизно 5,3 млн. 

осіб, Австрії – 8 млн., Болгарії – 8,5 млн., Угорщини – 10,3 млн. Тобто під 

час Голодомору зникла ціла європейська країна. За даними вчених, 

найбільше постраждали від голоду Київська і Харківська області (нині – 

Київська, Черкаська, Житомирська, Полтавська, Сумська, Харківська). 

     На цих територіях загинуло 52,8% населення. 

 Під час аналізу тих подій рано чи пізно постає питання про причини та 

винуватців трагедії. За свідченням науковців, головною причиною 

Голодомору стала  тоталітарна політика – фізичне знищення усіх 

класових та національних «ворогів» сталінського режиму. Звісно,  

відповідальність за це має  нести весь тоталітарний сталінський режим з 

його розгалуженою каральною машиною. Але було кілька головних 

дійових осіб, які спровокували голод. Роль  цих осіб є різною. Якщо 

Сталін був головним ідеологом розправи, Каганович і Постишев – її 

активними учасниками, то деякі українські керівники, зокрема– Чубар, 

намагалися інколи подавати голос на захист голодуючих селян. Однак 

їхні дії не  були послідовними і навряд чи могли бути успішними. Бо за 

Голодомором стояла система. Тих, хто намагався їй бодай якось 

заважати, як, скажімо, народний комісар освіти Микола Скрипник, – самі 

ставали жертвами. 

 Дехто й досі намагається представити Голодомор 1932-1933 рр. як збіг 

об’єктивних та суб’єктивних обставин: посухи чи «перегинів на місцях». 

Але факти свідчать про інше. Урожай в Україні був, і радянський уряд 



масово продавав сільськогосподарські культури за кордон. «У 1932-1933 

рр. було вивезено за рубіж  4  млн. тонн хліба. У 1933 р.  – експортовано 

37 200 тонн олії, 29 200 тонн риби, 38 400 тонн цукру тощо», – такі 

висновки подає авторитетний дослідник Голодомору Р. Конквест 

Міжнародній комісії з розслідування голоду в Україні. 

Восени 1932 р. - взимку 1933 р. тоталітарна влада не лише не припинила 

примусового відбирання їжі, не прийняла допомогу інших країн, а й 

навпаки, всі сили кинула на те, щоб ізолювати голодуючі райони. Армія, 

загони НКВС оточили українські міста (селяни намагалися врятуватися 

там від голодної смерті) та залізничні станції. Мешканцям сіл забороняли 

виїжджати в інші регіони СРСР. Цьому сприяло запровадження 

паспортної системи, яка, фактично, вдруге закріпачила українських 

селян. 

Українці мусять знайти у собі мужність визнати й переконати інших, що 

нація стала жертвою страшного злочину, який більше ніколи не повинен 

повторитися. Нам слід усвідомити, що сучасне покоління України є  нащадками 

тих, хто вижив у ті страшні часи. Але нас могло бути й більше… 

Нехай  цей урок буде свідченням пробудження нашої загубленої 

національної пам’яті. Тільки правда про геноцид українського народу і чиста 

пам'ять про всіх полеглих здатна звільнити нас від мороку минулого. 

 У ході підготовки та під час проведення уроку пам’яті рекомендуємо 
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