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Анотація 

Мета: донести до сердець молоді одну із найтрагічніших сторінок історії України - 

голодомор 1932 – 1933 років, вшанувати пам’ять його жертв; формувати в учнів національну 

самосвідомість, ціннісні орієнтації. 

Актуальність. Людина не живе в одному часі, а у трьох часових вимірах: у минулому, 

сьогоденні та майбутньому. Дорога у майбутнє пролягає через минуле. Треба осмислити 

власне минуле, зрозуміти його, бо історія повторюється. І коли люди не зроблять сьогодні 

висновків, то вони будуть ходити по колу. Зараз країна перебуває в процесі національного та 

історичного самовизначення, наново осмислює події давнього і недавнього минулого, 

особливо ті, що стали фатальними, трагічними віхами її історії. Питання про визнання 

Голодомору актом геноциду є для України дуже гострим. Отож, озиратися треба, щоб 

пам’ятати про кожного, кого тогочасний режим змусив страждати і гинути страшною 

смертю, не дав розквітнути новим паросткам життя, аби цей гіркий досвід минулого ніколи 

не повторився. 

Інноваційність. Даний виховний захід сприяє  формуванню  нової системи цінностей 

виховання учнів у відповідності до сучасної філософії освіти та Національної доктрини 

розвитку освіти України у ХХІ столітті.      Головним інноваційним орієнтиром є технологія 

психолого-педагогічного проектування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-й учень. У 1933 р. був в Україні великий голод. Не було ні війни, ні посухи, ні потопу. А 

була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного люду 

лягло у могили – старих,  молодих і дітей, і не народжених у лонах матерів. 

2-й учень.  Сонце сходило над вихололими за довгу зиму полями, а сідало за обрій кольору 

крові й не впізнавало землю. Чорне вороння зграями ширяло над селами, заціпенілими в 

тяжкому смертельному сні. 

3-й учень. Танули на обширах України важкі сніги, являючи світові трупний сморід, 

апокаліпсичні картини, спів мірні хіба що з картинами Страшного Суду. 

4-й учень. А чи була того року весна?Чи пролетіли до знайомих людських осель довірливі 

лелеки? Чи співали травневими ночами солов’ї?Ніхто того не пам’ятає сьогодні, пам’ятаючи 

інше. 

5-й учень. На світі – весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, не граються. 

Ноги тонесенькі, складені калачиком, великий живіт, голова велика, похилена до землі, лиця 

майже немає, самі зуби зверху. Сидить дитина й гойдається всім тілом: назад – вперед. 

Скільки сидить, стільки й гойдається. І безкінечна пісня на півголосом: їсти, їсти, їсти… Ні 

від кого не вимагаючи, ні від матері, ні від батька, а у простір, у світ – їсти, їсти, їсти… 

6-й учень. Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало б перестати світити, земля 

перевернутися від того, що було на землі. Але світ не розколовся, сонце сходить, земля 

обертається, як їй належить. І ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Ми, 

єдині спадкоємці всього, що було. 

7-й учень. 

Навмисний голод. 

То був страшний навмисний голод. 

Стріла була така нещівна. 

Щоби згромадити стодолу 

Колгоспної катівні. 

То був страшний навмисний злочин. 

Такого ще земля не знала. 

Закрили Україні очі, 

І душу міцно зав’язали. 

Сліпу, пустили старцювати… 

Луна ще досі в оболонях. 

Здичавіла вкраїнська хата 

На березі своїх агоній. 

Глуху, заставили мовчати. 

А то би світ втопивсь в Славуті. 

Як божевільна їла мати. 

Свою дитиноньку майбутню. 



Мерцями всіялося поле. 

Ні хрестика і ні могили. 

То був такий навмисний голод. 

Чи, Боже, й Ти вже був безсилий? 

8-й учень. На вшанування світлої пам’яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 роках 

оголошую хвилину скорботи. 

Хай ця хвилина для громадян нашої незалежної держави, співвітчизників за кордоном, для 

всіх людей доброї волі й чистої совісті стане актом поминальним, актом покаяння і  

перестороги. 

9-й учень. Хай у кожному місті й селі, в кожній оселі, в кожній родині старий і малий 

схилить голову перед пам’яттю невинно убієнних голодом-геноцидом, уклінно припаде до 

їхніх могил, поставить свічку перед образом Божим. 

Хай ця хвилина увійде у наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла. 

(Діти запалюють свічки). 

10-й учень. (Читає молитву К. Мотрич). 

Хто се? Чий голос щоночі просить: «Хлібця! Хлібчика дай! Мамо, матусю, ненечко! 

Крихітку хлібця!». Хто водить за мною запалими очима-криницями, очима, у які перелилися 

всі страждання, муки й скорботи роду людського і розпинає душу мою на хресті всевишньої 

печалі? Чий же це мільйоноголосий стогін у мене? Хто щоночі будить, стогне, квилить, 

плаче і веде у холодну ріку, де розлилися не води, а сльози мого народу? У ній – ні дна, ні 

берегів…. 

Господи Вседержителю наш! Чи ж ти осліп від горя і людських гріхів? Сину Божий! Ісусе 

Христе! Спасителю наш!  Порятуй від голодної смерті народ мій, у якому дика саранча 

забрала все до зернини! 

Богородице! Матір наша небесна! Свята Покрово, покровителька роду всього руського! Куди 

ви всі відійшли? Чого ж залишили мою землю і народ мій на поталу червоних дияволів? 

Чи ж бо не бачите, що вони доточують кров із  могутнього українського дерева? Чи ж не 

бачите криниці, повної українських сліз? Чи ж не бачите, що то не Україна вже, а 

велетенська могила? Де ж ви, сили небесні? Роде наш небесний! Народе небесний 

неоплаканий! 

Прости, народе Божий! Прости цю прокляту землю, цей  милий рай, на якому оселився 

диявол. Усіх нас грішних прости, які мовчали, за упокій твій молебнів не справляли, 

поминальних свічок не ставили, обід за тебе не робили. Прости ж нас, роде наш 

замордований, лише сирою землею зігрітий. Царствіє небесне волі, душі убієнні! 

Господи! Страждання, муки й горе мого народу до всевишньої скорботи зарахуй і біди й 

погибель від землі й народу сущого відведи. Нині. Прісно і навіки вічні відведи! Амінь!  

11-й учень. 1932-й рік… того року урожай хліба був гарний, але прийшло розпорядження, 

що хліб роздали незаконно і почали забирати з домівок усе, що знаходили. 

Шукали хліб усюди, розривали підлоги, печі, розкидали скирти соломи. Поступово 

насувався голод. 



 12-й учень. Люди ходили по стерні, шукали нірки мишей, розкопували їх, і коли знаходили 

хоча би жменьку зерна, це було велике щастя. 

Найстрашніше почалося весною 1933 року. Закінчилися всі крихти зерна, з’явилися перші 

померлі від голоду. Люди їли все, що можна було жувати. Варили цвіт акації, зелену лободу 

змішували з товченими качанами кукурудзи, і щасливим був той, хто міг додати жменьку 

висівок. Від такої їжі пухли ноги, тріскалася шкіра. 

Люди тихо вмирали. А живим було байдуже, бо вони божеволіли і дичавіли від голоду. 

Батьки несли на цвинтар мертвих дітей у мішках, везли на візках у кого була ще  хоч якась 

сила.  

13-й учень. Вмирали цілі родини, особливо, де було багато дітей.  Люди божеволіли з 

голоду. Почалося людоїдство. Кров холоне в жилах, коли читаєш спогади очевидців. 

14-й учень. Свідок 1. Я говорю від імені Олени Федорівни Нагорної, 1910 р.н. Боюсь я 

розпочинати розмову про таке. Під час голоду померло троє моїх синів – Василько, Гриць і 

Петрусь. Один одного менший. Як же вони хлібця просили! Боже ж ти мій! Та ніхто не 

допоміг – ні Бог, ні сільрада – попухли мої дітки. В сирій землі лежали, а я ще ворушусь. 

Люди, не треба забувати лиха, не треба….  

15-й учень. Свідок 2. Зі спогадів Дмитра Трохимовича Лихоліта, 1923 р. н. Раз пішов я до 

свого товариша, а в них якраз шастала бригада активістів. Один із них знайшов у печі 

горщик із пшоняною кашею. Він витяг його з печі, розбив на долівці, почав розтирати кашу 

своїм чоботом. А діти (було їх п’ятеро) попадали на долівку та й давай ту кашу їсти з під 

чобота. 

 За нашим городом було кладовище. Сільрада видавала тим, хто копав великі ями для 

померлих, кілограм хліба. Я запам’ятав одну дівчину років дев’яти. В неї білі кіски і сині-

сині очі. Очі померлих від голоду не закриваються. Треба щоб хтось закрив, але не було 

кому.  

16-й учень. Свідок 3. Петро Кирилович Бойчук із Вінничини. Я – лікар.  І цілком природно, 

що я дивлюсь на трагедію голоду не тільки очима малої дитини, яка трохи не вмерла з 

голоду. Я запитую себе як лікар, чому люди під час голодомору втратили людську подобу і 

дійшли до канібалізму.  

Пограбовані,  зламані голодом  і жорстокістю влади, люди вже не намагалися шукати вихід. 

У слабших, вразливіших натур виникав безконтрольний хворобливий стан. Це не моральна 

категорія, ні, це була тяжка хвороба, зумовлена голодом. З’явилась моторошна байдужість до 

мук ближнього, були й випадки канібалізму, скоєні в стані відключення кори головного 

мозку. Ледь прийшовши до тями ці люди у відчаї накладали на себе руки, або на завжди 

втрачали розум.  

17-й учень. Свідок 4. Звали її Параскою. Помила дітей, натопила маковинням, закрила 

лядку, і до ранку всі померли. 

Спіте, діти, спіте, любі. 

І не просинайтель. 

Вже не буде мучить згуба. 

Забере вас пташка райська. 

Спіте міцно, спіте, діти. 

Янгол Божий на порозі. 



Вже не буде їсти хтітись. 

І не будуть пухнуть нозі. 

Натопила маковинням,  

Затулила лядку й комин. 

І в тумані темно-синім 

Заспівала колискову. 

Учень -18. Весільна балада 1933 р. 

Вже в безлюдді повнім погасала. 

Донечка, надія удовина. 

І сама вдова її вдягала, 

І сама поклала в домовину. 

У візку скрипливому із двору 

Дотягла на силу до могили, 

Що її у цю недобру пору 

Вирила, аби земля покрила. 

А як дощ заструменів цівками, 

Цвинтарні оплакуючи втрати, 

Босими опухлими ногами 

Танцювала у багнюці мати: 

«Оце ж тії чоботи, що зять дав, 

А за тії чоботи дочку взяв…» 

Чорний-чорний та недобрий сватав 

І, дивись, таки зумів узяти. 

І тепер весільну перед зятем 

Гірко відтанцювала мати: 

«Чоботи, чоботи із бичка, 

Чом діла не робите, як дочка?...» 

Засиха на литках багнюка – 

Отакі -  то перед і халяви. 

Босі п’яти нелюдську розпуку 

Світові оглухлому жбурляли: 

…дочку взяв… 



…д-о-ч-к-у ….  

19-й учень. У молитві «Отче наш» є 7 прохань, які людина просить у Бога. Одним із них є: 

«Хліб наш насущний дай нам сьогодні». Повірте, коли нічого їсти – найбільше хочеться 

хліба. Коли хліб є – людина про нього не думає. Їй хочеться чогось іншого: щось пізнати, 

щось прочитати, чогось навчитись. Тобто хліба духовного. Але коли немає хліба насущного 

– ніщо не миле. 

20-й учень. Юнак. 

Ні крихти в роті вже стільки діб, 

Немов в гарячці я марив їжею. 

І раптом – десь голосно:  

«Свіжий хліб!  

Кому, громадяни, хліба свіжого?» 

Що кажете? Хліб?  

Біля нашого дому! 

А голос, мов дражнить,  

Лунає на ганку… 

І я задихаюсь, бо синя судома 

Змією здавила мою горлянку. 

Немов  і справді змію скидати 

Тягнусь до горла рукою кволою, 

І раптом кричу в нестямі: 

- Дайте! Ви чуєте? Дайте, 

Бо я …збожеволію… 

Хоч скибку, хоч крихту… 

Тримався я стійко, та більше не можу 

13-й тільки. І я  ще  нічого не розумію. 

Ще вірю у Бога,  

В дурні прикмети, і де мені знати 

Чи пухне від голоду вся планета, 

Чи тільки моє журавлине село? 

Вже з’їли усе ми, усе, що могли: 

І всяке бадилля, і всяке лушпиння, 

І навіть з повітря лелеку стягли. 



Прости нас, лелеко. Ми, птахо, невинні… 

І в нас порятунку немає іншого… 

І раптом… Десь голосно: - Свіжий хліб! 

Кому, громадяни, хліба свіжого! 

Мені! Я благаю! Нехай і не свіжого! 

Ні-ні, я не їсти – я … нюхати буду: 

Понюхати тільки – і знаю… я виживу.  

21-й учень. 

Пекельні цифри і слова 

У серце б’ють  неначе молот. 

Немов прокляття ожива.  

Рік 33-й. Голод. Голод. 

У люті сталінській страшній 

Тінь смерті шастала по стінах. 

Восьми мільйонів (Боже мій!) 

Не долічилась Україна. 

22-й учень. 

За Адама, за  Дмитра й Арона, 

За Адель, Олен, Оксан, Докій 

Не співала пісня похоронна, 

Не лунало «Бам-м – бам-м» за упокій… 

Боже милосердний, де ж вони? 

Перед зором кволим – гра химер… 

Не дзвонили, не дзвонили дзвони: 

«Був та вмер, був та вмер, був та вмер…» 

23-й учень. Голод поклав у сиру землю від 3,5 млн. до 9 млн. селян. Третина померлих – 

діти, які не дали нащадків.  

24-й учень. Наслідки голодомору – це і великі духовні втрати, які цифрами не зміряти. 

Скільки селян, яким пощастило вижити, які були землеробами з діда – прадіда,  відсахнулися 

від своєї селянської долі, зреклися мови своєї, звичаїв, пісень. 

25-й учень. Голодомор 1932-33 рр. – страшна трагедія в історії нашої держави. Голодомор 

забрав мільйони людей. Невідома навіть точна цифра. Щоб не повторилися такі події, ми 

повинні знати і пам’ятати про них. 

 



26-й учень.  

Боже великий, всевладний, 

Яви нам свою могуть, 

Дай розпізнати правду, -  

Праведників не забудь 

Дивляться в твої очі, 

Мільйони скатованих душ. 

Пригорни їх, посели на спочинок, 

Та їхнього сну не наруш! 

Заступи нас і нашу державу 

От кривавих, лютих негод. 

Всі ми – сущі, усопші, прийдешні –  

Твій пшеничний, безсмертний народ. 

 

Пісня О. Білозір 







 

 

  

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 


