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Анотація 
 

Запропонована  робота включає в себе систему уроків і виховних 

заходів, спрямованих на всебічне розкриття та аналіз однієї з найстрашніших 

сторінок історії українського народу – Голодомору 1932-1933 років.  

Уроки з української літератури, проведені в 11 класі, дали змогу глибоко 

дослідити проблему геноциду української нації на основі творчості видатних 

українських письменників – Уласа Самчука та Василя Барки. Програмовий 

роман-хроніка «Марія» допоміг одинадцятикласникам усвідомити роль 

звичайної людини-селянина в умовах жорстокого винищення нації загалом і 

кожної конкретної особи зокрема.  Роман «Жовтий князь» В. Барки, 

визначений для позакласного читання (оскільки клас маметатичного 

напрямку), допоміг учням осмислити історичну долю українського народу в 

період голодомору 1932-1933 років. Обидва твори спонукали випускників 

дійти висновку про потребу дослідження історії нашого народу як крізь 

призму наукових визначень, так і в контексті вивчення художньої літератури, 

оскільки вона тонко  передає усі настрої та переживання тогочасного 

суспільства. Такі яскраві зразки творів літератури вчать підростаюче 

покоління не бути черствою байдужою масою, а сповідувати принципи 

людяності, милосердя, співпереживання тощо. 

Крім того, у роботі подано конспекти позакласних виховних заходів, 

спрямованих не просто визначити суть, причини та наслідки Голодомору   

1932-1933 рр., а й допомогти учням усвідомити гостроту трагедії, її значення 

та місце на державному та світовому рівнях. Атмосфера таких уроків пам‘яті 

допомагає розвивати в учнів почуття людяності, розуміння чужої біди, 

виховує почуття національної гідності, поваги і вдячності до українського 

народу, спонукає вшанувати пам'ять жертв тогочасних репресій. 

До того ж весь матеріал перетканий додатковими ілюстративними 

засобами, що дають змогу яскравіше передати емоційну напругу того часу. 

Копії свідчень очевидців трагедії, використані в роботі, підтверджують 

фотоматеріали. 

Отже, дана робота може використовуватися вчителями як на уроках 

української літератури та історії, так і педагогами-організаторами, класними 

керівниками для проведення уроків і вечорів пам’яті жертв Голодомору      

1932-1933 років.   

 

 

 
 



 

 

 

Урок №1 
 

Тема уроку:     

        

Роман «Марія» 

Уласа Самчука. 

Зображення 

страшних картин 

голодомору на прикладі 

однієї сім’ї 

 
 

Мета уроку: допомогти учням засвоїти зміст, ідейне спрямування 

роману-хроніки, осягнути духовний світ персонажів твору; розкрити жанрові 

особливості роману, його будову, художні прийоми відображення дійсності; 

схарактеризувати образ головної героїні твору, на основі художнього 

матеріалу створити узагальнений образ свідомого українця; розвивати 

навички аналізу прозового твору, логічність і самостійність суджень; 

формувати в старшокласників національну свідомість і духовність; 

виховувати почуття  патріотизму, гуманізму, моралі. 

 

Тип уроку: інтегрований урок, урок поглибленого опрацювання тексту. 

Обладнання: текст роману "Марія", портрет Уласа Самчука, вислови 

письменника, літературознавчий словник, репродукції картин, присвячених 

Божій Матері та Голодомору. 

Теорія літератури: роман, роман-хроніка. 

Хід уроку 
І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомленняч теми, мети та завдань уроку  

Не звільняється пам’ять, відлунює знову роками. 

Я зітхну… Запалю обгорілу свічу. 

Помічаю: не замки-твердині, не храми –  

Кам’янілий чорнозем – потріскані стіни плачу.  

Піднялись, озиваються в десятиліттях 

З далини, аж немов з кам’яної гори 

Надійшли. Придивляються: «Вкраїна, ХХ 

століття». 

І не рік, а криваве клеймо: «Голод-33»… 

                                                         Адлер Королів 



 

 

 

План уроку 

1. Роман-спалах "Марія" — найсенсаційніший із усіх творів Уласа Самчука. 

2. Своєрідність композиції твору. Проблематика. 

3. Піднесення образу Марії до рівня символу України. 

4. Картини голодомору в романі.  

5. Віра письменника в незнищенність українського народу, неминучу 

перемогу     добра над злом. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Забезпечення емоційної готовності cтаршокласників до уроку. Обмін 

побажаннями. «Кольоровий настрій». 

 

IV. Актуалізація опорних знань учнів  

 Якою людиною був Улас Самчук і чому його творчість багато 

десятиліть була невідомою в Україні? Повідомлення учнів-

літературознавців. 

Уласа Самчука називають одним із найвизначніших письменників 

сучасності. У своїх романах, повістях, оповіданнях, нарисах він майстерно 

відобразив нашу багатогранну історію, явив світу багатство і красу 

українського образного слова. 

Його знають скрізь, у різних країнах світу, де живуть українці. 

Невідомим він залишався лише для нас, бо довгі роки твори Уласа Самчука 

були заборонені як шкідливі, антирадянські, а самого письменника офіційна 

критика називала співцем куркульства і націоналістом. Упродовж всього 

життя Улас Самчук був "у вічному вигнанні". І тільки тепер, хоч і дуже 

повільно, твори його повертаються в Україну. "Ми вернемося в свою велику, 

вимучену, вистраждану землю предків. Не сьогодні, так завтра, не в цьому, 

так в іншому поколінні; вернемось, не тільки, як жива матерія, а і як живий 

дух, вернемось, і то передовсім в продовженні, як творчість", — говорив 

Улас Самчук. 

І вже сам факт початку повернення в Україну одного з наймогутніших її 

талантів — подія величезної значимості. Цим не просто засвідчується 

поповнення скарбниці культури нашого народу творчим набутком майстра 

світової величини. Вона стверджує, що у своїй духовності український народ 

теж підноситься до вершин, гідних світової уваги. 

Улас Самчук був палким патріотом України. Це підтвердили його життя 

і творчість. Завжди уболівав за майбутнє Вітчизни, хоч сам був далеко від 

неї. 

 

V. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу 

      І. Вступне слово вчителя 

Україна! Одне тільки слово — і ми входимо у світ сивої, мов жито, 

історії барвінкової юності, в світ трагедійного епосу і героїчних діянь. 



 

 

 

Скільки страждань, мук, горя випало на твою долю, рідна земле. І 

сьогодні ми перегорнемо ще одну сторінку нашої історії, страшної історії. 

Чорними літерами назавжди вписані роки 1932-1933 у нашу свідомість. 

 

 Пекельні цифри та слова 

У серце б'ють, неначе молот, 

Немов прокляття, ожива 

Рік 33-ій... Голод.. .Голод... 

У люті сталінській, страшній 

Тінь смерті постала по стінах. 

Семи мільйонів (Боже мій!) 

Недолічилась Україна. 

В руках, що виростили хліб, 

Не залишилось і зернини. 

Ні! Рід наш в горі не осліп — 

Ти все згадаєш, Україно. 

Згадай усе ти, щоб воздать 

Близьким і дальнім людоморам. 

Хоч радість легше пам'ятать, 

Та треба пам'ятать і горе. 

"Я не тому письменник українського народу, що вмію писати. Я тому 

письменник, що відчуваю обов'язок перед народом. Бог вложив у мої руки 

перо. Хай буде дозволено мені використати його для доброго, для 

прекрасного", — писав У. Самчук. 

Літописцем свого часу, свого народу назвав Г. Костюк Уласа Самчука, 

який із юнацьких літ був відірваний від Батьківщини, опинившись поза 

межами рідного краю. Та на чужих землях письменник значно глибше й 

болючіше відчував і переживав трагедії братів і сестер із великої України. 

Отже, аналізуючи роман "Марія", нам необхідно оцінити складність і 

трагізм 1932-1933рр. в історії України, розкрити вплив цих обставин на 

формування свідомості У. Самчука як патріота сплюндрованої України.  

Згадаємо сторінки історії… 

— Які ж були причини голодомору 1932-1933рр. в Україні? 

— Розкажіть про наслідки геноциду українського селянства. 

 

ІІ. Виступ істориків 

1. Мало знайдеться не тільки в історії України, а й світу таких жахливих 

трагедій, як Голодомор 1932-1933рр. 

Голод — це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової 

народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. 

Пекло, створене в Україні на початку 30-х pp. XX століття, не можна ні з чим 

порівняти ні у вітчизняній, ні у світовій історії. 

Сьогодні увесь світ визнав голодомор 1932-1933рр. геноцидом 

українського народу. Що ж означає це слово? Який зміст несе в собі? 



 

 

 

Геноцид (від грец. "рід", від лат. "убиваю") — дефініюється в 

міжнародному праві як кампанія повного чи часткового знищення 

національної, расової, етнічної, релігійної групи як такої. Термін "геноцид" 

увійшов у широкий вжиток після Другої світової війни для засудження 

переслідувань євреїв і циган нацистами. У резолюції, одноголосно схваленій   

11 грудня 1946р.,  Генеральна Асамблея ООН визначила, що "згідно з 

нормами міжнародного права, геноцид є злочином, який засуджує 

цивілізований світ і за здійснення якого основні винуватці і учасники 

піддаються покаранню". 

 

2. Восени 1929р. Сталін висунув гасло тотальної колективізації, що 

призвело до розкуркулювання близько одного мільйона селянських сімей. 

Перша колгоспна весна 1930р. була обіцяючою… 

Україна зібрала непоганий урожай, але він майже весь пішов на 

виконання хлібозаготівельного плану. 

Колгоспникам нічого не залишалось від зібраного урожаю.  

Будь-які спроби заступитися за народ закінчувалися жорстокими 

репресіями: розстрілами, концтаборами від 5 до 10 років. Були створені 

спеціальні бригади по стягуванню зерна. Восени 1932р. по Україні 

прокотилася хвиля обшуків. 112 тисяч активістів забирали у селян усе.  

Люди вимирали сім'ями, селами. Домашніх тварин в селі не було, не 

було й собак, котів та інших тварин. Все було з'їдене, їли живе й неживе, 

варили шкіряне взуття, тирсу й полову. На полях після того, як розтанув сніг, 

виловлювали ховрашків, кротів, мишей та інших гризунів — все з'їдали. 

Вживали в їжу кульбабу, реп'яхи, проліски, липу, акацію, щавель, кропиву. У 

людей розпухали обличчя, ноги, животи. Люди втрачали людську гідність, а 

часто й розум, доходили до канібалізму. 

 

ІІІ. Підсумок учителя 

Отже, на зламі 1932-1933рр. в Україні збирали небачений врожай — 

врожай мертвих тіл. Так, це був штучний голодомор, це був страшний 

злочин, спрямований проти українського народу. Ціна цього злочину 

оцінюється мільйонами загиблих страшною голодною смертю. 

Йшли в могилу найкращі, несли найкоштовніше, що є в нації, — гени 

розуму, здоров'я, гени досконалості фізичної й духовної, гени милосердя, 

справедливості, людяності й відваги, всіх мислимих людських чеснот і 

талантів. Обривався вічно живий ланцюжок поколінь: українському 

народові, якого ніколи не щадила доля, було завдано смертельного удару. 

 

IV. Експрес-опитування 

— Чому виникла потреба тотального знищення людей, яких уже встигли 

зробити безмовними рабами? 

— Що має відчувати нація, яка пам'ятає канібалізм? 

— Які почуття виникли у вас після прочитання роману? 



 

 

 

— Які епізоди з твору вас найбільше вразили? 

— Як ви сформулювали тему твору? (Показ трагедії українського села, 

людини, жахливого голодомору в Україні 1932-1933 років). 

 

V.Теорія літератури 

— Чи можна твір У. Самчука назвати романом? Чому? Аргументуйте свою 

відповідь. 

Роман — це "складний за побудовою і великий за розміром епічний 

твір, у якому широко охоплені життєві події певної епохи та 

багатогранно й у розвитку змальовані персонажі, кількість яких часто 

значна... У романах переважно буває кілька головних сюжетних ліній, які 

перехрещуються й переплітаються між собою" ( за "Словником 

літературознавчих термінів"    В. Лесина та О. Пулинця, с.363). 

 Чому «Марію» називають романом-хронікою? Що це за різновид 

жанру роману? 

Хроніка – це літературний жанр, що містить виклад історичних 

подій у їх часовій полідовності. У центрі хроніки – час як суб’єкт 

історичного процесу…  Для хроніки характерний експресивний сюжет, 

що утворюється чергуванням сцен, фрагментів, картин дійсності, яка 

змінюється. 

 

VІ. «Незакінчене речення» 

     "Марію" можна назвати романом, бо ... 

 

Запитання: 

— Визначте основні сюжетні лінії твору (1 — лінія життя Марії; 2 — лінія 

любові; 3 — страждання, голод, смерть; 4 – життя людей села, їх праця на 

землі). 

— Який історичний період охоплює цей твір? (1861-1933 pp.). 

— Які думки викликають ці дати? Скільки ж років прожила Марія? ("Коли 

не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла й провела 26258 днів". Нехитра 

арифметична операція дає змогу визначити рік народження Марії діленням 

на 365: вона прожила 72 роки (71 рік 11 місяців), померла у 1933 році. Отже, 

народилася Марія у 1861-ому — році селянських надій, викликаних 

реформою про скасування кріпацтва, надій, що завершились голодомором...) 

 

VІІ. Обговорення та аналіз композиції твору Уласа Самчука «Марія» 

                                                          Бесіда: 

— Доведіть, у чому ж своєрідність композиції  твору? ( По-перше, 

композиція твору має кільцеве обрамлення. Вся історія земного буття Марії 

поділена на 3 періоди: 

1 — "Книга про народження Марії" — про народження жінки, особистості, її 

формування, змужніння (сирітство, наймитування, кохання, життя з 

нелюбом, розлучення). 



 

 

 

2 — "Книга днів Марії" — там вже інша людина, яка знайшла себе, стала 

вільною в почуттях і діях (життя з коханим, сім'я, діти, господарство; 

наближення занепаду, кінця). 

3 — "Книга про хліб" — про "початок кінця", винищення українського 

селянства в 30-х роках, витравлення з нього господаря, власника, 

годувальника). 

По-друге: ті, кому пощастило, побувавши на останній межі (скажімо, у 

стані клінічної смерті), повернулися назад, оповідають, що перед ними, 

немов у прискоренім фільмі, проминало усе їхнє життя. Можна гадати, що у 

романі      У. Самчука події теж розгортаються, як у фільмі, кадри життя 

Марії змінюються один за одним). 

— Скажіть, чому "Книга про народження Марії" триває так довго? Коли 

Марія остаточно народжується? 

 

VІІІ. Проблематика твору (учні записують у зошити). Робота в парах: 

— Добро і зло. 

— Любов до землі, праці. 

— Віра в Бога. 

— Проблема кохання. 

— Справедливість і кара. 

— Батьки і діти. 

— Життя і смерть. 

 

ІХ. Характеристика образу головної героїні крізь призму часів геноциду. 

Виступ учителя 

Отже, спробуймо охарактеризувати образ головної героїні  

(звучить "Ave Maria"). 

Марія — ім'я, що із прийняттям християнства стало традиційним в 

українській культурі. Вживання його в літературі й релігійному фольклорі 

пов'язане з асоціаціями, які викликає у свідомості читача. Мати Божа. 

Символізації імені сприяють також народні уявлення, пов'язані з Марією як 

Матір'ю Божою. Діва Марія у східних слов'ян — це передусім "мати", 

"покровителька", "заступниця". Ставлячи жінку-матір у центрі трагічних 

подій, У. Самчук намагається передати її почуття, її страждання як Берегині 

роду людського, Берегині народу, що стоїть над прірвою. 

Роман є суворим описом життя героїні твору протягом усіх днів її 

існування. Образ Марії підноситься до символу біблійної Діви Марії, 

Богоматері і многостраждальної України. 

Героїня Уласа Самчука рівна по духу Марусі Богуславці чи Роксолані, 

тільки доля випала їй звичайна, буденна і складна. Сам автор показує 

величезний потенціал духовної та фізичної сили героїні, її прагнення жити, 

радіти всупереч усім труднощам. Та майже паралельно з оптимістичними 

нотками вже чуються тривожні удари долі, відлуння похоронного дзвону. 



 

 

 

Навіть маленьку дівчинку звуть не Марусею, Марійкою чи Марічкою, а 

тільки Марією, іменем, яке перекладається з грецької — "гірка". 

 

Х. Усне малювання образу Марії (кілька учнів). 

 

ХІ. Характеристика образу Марії. Робота з текстом. Еврестична 

бесіда 

–  Чи можна назвати Марію пересічною українською жінкою ? 

(Так і ні. Так — виходячи з посвяти роману. Ні — боротьба за кохання, 

виклик тогочасному суспільству, розлучення)  

– Які принципи народної моралі виховували в сироти Марії ще змалку   і 

якою   була   суть  моралі  нової влади? Прокоментуйте. 

 – Перше кохання.  Марія покохала Корнія. Що принесло їй це кохання? 

Радість чи страждання? Підтвердіть рядками твору.  

— Марія, Корній, Гнат — що їх єднає? (Любов до землі, праці, бо всі вони 

втягнені у жорна праці. Вона є змістом, сенсом, культом їхнього життя. 

Навіть церква з недільними і щоденними вечірніми богослужіннями має для 

героїв роману меншу вартість і значення). 

— Страх гріха тримав мораль народу, який жив великою мудрістю: людина 

чинить зло, а Бог карає. Порушення релігійних канонів не веде до добра. 

Доведіть, що поняття гріха і неминучості спокути за нього — одна з основ 

буття української людини (на прикладі життя Марії). ( Марія зраджує 

Гната в коханні — мруть всі діти, народжені від нього; через зраду Гнат 

підпалює хату Маріїну. Вона була щирою і порядною селянкою, вірила в 

Бога, у непохитні народні моральні принципи. Усе життя інтуїтивно чекала 

розплати від долі чи від Бога за знехтуваний церковний шлюб, за поламану 

долю Гната. Після пожежі Гнат усе більше усвідомлює свій вчинок як 

злочин. Отож у нього виникла необхідність спокути. А чутлива Маріїна душа 

вчинила по-християнськи, як учить церква і Біблія, — не виказала Гната, 

хоча і здогадувалася десь глибоко в душі, хто це лихо зробив). 

— Які страждання випали на долю Марії-матері? Чому материнське серце 

втратило спокій? ( Бо народила сина, ледаря і розбишаку, душа якого не 

лежала до землі, праці, господарства; народила людину, котра піднімає руку 

на найсвятіше — на Бога. Марія усвідомлювала, що виростила страшну 

людину, котра все руйнує. Вона страждала, бачила, що її син Максим став 

катом свого народу, що це він, піднявши руку на рідного брата, посіяв 

ненависть і розбрат, що це він став впроваджувати плани більшовиків, які 

принесли Україні голод.). 

— Який зміст вкладає Марія у слова: "Щастя наше в повноті існування"? 

Що таке для неї "повнота існування"? 

— Як ви гадаєте, можна Марію назвати Спасителькою? Чому? ( Так. Марія 

уберегла Корнія від москальського ледарства, повернула його душу до землі, 

врятувала господарство, землю від занепаду). 

 



 

 

 

ХІІ. Рольова гра 

Одна учениця – Марія, інші учні класу – кореспонденти. Інтерв’ю з 

героїнею твору (проводять учні класі без домашньої підготовки, 

звертається більша увага на моральні якості героїні та психологічний стан 

душі). 

 

ХІІІ. Осмислення та аналіз картин голодомору в творі 

Бесіда: 

— Чи потрібна була селянинові більшовицька влада? (Якщо уважно 

прочитати роман, то з'ясується (і це та велика правда, яку показав автор), що 

селянинові, який у свій час підтримав більшовиків, їхня влада була чужою, 

ворожою.) 

— Чому ж не протистояв український селянин більшовицькому злу? (Будучи 

споконвічно пов'язаним із землею, український селянин дбав тільки про 

можливість мати її. І "щетинився, набирався люті, розправляв пазури" лише 

тоді, коли під загрозою опинялася основа його буття — земля. Борючись за 

землю, за своє право працювати на цій землі, він не розумів, що вільна праця 

вільної людини можлива лише у власній державі. Про власну і справедливу 

державу та свої права в ній він не думав. Бо й про Україну не знав. І в цьому 

його велика трагедія. І таких у селі переважна більшість. Відсутність 

національної свідомості й гідності в українського селянина — друга причина 

перемоги більшовиків. Нарешті, третя: помилки українських політиків від 

Центральної Ради до Директорії. ) 

— Прокоментуйте картини колективного господарювання більшовиків 

(цитати: як хліб прів у церкві під час масового голоду, як голодні селяни 

хоронили хліб, про те, що люди самі винні в тому, що настав голод). 

— Де вперше на сторінках роману з'явилося слово "голод"? 

— Які епізоди відображають гірку і жахливу правду про голодомор? (цитати: 

як сусід вбиває сусіда за гнилу бараболину, як вмирає немовля від хлібця, 

зробленого з тирси, як мруть люди, села). 

— Як ви розумієте рядки із твору: «Україна корчиться з голоду»? 

— Як жила родина Марії у дні голодомору? (уривки з розділів 5 і 6 третьої 

книги) 

— Корній пожалів собаку, але не пожалів сина... Ваші думки з цього приводу. 

 

ХІV. Обговорення проблемного питання. Міні-диспут 

— Опис села — це опис царства зла. Отже, зло торжествує, перемагає? 

Доведіть або заперечте, спростуйте цю думку. 

 

VІ. Підсумок уроку 

— Рід Марії гине. Чи є роман У. Самчука, на вашу думку, песимістичним? 

 (Ні, бо наприкінці твору Гнат виголошує цінну промову перед 

односельцями, які ще залишилися живими. Але його промова адресована 

була не їм, а нам, "прийдучим вікам": "Слово моє не для вас. Слово моє для 



 

 

 

мертвих і ненароджених. Слово моє прийдучим вікам. Затямте, ви, сини і 

дочки великої землі... Затямте, гнані, принижені, затямте, витравлювані 

голодом, мором!.. Нема кінця нашому життю. Горе тобі, зневірений, горе 

тобі, виречений самого себе!.. Кажу вам правду велику: краще буде Содомові 

й Гоморрі в день страшного суду, ніж вам, що відреклися й плюнули на матір 

свою!.."). 

— Як ви вважаєте, чи є актуальним роман У. Самчука «Марія» сьогодні? 

 

(Звучить "Адажіо" Альбіноні) 

У більшості своїх романів У. Самчук підходить до відображення життя з 

мірою українського вітаїзму. Це цілком окреслена естетична система. Це 

утвердження торжества життя в його найрізноманітніших проявах, навіть 

тоді, коли воно конвульсивно вибивається з небуття чи коли воно повисає 

над прірвою. 

— Ненароджені у тридцять третьому! Прочитайте "Марію"! Чому? Та 

тому, що наш найсвятіший обов'язок сьогодні — зберегти пам'ять про всіх 

невинно закатованих під червоним прапором, пам'ять про тих, хто недожив, 

недолюбив, пам'ять про живих і ненароджених. Ніхто не має права про це 

забути! Памятаймо свою історію і тих, хто її творив!!! 

 

VІ. Домашнє завдання 

1) Підготуватися до тестової самостійної роботи за твором «Марія». 

2) Виконати творчу роботу — схематично відобразити життя Марії (у 

вигляді пообразної схеми-хроніки "Життя Марії") – до 8 балів. 

3) Створити мультимедійну презентацію "Рушник долі Марії" – 8-12 

балів. 

 

 



 

 

 

           
 

 

    
 



 

 

 

            
 

 

                   
 

                               



 

 

 

 

Урок №2 
 

Тема уроку:     

 

Зв’язне 

мовлення. 

Письмовий  

твір-роздум 

 
 

       

 

Мета уроку: вчити учнів висловлювати письмово власні думки у формі 

літературного твору-роздуму; формувати культуру писемного мовлення 

одинадцятикласників; розвивати вміння правильно використовувати мовні 

засоби для оформлення висловлювань, розвивати творчі здібності, образне 

мислення; прищеплювати любов до літературної творчості, українського 

слова. 

 

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення. 

 

Обладнання: текст роману "Марія", портрет Уласа Самчука, 

репродукції картин, присвячених Божій Матері та Голодомору, 

музичний супровід. 

 

Хід уроку 
І. Організаційний момент 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Виконання системи тестових завдань за романом Уласа Самчука 

«Марія». 

 

ІІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку  

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.  

«Побажай мені успіху!» 



 

 

 

 

V. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Евристична бесіда: 

 Що таке роздум? (роз’яснення, підтвердження або заперечення 

якоїсь думки) 

 Які складові частини має роздум? (1) теза – думка, припущення, 

які потрібно довести або спростувати; 2) докази (аргументи) – 

покликані підтвердити або заперечити початкове положення і, 

таким чином, обґрунтувати задум автора; 3) висновок – 

формулювання результату викладених міркувань, практичні 

поради з приводу обговорюваної проблеми) 

 Що може бути використано в ролі аргументів? (тлумачення самої 

тези, висловлювання видатних людей, приклади з життя, художніх 

творів, зіставлення з аналогічними явищами чи ситуаціями) 

 Що собою являє композиція твору? (зачин (вступ), основна 

частина, кінцівка (висновок) 

 Який ланцюжок питань виникає при складанні плану? (З чого 

почати? Що далі робити? До чого це приведе?) 

 Що таке твір-роздум? (зв’язний текст, у якому в логічній 

послідовності передано думки, роздуми як доказ чи пояснення 

чогось, робляться відповідні висновки) 

2. Ознайомлення з пам’яткою «Що потрібно для успішного написання 

твору?» 

 

VІ. Вибір учнями теми твору 

1) Роман У. Самчука «Марія»: хроніка одного життя. 

2) Омислення історичної долі українського народу в період голодомору 

1932-1933 років за романом У. Самчука «Марія». 

3) «…Воскреса, наче вилитий з воску, 

      Тридцять третій розпроклятий рік»  

    (Голодомор 1932-1933 року і    сучасність). 

 

VІІ. Складання плану і робота над твором 

 

VІІІ. Підсумок уроку 

«Саморефлексія»  

 Чи задоволені ви результатом своєї роботи? 

 Що вам найбільше вдалося? 

 А що не вдалося? Чому, на вашу думку? 

 

ІХ. Домашнє завдання 

1) Дописати в робочих зошитах твір-роздум. 

2) Прочитати роман В. Барки «Жовтий князь». 

 



 

 

 

 

 

         

Система тестових завдань 

за романом  

Уласа Самчука «Марія» 

 

 

І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 

1. Позначте рядок, у якому правильно вказано жанр твору Уласа 

Самчука «Марія»: 

а) роман у новелах; 

б) соціально-побутовий роман; 

в) роман-хроніка; 

г) повість. 

 

2. «Марія» Уласа Самчука розкриває трагедію голоду в Україні             

1932-33 pp., який історики називають геноцидом. А що означає це слово? 

а) голодомор; 

б) свідомі дії, спрямовані на повне або часткове винищення національної, 

етнічної чи расової групи; 

в) жертви масового голодування у 1932-1933 роках; 

г) причини голодомору. 

 

3. Сталінщина призвела до духовного розтління народу — створення 

«нового типу» людини, якій притаманна жорстокість, брехня, зрада. На 

прикладі кого це показує Улас Самчук у романі «Марія»? 

а) Максима; 

б) Гната; 

в) Корнія; 

г) Надії. 

 

4. «Настав початок кінця. Дні Марії скінчилися. Сонце так само сходило 

і заходило. Але знаки на сході все більше і більше вказували 

наближення. Йшов, ступав і перемагав жорстокий дух руїни, і не було 

йому спину, бо ані Корній, ні Марія, ні сотні, тисячі Корніїв і Марій не 

знали і не могли знати, що близиться їх занепад, їх кінець...» 

Про який початок і якого кінця говорить автор? 

а) початок революції; 

б) початок голоду; 

в) початок колективізації; 

г) початок громадянської війни. 



 

 

 

 

II. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 

 

5. Визначте проблеми, які Улас Самчук порушує в романі «Марія»: 

а) голодомор 1932-33 pp.; 

б) подружня вірність; 

в) революція на селі; 

г) Велика Вітчизняна війна; 

ґ) батьки і діти; 

д) злочин і кара; 

є) проблема грошей;  

є) репресії. 

 

6. Позначте історичні події, про які розповідається у творі: 

а) Велика Вітчизняна війна; 

б) революція; 

в) громадянська війна; 

г) утворення УНР; 

ґ) колективізація; 

д) голодомор 1932-1933 pp. 

 

7. Визначте провідні мотиви, які виділяються у структурі тексту: 

а) мотив праці; 

б) мотив любові; 

в) образ Божої Матері; 

г) мотив гріха; 

ґ) мотив страждання; 

д) мотив багатства. 

 

8. Позначте дії радянської влади під час голодомору 1932-1933 рр.: 

а) доцільно проводила масову колективізацію: 

б) не знизила темпів хлібозаготівель, незважаючи на низький урожай; 

в) замовчувала реальні масштаби голодомору; 

г) коли голодомор розпочався, намагалася зменшити кількість жертв; 

ґ) репресіями знищила усіх, хто насмілився наголошувати на факті голоду; 

д) не приховуючи від світової громадськості факт голоду, приймала 

допомогу від країн Заходу. 

 

III. Тестові завдання на встановлення відповідності 

 

9. Установіть відповідність між героями та їх характеристиками: 

A) Мартин Заруба 

Б) Гнат Кухарчук 

B) Корній 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) колишній моряк, черства 

людина, якій земля допомогла 

повірити у власні сили та 

перетворитися на доброго 

господаря і люблячого батька; 

2) високодуховна постать, 

сільський філософ і мислитель; 

3) заможний селянин, має наймитів, 

але є не глитаєм та визискувачем, а 

розсудливою і щедрою людиною. 

 

10.Установіть відповідність між описами подій та періодами життя 

Марії: 

А) найми 

Б) раннє сирітство 

В) одруження з Гнатом 

Г) одруження з Корнієм 

Д) Марія під час голодомору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1) «Марію мили, чесали, 

відкормлювали. За це пасла літом 

дванадцятеро худоби, зимою носила 

воду, підстеляла в хлівах, помагала 

прясти вовну, клоччя, пряла на мішки 

вал і мотала клубки».  

 2) «Минуло багато днів. Кожного з 

них Марія кликала й чекала маму, але 

сходило сонце, Марія лягала спати, 

вставала — нема й нема. Поволі 

почала забувати». 

  3) «До цього часу жили на «віру». 

Тепер же сам виявив бажання 

«обкрутитися». Приніс кошик 

«шкаліків», зачавив порося, скликав 

сусідів і загуляв «свадьбу». 

  4) «Сонце зайшло, і стала темнота по 

цілій Україні. Гнат покинув Марію 

саму. Завтра ще прийде. Марія лежала 

навзнак, дивилася у морок, у 

безмежну пітьму: починала поволі 

передивлятись розгорнену Гнатом 

книгу свого життя». 

  5) «Благословляли на шлюб 

непаристими образами. Не було часу 

поїхати та купити паристі. Один 

образ — Мати Божа Молошна, 

другий — Ісус Христос, менший 

розміром, а це недобрий знак». 

 

11. Установіть відповідність між описами подій у творі та історичними 

фактами: 



 

 

 

A) Перша світова війна 

Б) революція 

B) громадянська війна 

Г) колективізація 

Д) голодомор 1932-1933 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Поволі, непомітно підкрадався 

1917-й... Зима непевна. Метелиці, 

відлиги... В окопах молоденькі 

хлопчаки у постолах... Йдуть у 

наступ... 

На села натискали все нові й нові 

вимоги... Тихий люд... набирався 

люті... З-під непорушних, забутих 

сіл вилізав жорстокий звір». 

2) «Перша колективна осінь. 

Трактори, молотилки. Порвані і 

загнані мужики... 

— Все, все забрали... От вже ніяк 

не знаю, за що нас покарано». 

3) «Стояв незабутній 1914-й. 

Засурмили в сурми, задзвонили в 

дзвони. Заіржали коні, заплакали  

матері й наречені... Матері! Чого ви 

плачете, матері? Шкода вам ваших 

синів? Не плачте, їх мільйони в 

Росії». 

4) «З понурих, обдертих хат 

вилазили на весняне сонце опухлі, 

вилазили немічні, вилазили охлялі! 

Сходилися на нараду кістяки з 

розчухраними головами...» 

5) «— Малчі, бабка!.. Тепер 

савєцкая власть. Не бойсь, товаріщ 

Ленін всьо заплатіт. 

— Але ж ви не татари. Нащо ж 

розкидати?.. 

— Малчі, старая!.. Ето вайна!  

Марія дивиться, як твориться війна. 

— З ким, люди, війна?»

IV. Відкриті тестові завдання з короткою відповіддю 

 

12. На місці трьох крапок впишіть ім'я літературного персонажа, про 

якого йдеться. 

A) «Того самого дня «Пролетарська правда» містила таку заяву: «Я …  

відмовляюся від своїх батьків-кулаків, які ціле своє життя були врагами 

робочого класу і стояли на засадах власності і навіть тепер не зрікаються 

своїх ганебних засад». 



 

 

 

Б) … кульгає на праву ногу, але господар, яких мало. Їх три брати. 

Працьовиті всі і розумні».  

B) «... забрали у матроси. Вечорами ховалася Марія від людей і розливала 

безліч дівочих сліз. Плакали карі очі, марніли з жалю загорілі рожеві щічки».  

Г) «Хтось вернувся з германського фронту і оповідав, що бачив на власні очі, 

як під Варшавою німці захопили руську батарею і як великий німець у 

шпичастій шапці … прохромив штиком». Марія не могла лишатися самою в 

темноті».  

Д) «Але у ... на душі суга. Тяжка і чорна суга. Снився дивний сон: дістала 

листа від Корнія: «Жив і здоров, але додому скоро не сподівайся».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що необхідно для уcпішного 

написання твору? 
 

1. Добре усвідомити тему, дібрати 

матеріал до неї. 

2. Докладно продумати і скласти план 

твору. 

3. Писати тільки про те, що сам зрозумів, 

в чому переконаний. 

4. Уміти відрізняти головне від 

другорядного, відкидати все зайве. 

5. Уникати загальних фраз, які ні про що 

не говорять. 

6. Дотримуватися послідовності у 

викладенні думок. 

7. Стежити за мовленням: не вживати 

слів-паразитів, вульгаризмів і 

діалектизмів. 

8. Писати спочатку все на чернетку, потім 

перевірити написане і лише після цього 

переписати начисто. 



 

 

 

Урок №3 
 

Тема уроку:     

 

 

Позакласне 

читання. 

Василь Барка. 

«Жовтий князь» 

 

 

Мета уроку: передати реалістичне змалювання трагедії голодомору, 

психічний стан людини в таких умовах, духовне пояснення апокаліптичних 

процесів у тоталітарному суспільстві; навчити виділяти трагічне й 

оптимістичне у творі, пояснити образи-символи, роль кольорової гами; 

удосконалити вміння висловлювати власні враження від почутого, 

прочитанного, робити висновки;  виховувати почуття людської гідності, 

честі та високої духовності за будь-яких обставин. 

 

Тип уроку: урок позакласного читання; урок поглиблення опрацьованого 

матеріалу. 

Обладнання: портрет Василя Барки, текст роману "Жовтий князь", 

репродукції картин, присвячених Голодомору, музичний супровід. 

 

Хід уроку 
І. Організаційний момент 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

1. Заслуховування кількох творів, дописаних учнями вдома. 

2. Перегляд кращих мультимедійних проектів, підготовлених учнями 

класу (попереднє домашнє завдання) 

3.  

ІІІ. Повідомленняч теми, мети та завдань уроку 

… А онде під тином 

Опухла дитина – голоднеє мре… 

                                     Т. Шевченко 



 

 

 

IV. Мотивація навчальної діяльності  

З’ясування емоційної готовності учнів до уроку (графічне зображення 

настрою) 

 

V. Опрацювання навчального матеріалу 

І. Вступне слово вчителя (звучить «Реквієм» Моцарта) 

То був страшний, навмисний голод. 

Стріла була така нещівна! 

Щоби згромадити стодолу 

Колгоспно 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 свят втопивсь в Славуті! 

Як божевільна їла мати  

Свою дитиноньку майбутню. 

Зомліли навіть поторочі 

І відвернулись голіафи. 

То був такий державний злочин, 

Здригнулась навіть мертва Кафа 

Мерцями всіялося поле. 

Ні хрестика, ані могили, 

То був такий навмисний голод… 

Чи, Боже, й Ти вже був безсили? 

 

З усього творчого доробку автора (а це більше 20 поетичних збірок, 

статті, романи, п’єси, переклади Шекспіра, Данте) для України є, мабуть, 

найбільш цінним роман «Жовтий князь». Василь Барка кілька разів 

переробляв твір, 4 рази від руки переписував його – на це пішло два роки 

виснажливої праці. Напівголодне існування у Нью-Йорку, коли в день він міг 

дозволити купити собі лише одну рибну консерву, а потім ділив її на два 

дні… У передмові до одного з американських видань він пише: «Головна 

частина в змісті набагато зложилася також з особистих вражень: голод 

витерплювався важко, в повному виснаженні… на ногах тріскалася шкіра.. 

трудно було ходити… Здавалося – ось кінець! – але з милостивої волі Божої 

пощасливилося вижити, можливо для свідчення, що сталось».  

 

 



 

 

 

ІІ. Бесіда за змістом твору 

 Чи багато творів в українській літературі про страшні події         

1932-1933 років? 

 Що означає назва «Жовтий князь»? 

 Які історичні події зображено у творі? 

 Чому роман «Жовтий князь» досить складний для сприйняття? 

 У чому полягає психологізм роману? 

 Як автор ставить і розв’язує етичну проблему у творі? 

 У яких трьох планах розглядає роман сам автор у передмові до 

твору? 

 Кому належать слова: «Ми кажем, чого любити сусідів, коли 

кривдять? Так тоді ж любов справжня! Бо чого варта, якщо – на 

обмін для рівної плати, мов гроші?» (Священнику) 

 

ІІІ. Аналіз схеми (із записом у робочі зошити) 

Спробуймо дослідити, як письменник вирішує етичну проблему 

поєднання всепрощаючої любові з гнівом проти недосконалості людини. 

 

 

Духовність, 

віра в Бога 

Любов Сімейне 

щастя 

Батьки і 

діти 

Добро і 

зло 

Праце-

любство 

Національна 

гідність 

 

 

 

 

 

                                                                 Життя і побут Катранників 

 

 

                                                                 Зміна характерів, уподобань, 

                                                                 поглядів під тиском голодомору 

 

 

                                                                        Біблійні пророцтва 

 

 

IV. Вирішення проблемних питань 

 Чи вдалося авторові на прикладі життя однієї родини передати 

трагедію цілого народу? 

 Що символізує кінь на прив’язі, якого бачить Катранник на сходці 

у сільраді? 

 Чому вижив син, а не хтось із батьків? 

 Чому саме Андрійко бачить «палахкотливий стовп, який розкидав 

свічення…, прибрав обриси, подібний до чаші, що сховали її 

Реалістичний план роману 

Психологічний план роману 

Духовний план роману                                                                        



 

 

 

селяни в чорнозем і нікому не відкрили її таємниці, страшно 

помираючи одні за одним в приреченому колі»? 

 Чи можна твір назвати оптимістичною трагедією? 

 Що переважає у душах людей – добро чи зло? 

 Охарактеризуйте символічний образ Жового князя (демон зла, 

який уособлює свят можновладців, незримо ворожий людській 

природі). 

V. Бліц-опитування 

Що ж показує автор? 

1) Через сон про ящірку у рудому хутрі (голод). 

2) Проповідь старого, священника (одуматися, любити людей). 

3) Зняття дзвону з церкви (німоту). 

4) Поховання селянами чаші (віфра у відродження). 

5) Пророцтво про сатану і звіра, що йому служить, про виконавця і 

жовтий одяг (Сталін та винуватці глодомору). 

6) Смерть птахів у польоті (лихий час). 

7) Порівняння 33 років життя Ісуса Христа з цифрою 1933 (смерть 

народу і надія на воскресіння). 

8) Світло від чаші, яке бачить Андрійкові (віра в невмирущість, високу 

духовність народу). 

VІ. Складання та аналіз таблиці «Людське й антилюдське в рисах героїв 

роману» 

 

Залишаються людьми Втрачають людські якості 

Родина 

Катранників 

Інші герої роману Винуватці 

голодомору 

Жертви 

голодомору 
1) Оленка ділиться 

балясником із собакою 

2) Катранник 

допомагає хоронити 

хлопчика-

дитбудинківця 

3) Катранник ділиться 

кониною з Гільчаком 

4) Батько з Андрійком 

знайшли мертву 

бабусю, але їм 

незручно брати її 

колоски 

5) Оленка жаліє 

горобців їсти 

6) Моторошно від 

погляду убитого 

ховраха 

7) Катранник, 

знайшовши пшеницю, 

ховає мертвого в яру 

1)Рятують церковні 

реліквії від напасників. 

2) Самогубство 

секретаря райкому, 

неспроможного 

чинити голод селянам. 

3) Бабуся дала харчів 

Гонтарю 

4) Родина Гонтаря 

ділиться відомостями 

про кагату картоплі 

5) Сторож у місті не 

виказв Дарію 

Олександрівну з 

дітьми 

6) Сівач сипле 

Катраннику насіння 

7) Босяк жаліє 

Катранника  і не 

грабує у місті. 

8) Гріх продавати 

1) Забирають хліб, 

буряки, усе їстівне. 

2) Дітей викидають з 

колисок і шукають у 

пелюшках харчі. 

3) «Де ти їжу береш, 

що не подихаєш?» - 

запитання до селян. 

4) Під час посівної –  

10 років тюрми за 

з’їдену жменьку зерна. 

5) Допит Катранника, 

спокуса хлібом за 

чашу. 

6) Сибір – за жмутик 

колосків. 

7) Обвинувачують 

селян, що не хочуть 

працювати. 

1) Голодні люди, що 

спостерігають за 

Катранником з 

мішком, але бояться 

зачепити. 

2) Дітовбивство 

(розповідь у вагоні). 

3) Отруєні блекотою 

батьки вбивають 

дитину і їдять. 

4) Вбивство калічки. 

5) Вбивство дітей і 

слабших на м'ясо. 



 

 

 

8) Катранник шкодує 

калічити лоша 

9) Андрійко ховає хліб 

для мами під подушку 

10) Хоче дати жінці з 

дитиною «мамин» 

хліб. 

11) Андрійко рятує від 

голоду Перуна. 

12) Андрійко не рве 

колоски на людських 

поділах 

13) Хлопчик бачит світ 

від схованої чаші 

ікони у «торгсін». 

9) Дідок плаче, бо 

згрішив, з’ївши 

куповану страву з 

людського м’яса. 

10) Беруть Андрійка у 

бригаду сівачів. 

11) Доброта до 

хлопців Петрунів. 

12) «Ці справніші» - 

хлібороби-селяни, на 

думку Андрійка 

 

 

V. Підсумок уроку 

1. Створення сенкану «Голодомор». 

2. «Мікрофон». («Після цього уроку я зрозумів, що…»,  

      «Особисто для мене Голодомор 1932-1933 років – це… ») 

 

VІ. Домашнє завдання 

1. Запропонувати варіанти майбутнього Андрійка Катранника (у 

письмовій формі). 

2. Написати листа предку «Сьогодні» ціною «вчора»!» 

 

 

 

 

 



 

 

 

План-конспект 
тематичного 
уроку пам’яті 
«Скорботна 

данина  
пам’яті…» 

 

                                                                                 

 

Мета уроку: визначити суть, причини та наслідки Голодомору 1932-

1933 рр.; допомогти учням усвідомити гостроту трагедії, її значення та місце 

на державному та світовому рівнях; розвивати в учнів почуття 

співпереживання, милосердя, людяності; виховувати почуття національної 

гідності, поваги і вдячності до українського народу; вшанувати пам'ять жертв 

страшної трагедії.  

 

Тип уроку: урок-лекція, засвоєння нових знань.  

 

Обладнання: карта України, свічки, ілюстративний фотоматеріал, 

записи свідчень очевидців трагедії, Закон України «Про Голодомор 1932-

1933 років в Україні», музичний супровід. 

 

Основні поняття: Голодомор; геноцид; злочини супроти людяності; 

розкуркулення, натуральні штрафи, "чорні дошки", Закон України «Про 

Голодомор 1932-1933 років в Україні». 

План уроку 

1. Вступ. 

2. Що таке Голодомор? 

3. З чого все почалося?  

4. Як чинився Голодомор? 

5. Свідчення очевидців (звернути особливу увагу!). 

6. Підсумки. 

 

 



 

 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний момент. Емоційна готовність учнів 

 

ІІ. Актуалізація пізнавальної діяльності учнів 

Сьогодні у нас незвичайний урок. Це не урок історії чи географії, не 

урок мови чи літератури. Це урок Пам’яті. 

Цей урок одночасно з нами проведуть у всіх школах нашої держави. 

Я не вимагатиму від Вас складати заліки чи екзамени з цього матеріалу. 

Я просто прошу вас бути уважними і замислитися, що відбулося в 

Україні більш як півстоліття тому і що витерпів народ України на шляху до 

незалежності. 

 

ІІІ. Реалізація  плану уроку 

 

1. ВСТУП 

У світі сталося багато трагедій. Страшних трагедій.  

Так, були різні війни, катастрофи, які забирали життя людей.  

Коли люди гинуть від стихійного лиха, аварії літака чи потягу, 

виверження вулкану – це одне. Коли люди гинуть на війні, захищаючи свою 

Батьківщину від ворога, – це друге. Але коли люди гинуть від голоду – це 

зовсім інше. Особливо – голоду штучного, навмисно створеного владою. 

Ви добре знаєте, що Україна завжди була багата на родючу землю і на 

хліб. Ще нашу країну називали «житницею Європи».  

Хіба можна уявити, що народ-хлібороб помирає на чорноземах від 

голоду?  

Хіба можна уявити, щоб людина збирала врожай, радувалася, що зможе 

прогодувати свою родину, своїх дітей, а наступного дня влада все забирала, 

не лишаючи ані зернини, ані картоплини?  

У ті часи жертвами ставали не окремі люди, винищувались цілі села. Від 

голоду помирали і старі, й молоді. Найстрашніше – помирали діти. У вересні 

1933 року за шкільні парти не сіло близько двох третин учнів. Не дожили до 

першого дзвоника…  

Саме так влада вчинила з мільйонами українців у ті далекі 30-ті роки 

минулого століття. 

Людей свідомо морили голодом. Це злочин проти людини. Це злочин 

проти народу. Це злочин проти усього людства. У міжнародному праві це 

називається геноцид.  

А чи так давно це сталося, якщо ми досі не знаємо усієї правди про 

Голодомор?  

А чи так давно це сталося, якщо досі люди бояться правди про ті часи?  

А чи так давно це сталося, коли досі живі свідки цієї трагедії?  



 

 

 

Серед них можуть бути ваші бабусі і дідусі. Запитайте у них, що вони 

знають про Голодомор. Можливо, ви почуєте від них багато нового і 

страшного, але не бійтеся слухати це. Не бійтеся запитувати про це… 

Ця трагедія ніколи не повториться. Ви, молодь України, – гарантія того, 

що країна ніколи не зазнає такого лиха. Наша пам'ять не дозволить нікому це 

зробити! 

Це наша історія. Ми не можемо її викреслити з пам’яті... Ми не можемо 

цього забути… Винуватці трагедії мають бути визнані в Україні і світовим 

співтовариством як такі, що чинили злочини супроти людяності. 

 

2. ЩО ТАКЕ ГОЛОДОМОР? 

Сьогодні ми згадуємо страшні сторінки історії нашого народу – 

Голодомор 1932-1933 років. Ця трагедія забрала життя мільйонів наших 

земляків. В українських селах від голоду помирали і дорослі, й діти. Як 

підрахували історики, у той час в Україні щодня помирало понад 25 тисяч 

людей.  

Але найстрашнішим є те, що голод був штучно створений тодішньою 

владою.  

В історії поняття голодомору трактується як зумисне організований 

радянською владою у 1932-1933 роках штучний голод, який призвів до 

смерті мільйонів українців і є геноцидом українського народу. 
Давайте разом поміркуємо, чому стався цей злочин… 

Проти свободолюбивості українського народу боролись у різні способи. 

Сталін винайшов власний, один із найжорстокіших за усю історію людства. 

Він «залізною рукою» впроваджував терор і голодну смерть. Злочин голодної 

смерті було реалізовано в 1932-1933 роках. 

Де б не жили українці, влада їх знаходила і свідомо нищила. Ось Кубань 

— козацький край. Голод і репресії знайшли українців і там. Багато станиць у 

1932-1933 роках було знищено, як наприклад велика станиця Полтавська, 

усіх мешканців якої було виселено у Сибір лише за те, що вони були 

українцями, а саму станицю перейменовано.  

Голодомор є одним із найбільших злочинів комуністичної влади. 

Дотепер ми не знаємо імен всіх, хто загинув від голодної смерті. Їх не 

називали героями. Їм не ставили пам’ятників чи обелісків.  

Нас заставляли просто про це забути. Забути про злочини влади 

більшовиків. Сьогоднішнім уроком ми доведемо, що пам'ять не можна 

знищити!  

 

3. ІЗ ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ?  

Для того, аби зрозуміти, як так трапилося, що на українській землі стався 

цей злочин Голодомору, нам потрібно знати, що йому передувало. 

Наприкінці 1920-х років провідне місце в керівництві режиму посів 

Й.Сталін, який зосередив у своїх руках абсолютну владу, як у партії, так і в 

державі. Наростає тотальний контроль держави і партії за суспільством, який 



 

 

 

супроводжується ліквідацією поступок у національній, культурній, 

соціально-економічній сферах.   

Особливе занепокоєння влади викликає Україна. Потужна національна 

еліта, економічно незалежне і національно свідоме селянство становили 

головну загрозу для більшовиків.  

І тоталітарна влада не винайшла кращого способу, як фактично 

пограбувати селян. Запроваджуються так звані "ножиці цін", коли 

промислові товари селянам пропонувались за завищеними цінами, а 

сільськогосподарські товари держава викупляла за значно заниженими 

цінами.  

Влада фактично оголосила селянам війну. З одного боку репресіями, які 

отримали назву розкуркулення, вона абсурдно нищила кращі селянські 

господарства. Майно селян конфісковувалось, а їх самих засуджували до 

ув'язнень чи заслання на північ, в Сибір. 

З іншого боку, селян примушують вступати у колгоспи, які 

перетворюються на інструмент визиску селян. Хлібороби втрачають землю, 

худобу, реманент, що зрештою пропадають. У колгоспах селяни втрачають 

можливість контролю за результатами своєї праці. Вони стають повністю 

залежними від партійного керівництва.  

Водночас із утисками селян влада розгортає переслідування 

національної інтелігенції та церкви. Режимом фабрикуються справи проти 

неіснуючих організацій, як "Спілка визволення України" та інших. За цими 

справами засуджено тисячі кращих представників української інтелігенції, 

простих громадян. 

Такі дії влади з погляду міжнародного права є злочином супроти 

людяності. 

 

4. ЯК ЧИНИВСЯ ГОЛОДОМОР? 

Кінцевим етапом нищення свободолюбивих устремлінь українського 

народу став Голодомор у 1932-1933 роках. 

Голодомор-геноцид здійснювався за допомогою тотального державного 

терору. Основними складовими цього терору були:  

- насильне вилучення всіх продуктів;  

- блокада голодуючих мешканців окремих територій та усієї 

України.  

Спершу проводилось насильне вилучення всіх продовольчих 

припасів. Знаючи про кризове становище в Україні, де вже з осені 1931 року 

відчувався голод, влада у липні 1932 р. ухвалює завідомо нереальні до 

виконання плани хлібозаготівель. Фактично було створено умови для того, 

щоб вилучити усі запаси зерна, до того ж влада застосовувала додаткові 

каральні важелі за нібито невиконання плану. 

7 серпня 1932 р. прийнято Постанову "Про охорону соціалістичної 

власності", яка отримала назву «Закону про п’ять колосків». За цією 

постановою засуджували навіть дітей, які підбирали колоски пшениці на вже 



 

 

 

зібраних полях. На тих полях, які, можливо, ще вчора належали їхнім 

батькам.  

Восени 1932 року в Україну направляють спеціальну комісію на чолі із 

Вячеславом Молотовим, тодішнім головою союзного уряду для посилення 

хлібозаготівель. Під тиском цієї комісії у листопаді 1932 року 

запроваджуються натуральні штрафи. Якщо селянин чи колгосп не виконав 

план здачі зерна, у нього забирали усе: від усіх запасів картоплі чи зерна до 

корови чи навіть хати. 

Наприкінці грудня 1932 р. із колгоспів примусово вивезено усе зерно, в 

тому числі і так звані насіннєві фонди. Люди розуміли, що навіть тим, хто 

переживе голодну зиму, сіяти навесні не буде чим.  

Для посилення тиску влада вдається до блокади голодуючих мешканців 

окремих територій та усієї України. 

У листопаді 1932р. в Україні та на Кубані (населеній переважно 

українцями) запроваджується система голодних гетто – система «чорних 

дошок». Дотепер ми думали, що гетто придумав Гітлер. Ні! Раніше за нього 

це зробив Сталін. Вдумайтеся! Занесення на «чорну дошку» колгоспів, сіл і 

цілих районів означало їх повну ізоляцію, вилучення всього продовольства, 

заборону ввезення будь-яких товарів та інші жорстокі репресії.  

Занесення села на «чорну дошку» було рівнозначним смертному 

вироку мешканцям цього села. Всього на «чорну дошку» було занесено до 

третини сіл України. Тобто були штучно створені десятки, сотні тисяч 

голодних гетто в Україні. 

22 січня 1933 р. спеціальною директивою забороняється виїзд за межі 

України «за хлібом» в інші регіони (хліб на той час був у сусідніх з 

Україною Росії та Білорусії!). Відповідно до директиви території України і 

Кубані, в той час переважно заселеної українцями, були оточені збройними 

загонами для блокування виїзду селян.  

Таких заходів більше ніде і ніколи не застосовувалося в СРСР!!! 

Жорстокість Голодомору перш за все в тому, що голод не був наслідком 

стихійного лиха, засухи чи неврожаю, він став результатом цілеспрямованої 

політики комуністичного режиму.  Вражає цинізмом той факт, що у той час, 

як від голоду помирали мільйони українців, влада продовжувала вивозити 

зерно за кордон і на повну потужність продовжували працювали 

спиртзаводи, які переробляли зерно на горілку, що йшла на експорт.  

Українці могли бути врятовані, оскільки стратегічний запас зерна в 

СРСР становив на той час 1,5 млн. т. (1 млн. т. вистачило б для 

прогодування 5-6 млн. людей протягом року). 

В результаті зумисних дій влади більшість мешканців України були 

приречені на голодну смерть. Смертність від голоду, котра щодня забирала 

тисячі невинних життів, продовжувалася фактично до нового врожаю. 

Сумним підсумком Голодомору стало те, що у вересні 1933 року за шкільні парти 

не сіло біля двох третин учнів. Всього ж жертвами Голодомору стало до чверті 

тогочасного населення радянської України.  



 

 

 

Найбільше постраждали від Голодомору тодішні Харківська і Київська 

області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, 

Київська, Житомирська – покажіть на карті ці території). Смертність 

населення у  1932-33рр. тут перевищувала середній рівень попередніх 

років у 8-9 і більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, 

Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів, на 

Донбасі – у 3-4 рази.  

 

             

 

Фактично голод охопив весь Центр, Південь, Північ та Схід сучасної 

України. 

Увага! Територія сучасної Західної України (Закарпатська, Івано-

Франківська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Волинська та 

Рівненська області) як і Крим не входила на той час до складу УСРР.  

Також ми повинні знати, що голод розглядався керівництвом СРСР як 

інструмент придушення українців. Це найбільш чітко проявляється у 

постанові керівництва СРСР від 14 грудня 1932 року “Про хлібозаготівлі на 

Україні, Північному Кавказі і в Західній області”. У ній, попри назву, значна 

увага приділялась питанням “правильного проведення українізації”, що 

полягала у закритті українських шкіл на Кубані і переслідуванні української 

інтелігенції. У 1933 році в Україні було арештовано 125 тисяч  чоловік (у 4 

рази більше, ніж у 1929р.). 

Влада намагалась усіма засобами приховати свій злочин. Вона 

заборонила реєструвати смертність від голоду та приховувала Голодомор від 

світової громадськості.  

Але, попри страх перед владою, люди таємно робили фотографії, 

збирали свідчення. Ось як описував у травні 1933 році події в Україні консул 

Італії у Харкові (тодішній столиці УРСР) Сержіо Ґраденіґо італійському 



 

 

 

посольству в Москві для інформування Міністерства закордонних справ 

Італії: 

 «Немає жодного сумніву в тому, що цей голод штучний і спеціально 

створений … Вирішено ліквідувати українську проблему протягом кількох 

місяців, ціною смерті від 10 до 15 мільйонів осіб. Нехай ця цифра не 

здається перебільшеною. Я тієї думки, що вона ще вища, і, мабуть, її вже 

досягли. 

Це велике нещастя, яке скошує мільйони людей і винищує дитинство 

цілого народу …  

…Уранці 21-го на базарі мертвих складали на купи в лахмітті і 

людських екскрементах уздовж огорожі біля річки. Спочатку там було 30 

трупів. Уранці 23-го їх було вже 51. Дитина ссала груди мертвої матері із 

обличчям сірого кольору. Люди казали: «Це ще тільки квіточки 

соціалістичної весни». 

 

5. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ  

Я хочу розповісти вам одну історію з життя – це історія дівчинки 

Ганни Неласої (повний текст надруковано в газеті «День» №172 від 

10.10.2007 та №195 від 10.11.2007). 

Ця історія стала відома завдяки Володимиру Монакову, професору 

одного із московських університетів, який хотів встановити точну дату 

народження своєї матері та довідатися про долю її сім’ї. Сама мати, за його 

словами, пам’ятала лише те, що виросла в дитбудинку на Луганщині.  

Бажання знати свій родовід є природним для кожної людини.  

Дослідники з Луганщини допомогли відновити історію звичайної 

сільської родини. Місяці роботи в архівах, а також збір свідчень очевидців. 

Лише після того, як Ганна Євгенівна Неласа (таке повне ім’я матері 

московського професора) побачила фото рідних місць, почула записи 

спогадів своїх землячок-ровесниць, вона призналася…, що насправді вона 

все пам‘ятала, але досі боялася, що правда про ті часи зашкодить її дітям. 

Тому й мовчала… 

Після цього вона вирішила розказати все, як було. 

…Звичайна українська сільська родина 

Ганна жила з батьками і чотирма братами на хуторі Литвинов у 

Луганській області. Вони мали свій великий дім, садок, город і пасіку. 

Завдяки важкій праці батьків, яким завжди допомагали діти,  сім’я не знала 

особливих нестатків.  

Ось як згадує про ті дні сама Ганна Євгенівна: 

(Оскільки Ганна Євгенівна практично весь час прожила в Росії, свої 

спогади вона подала російською мовою) 

“Жили мирно, дружно. Сеяли хлеб, выращивали огородные культуры. У 

нас была и бахча, было подворье, где держали скот. Отец был добрым и 

умелым, он мастерил нам, детям, человечков на ниточках и других 

зверюшек, делал деревянные ложки из дерева. Когда он шел по хутору, то 



 

 

 

раздавал конфеты, ребятня к нему тянулась. А еще он учил неграмотных 

хуторян грамоте.  

Мамочка моя вся в домашних заботах: трое маленьких детей, работа в 

огороде  и по дому”.  

      …Раптом в цю сім’ю, як і в мільйони інших українських сімей, 

прийшло лихо… 

Щоб загнати селян у колгоспи, їм встановили надзвичайно високі плани 

здачі хліба та продуктів. У тих, хто не міг їх виконати, за вказівкою 

комуністичної влади, відбирали усе їстівне, виганяли з рідних домівок.  

Згадує Ганна Євгенівна: 

“А потом наступила самая страшная пора жизни нашей семьи. Это 

был 31-32 год. Весной пришли люди — “комсомольцы”. Угнали овец, забрали 

лошадь, увели корову. Мама кричала, плакала, мы все трое держались за 

подол её юбки и ревели».  

   …Влада не зупинилася на повній конфіскації продовольства і майна 

сім’ї Неласих. Вона свідомо поставила сім’ю на грань життя і смерті 

напередодні зимових холодів наприкінці 1932 року… 

«.. потом (власти) выгнали нас из дома… В лесу (мы) вырыли землянку. 

У нас была одна землянка на две семьи: мамина сестра, ее муж и их трое 

детей. Иногда к нам наведывались какие-то люди, чтобы отобрать 

последнее (!)”. 

    …Тоді дівчинка побачила на власні очі, що таке  голодна смерть…  

«Наступила голодная весна 1933 года. Мы выловили и поели сусликов, 

ежей, змей — всё, что попадалось, ели всякую траву — лебеду, листья липы, 

бересту… Когда в хуторе падал скот и его вывозили из хутора, люди из 

землянок ходили за падалью. Если удавалось залезть на дерево в гнездо 

сороки или другой птицы, то это был праздник, яйца мы съедали сырыми. 

Помощи не было ниоткуда никакой. 

И наступил страшный голод. Первым от голода умер братик Коля. 

Около землянки лежала куча хвороста, он упал на неё и умер. Я плакала. А 

потом умер дядя, потом тетя… 

Смерть моих родителей произошла в июне 1933 года. Мне было семь с 

половиной лет. 

Зайдя в землянку, я увидела свою мамочку, лежащую на лохмотьях с 

распущенной косой, по лицу ползали вши, живот прилип к спине. Я стала 

лить ей в рот из бутылки молоко, но оно не проходило. Я плачу… Отец 

говорит: «Дочка, ей это уже не поможет»…. 

Отец стал бредить... и хрипеть. Я прошу: «Тату, не храпи!». Он умер 

на второй день после мамы... Мы с братиком остались вдвоем среди 

мертвых родителей. Сколько это продолжалось – не знаю. 

Нас забрали в ясли. Братика положили на земляной пол под печкой. Он 

умирал, с его опухшего тела сочилась жидкость. Я сидела рядом, он скрипел 

зубами и просил огурчик… Братик умер. Его завернули в одеяло и похоронили 

рядом с яслями…».  



 

 

 

    …Навіть через 75 років Ганна Євгенівна не може зрозуміти, за що 

таким стражданням було піддано українських селян: 

«Часто думаю: почему с нашими семьями так поступили, за что 

выгнали из домов, за какие преступления обрекли на голодную, страшную 

(страшнее не бывает!) смерть? Я выжила… Видимо, так было угодно Богу 

— оставить меня жить на свете за моих дорогих родителей и братиков-

мучеников. Этот ужас и все эти страдания мне пришлось пережить в 

восьмилетнем возрасте.  

Всё, что я рассказала, — истинная правда. Ничего не придумала. Да 

такое и нельзя придумать нарочно. Такое не приснится и в страшном 

сне…». 

 

Ця історія є лише краплею в морі людського горя, яке довелося пережити 

мільйонам українських сімей у 1932-33 роках. Вона засвідчує, що Голодомор 

був не стихійним лихом, а рукотворним актом, страшним злочином 

комуністичного режиму проти Українського народу. 

А тепер давайте послухаємо свідчення тих людей, які пережили страшні 

часи Голодомору на Черкащині, адже саме Черкаська область входила у 

число найбільш постраждалих регіонів! (Заздалегідь підготовлені учні 

знайомлять однокласників зі свідченнями очевидців Голодомору Черкащини ) 

 

ІV. Підведення підсумків уроку 

А зараз прошу вшанувати пам'ять мільйонів невинних жертв 

Голодомору хвилиною мовчання. 

 

Хвилина мовчання 

 

Голодомор 1932-1933 р.р. був штучно організованою акцією проти 

українців, які не бажали бути слухняним елементом тоталітарної радянської 

машини. Жертвами голоду стали мільйони людей. Кожна родина в 

Радянській Україні втратила когось із рідних… Це була одна з тих 

вселенських катастроф, після яких народи відходили у небуття. Але, не 

дивлячись на страшні втрати, Україна вижила. Проте це вже була інша 

країна! Її долю було штучно змінено, її місію на світі намагалися стерти!  

У 2006 році Верховна Рада України прийняла Закон, яким Голодомор 

визнається актом геноциду проти української нації. Голодомор так само 

геноцидом визнали у майже 20 країнах світу і кількість цих країн постійно 

зростає. 

Тому наш святий обов’язок перед минулим – вшанувати пам'ять 

загиблих! Встановити пам’ятники, запалити свічки, прочитати молитви, 

впорядкувати могили, розповісти про них нашим дітям! 

  

 

 



 

 

 

V. Домашнє завдання 

Зараз кожен із вас отримає свічку і пам’ятку про ці жахливі голодні для 

України роки. Саме від вас залежить, щоб, не приведи Господи, не 

повторилося нічого подібного у майбутньому. 

Принесіть ці свічки та пам’ятки додому.  

А в суботу, коли на вулицях стемніє, засвітіть і поставте ці свічки на 

підвіконня так, аби їх було видно знадвору.  

Цих вогників має бути якнайбільше. Вони потрібні для кожного з нас.  

Ці вогники символізуватимуть нашу скорботу і пам’ять про мільйони 

загублених життів наших співвітчизників, серед яких були такі ж діти, як ви. 

Ці вогники зігріють душі загиблих. 

Це – знак нашої пам’яті. 

Це – світло очищення задля нашого майбутнього.  

І це світло донесете саме ви!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

«Голгофа 
України» 

Сценарій 
позакласного 

виховного заходу, 
приуроченого 
пам’яті жертв 
Голодомору 

1932-1933 років 

 

Актова зала прибрана квітами та рушниками, вишитими червоним і 

чорним. У центрі – прикрашений калиною стіл. На столі лежать книги, а в 

центрі – Книга-меморіал пам’яті загиблих під час Голодомору в Україні 

(1932-1933). З обох боків сцени написані слова:   

Йдуть дні, зігнувшись між тинів, 

Йдуть, спотикаючись по трупу. 

…………………………………. 

Не сьогодні це сказано: 

Час народжуватися і час помирати, 

Час руйнувати і час будувати, 

Час розкидати каміння і час збирати каміння, 

Час мовчати і час говорити! 

Час говорити!!! 

Звучить класична музика  

 

Ведучий 1: Рано чи пізно, але обов’язково кожна людина і весь народ 

осмислить своє минуле. Не сьогодні це сказано… 

  

Ведучий 2:  
Час народжуватися і час помирати, 

Час руйнувати і час будувати, 

Час розкидати каміння і час збирати каміння, 

Час мовчати і час говорити! 

Час говорити!!! 



 

 

 

Прийшов час і  нам говорити після десятиліть мовчання! 

Лунає сьома симфонія Баха 

Ведучий 1: Сонце сходило над вихололими за довгу зиму полями, а 

сідало за обрій кольору крові й не пізнавало землю. Чорне вороння зграями 

ширяло над ними, заціпенілими в тяжкому смертному сні. 

 

Ведучий 2: Немовби і не було весни 1933 року, свіжої, пахучої, 

травневої… Немовби   і сади не буяли, і соловейки не витьохкували. Ніхто 

того не пам’ятає. Пам’ятають інше: трупний сморід, апокаліптичні видива, 

співмірні хіба що з картинами Страшного Суду… 

 

Ведучий 1: 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, а лиця майже немає, самі зуби зверху. 

Сидить дитина і гойдається всім тілом: назад – вперед. Скільки сидить, 

стільки й гойдається. І безкінечна пісня напівголосом: їсти, їсти, їсти… Ні від 

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

їсти, їсти… 

 

Ведучий 2: 1933 рік… В Україну прийшов голод, зникли з землі сміх і 

дитяча радість, не було чути ні музик ввечері, навіть зозуля перестала кувати 

в лісі. Скрізь літало вороння, люди ходили чорні, мов ніч. Ніколи не 

висихали сльози, які потім, замерзаючи, робили обличчя кам’яним. Вночі 

боязко стало ходити вулицями, бо смерть літала всюди і накривала своїм 

мороком все нові і нові хати… 

 

Ведучий 1: 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! 

 

Ведучий 2: Тож пом’янімо хоч сьогодні, із запізненням у кілька довгих 

десятиліть, великомучеників нашої історії! Пом’янімо і знайдімо в собі сили 

пройти за ними дорогою їхнього хресного путі! Не їм це потрібно, а нам! 

Все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер – наша черга! 

Ведучі, а згодом і ті читці, яі виходтимуть на сцену, після свого 

виступу залишатимуть на столі Пам’яті запалену свічечку як символ 

пам’яті і скорботи 

 

Читець: Село… мовчало. 

Завмерши, не рипіли журавлі. 

Горластий півень не кричав із тину, 

Малий пастух не виганяв скотину, 



 

 

 

Не йшов сівач до вічної ріллі. 

Журилися віконця хат німих, 

Хрипіли ясени побіля шляху,                                  

І Бог, згубивши латану папаху, 

Колінкував і плакав біля них, 

Опухлим ротом лободу жував 

І шостий день творіння проклинав. 

 

Читець: А люди біднії в селі, 

Неначе злякані ягнята, 

Позамикались у хатах 

Та й мруть… 

Сумують комини без диму, 

А за городами, за тином 

Могили чорнії ростуть… 

 

Гробокопателі в селі 

Волочать трупи ланцюгами 

За ярину і засипають 

Без домовини. Дні минають, 

Минають місяці. Село 

Навкруг замовкло, оніміло 

І кропивою поросло. 

 

Ведучий 1: На вшанування світлої пам’яті жертв голодомору в Україні   

1932-1933 роках оголошується хвилина скорботи і мовчання. 

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 в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла.  

(Діти запалюють свічки. В цей час звучить монолог - молитва) 

 

Читець  
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 педалі? Чий же це 

мільйонноголосий 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 якого дика саранча забрала все до зернини! 



 

 

 

Богородице! Матір наша небесна! Свята Покрово, покровителька роду 

святоруського! Куди ви всі відійшли? Чого ж залишили мою землю і нарід 

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 на 

віки вічні відведи! Амінь! 

 

Інсценізація. Маленький хлопчик простягає рученьки до ікони Божої, 

стоїть на колінах і кволим голосом благає… 

 

Читець: Бозю! 

Що там у тебе в руці?! 

Дай мені, Бозю, хоч соломинку… 

Щоб не втонути в Голодній Ріці. 

Бачиш, мій Бозю, я ще – дитинка. 

Тож підрости хоч би трошки бодай. 

Світу не бачив ще білого, Бозю! 

Я – пташенятко, прибите в дорозі. 

Хоч би одненьку пір’їночку дай! 

Тато і мама – холодні мерці! 

Бозю, зроби, щоби їсти не хтілось! 

Холодно, Бозю, 

Сніг уже білий. 

Бозю, що там у тебе в руці?.. 

 

Читець: Крутить вітер сивим прахом, 

За вагони день сіда… 

Ходить хлопчик понад шляхом: 

 – Дядю, хлібчика подай… 

Розливається гармошка, 

Келихів високий ряд… 

 – Дядю, дайте хлібця трошки. 

 – Дядю, мамка помира… 

Ешелони, ешелони, 

Під брезентами мішки… 



 

 

 

Плаче хлопчик край вагона, 

Просить пригорщу муки… 

Штор мальовані онучі, 

Каменюками слова:                                                    

 – Не дает, хохол вонючий, 

 После рюмки пожевать! 

…Де той свідок? Ешелони… 

Відвернувся ситий світ. 

Під коліс залізні дзвони 

Він конає у траві. 

Молитва «Отче наш» 

 

Ведучий 2: Життя поступово втрачало зміст і переходило в категорію 

існування… Слово «свято» стало абсолютно чужим для українського народу, 

простого селянського народу…  

Зникло з пам’яті людей оте безсмертне у своєму оптимізмові і 

доброзичливості «Щедрий вечір, пане господарю,  – радуйся!» Зникло 

народне життєлюбство, національний дух,  любов до ближнього, натомість 

прийшло інше: 

 

Ведучий 1: В тридцять третьому году 

Люди мерли на ходу. 

Ні корови, ні свині –  

Тільки Сталін на стіні. 

 

Ведучий 2: Навіть простодушна, весела колядка була перелицьована 

відповідно до вимог часу: 

Колядниця, колядниця, 

У вас з медом паляниця, 

А у нас сухарі, 

Стережіться, куркулі! 

Танець «Свіча» 

 

Ведучий 1: 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’являлася моторошна байдужість до мук 

ближнього, були й випадки канібалізму, скоєні в стані повного відключення 

кори головного мозку. Матері вбивали своїх дітей… Діти позбавляли життя 

батьків…  

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

назавжди втратили розум. 

 

Ведучий 2: Стративсь розум 



 

 

 

В ненажернім світі! 

Господи, сокира на пеньочку… 

І голодні перепухлі діти… 

Не вмирай, зарубаний синочку! 

 

Інсценізація «Три зіроньки»                                                   

 

Читець: Влітку, у серпні, зорепад. Теплими погожими ночами зірки падають 

додолу, падають, але не розбиваються, бо застигають у повітрі, спалахують 

востаннє перемовляються між собою перед тим, як піти у вічність. Але то не 

звичайні зірки, то зорі – ДУШІ безневинно вбитих діток. Постійте тихо в 

передсвітанні біля вікна, розчиніть його навстіж і послухайте, про що 

гомонять зорі-душі. 

 

Звучить повільна музика, «випливають» три зіроньки. Вони кружляють 

у танці, зупиняються 

 

Перша зірка: А мені заподіяли смерть за «5» колосочків. Було це 

літечком 33-го. Я з маленькою сестричкою Катрусею пішла на колгоспне 

поле по колосочки. Ой, як хотілося їстоньки… Катруся, опухла від голоду, 

сиділа на межі і рученятами ловила волошку, щоб з’їсти її. Я озирнулась, 

зійшла з межі, зірвала один колосок, 2, 3… 5… І раптом схопив мене голова 

сільради і поволік до воза… Мене били, палили сірниками ручки, ламали 

пальчики і били, били, били… поки не забили. Забили… за «5» колосочків, а 

було мені шість рочків. 

І Катруся моя теж померла, там, на межі. Тепер вона теж зіронька. 

 

(Діти беруться за руки, танцюють, потім зупиняються) 

 

Друга зірка: І мені хотілося їстоньки, мене Ганнусею звали. Спочатку 

померли моя бабуся і дідуньо. З голоду вони опухли і здавалися дуже 

великими. Приїхали дядьки, повкидали їх на воза і повезли за село в ями. Мій 

таточко пішов до міста за хлібом і не повернувся – його дядько міліціонер з 

рушниці застрелив. Я в матінки все просила: «Відріж мені пальчика, я його 

з’їм, а то він не перекушується». Мама обнімала, цілувала мене, а з її великих 

запалих очей котилися сльози. Надвечір мама помила нас із братиком, одягла 

в чисті сорочечки, напоїла маковинням… І вже нас не стало…Ганнусею, 

Ганнусею мене звали… 

 

Третя зірка: А я Андрійком був… Було мені три рочки. Мене матуся 

зарубала… З моїх ручок, з моїх ніжок холодець зварила, старших братиків й 

сестричок ними погодувала. А мою голівку до серденька притуляла, люлі-

люлечки співала, любим дитям називала… А через два дні моя рідна, люба 

мама в річці утопилась… 



 

 

 

Перша зірка: Ой, уже світає! Полетіли, нам у рай пора!.. 

(Беруться за руки і вибігають) 

 

Ведучий 1: Як можна було понівечити людський мозок, щоб мати, яка 

від природи покликана оберігати своє дитя, чинила людоїдство. Та, 

незважаючи на ці жахливі картини, більшість людей не втрачала людяності, 

милосердя… Батьки намагалися врятувати дітей, віддаючи їм останні крихти, 

аби ті вижили: вижили і розповіли своїм нащадкам Правду! Страшну 

Правду!!! 

Звучить пісня  «Летіла зозуля» 

 

Ведучий 2: Почало поспівати жито на городах, люди теребили незрілі 

колоски і варили кашу. Дозріли вишні, а незабаром дали по 6 кг борошна з 

колгоспу, і це була сумна і важка радість. Деяким людям не допомогло ні 

борошно, ні молоко, і вони вмирали – було вже пізно. 

 

Ведучий 1: Живі почали відходити від голоду, і це був жах. Поверталася 

свідомість, а з нею вся гірка дійсність того, що було. По селах чулися 

відчайдушні крики, на цвинтарі голосили жінки, а чоловіки прикопували 

трупи, ставили дерев’яні хрести. Життя поверталося повільно, тяжко. 

 

Читець: Пам’ять ниє пухлиною в мозку 

І, мільйонам утративши лік, 

Воскреса, наче вилитий з воску, 

Тридцять третій розпроклятий рік. 

 

Не у кітелі і не в шкірянці 

Постає – тільки шкіра й кістки… 

Блідне сонце в народному глянці, 

Як із безвісти йдуть мертвяки. 

 

І простягують руки благально, 

І кусають холодні вуста… 

І злітає над ними печально: 

Тридцять три – рік розп’яття Христа! 

 

Ведучий 1: На десятиліття можна засекретити архіви. Можна приховати 

в глибинах спецсховищ викривальні документи. Можна замести сліди 

злочину. Можна раз, і вдруге, і втретє переписувати історію на догоду 

диктаторові чи скороспеченому ідеоголічному божкові. Та з пам'яттю народу 

нічого не вдієш!  

 

Ведучий 2: Після заборон, уитисків, принижень людської гідності вона 

оживає, відроджується – що б там не було. З правдою нічого не вдієш! І 



 

 

 

нехай ці гіркі слова правди, народжені після десятиліть безмовності, ляжуть 

першим нашим каменем у підмурівок всенародного пам’ятника трагічній 

історії українського народу! 

 

Читець: Нехай про них розкажуть полини, 

Хоча б вже зараз будемо відверті: 

Якщо із них хто чимсь і завинив, 

То тільки тим, що вижив… 

А померлі –  

Очима їх ще дивляться у світ – 

З землі чужої – рідними до болю. 

Й, здається, навіть плавиться граніт 

З вини чужої… 

 

Читець: 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 

Од кривавих і лютих незгод. 

Всі ми – сущі, усопші, прийдешні –  

Твій пшеничний, безсмертний народ!!! 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

До тексту сценарію позакласного заходу додається мультимедійна 

презентація, представлена на окремому диску. Нижче дана презентація 

зображена схематично. 

 

Голгофа України… 

Голодомор 

1932-1933 років…. 

 
 

 

        



 

 

 

 
 

                  

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

               

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 

                      
 

 

       
 

 



 

 

 

               

  
 

 

          
 

 

 

 



 

 

 

      
 

 

        
 

 



 

 

 

       
 

               
 

                 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

            



 

 

 

  
 

 

 

 

                               



 

 

 

 

 

 

               
 

                
       



 

 

 

                                
 

                       
 

                       
 



 

 

 

                      
 

 

 

 

 

                  
 



 

 

 

  

 
 

                         
 

                                           

 

 



 

 

 

Хвилина пам'яті 

і скорботи… 
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