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                  Голодомор 1932-1933 років в Україні  
 

 Українською катастрофою 

ХХ століття називає сучасна 

громадська думка го- 

лодомор 1932 – 1933 років в 

Україні. Терор голодом, 

запроваджений сталінським 

тоталітарним режимом в 

Україні, заподіяв смерть 

мільйонам хліборобів. Адже 

від голоду, масових 

репресій і депортацій 

Україна втратила більше ніж 

за роки Першої світової та 

громадянської воєн.  

В Україні стало можливим 

говорити про голодомор 

після грудня 1987 року. І 

тільки через дев’ять років, 

26 листопада 1998 року, 

Указом Президента України 

було встановлено День 

пам’яті жертв голодомору (кожна четверта субота листопада). Своє ставлення до подій, 

пов’язаних з Голодомором 1932-1933 років в Україні, висловила 34-а сесія Генеральної 

конференції ЮНЕСКО, прийнявши 1 листопада 2007 року резолюцію про вшанування 

пам’яті жертв Голодомору в Україні.  

За твердженням одного з найавторитетніших українських дослідників Голодомору доктора 

історичних наук В. Марочка, валовий збір зернових в Україні у 1932 році становив 12,8 млн 

тонн (близько 800 млн.пудів). Порівняно з 1931 роком, він зменшився на 30- 6,3 млн. пудів. І 

все ж становище з урожаєм саме по собі не могло спричинити тотального голоду, через 

який вимерла майже половина сільського населення України. Зібраного хліба було 

достатньо для задоволення як продовольчих потреб населення, так і утворення насіннєвого 

фонду. Українські дослідники Голодомору 1932 – 1933 років в Україні довели, що «фізичне 

винищення українських селян голодомором – свідома і цілеспрямована терористична акція 

більшовицького режиму в Україні» Про це, безперечно, свідчать архівні документи 

партійних, радянських і каральних органів. Єдиною формою оплати праці колгоспників були 

не гроші, а трудові одиниці – так звані трудодні. Пересічною натуральною оплатою 

трудодня в колгоспах України у 1932 році було від 1 до 1,5 кг хліба. Однак і цього заробітку, 

за підсумками 1931 року, колгоспники України майже не одержали.  Терор голоду не 

оминув жодної української родини. Лише в Черкаській області за сімнадцять місяців 

Голодомору загинуло понад триста тисяч людей. Офіційно встановлено, що найбільша 

кількість жертв Голодомору – понад 20 тисяч осіб – була у двох районах Черкащини: 

Христинівському та Черкаському. В Звенигородському районі загинуло 4 711 осіб. 

Очевидці переживають ті події як страшний сон. Деякі відмовляються пригадувати і 

говорити.  

З людської пам’яттю нічого не вдієш, вона живе, вона відроджується. Є сторінки у 

нашій історії, які повинні не роз’єднувати, а згуртовувати нас, українців. Саме поколінню ХХІ 

століття робити висновки про минуле на майбутнє. Історією може бути лише те, що ми 

збережемо. 
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З 18 по 22 листопада в нашій школі проходили заходи по вшануванню пам’яті 

жертв голодомору 32-33 років. 
 

 

 Вчителі початкових класів провели лінійку на тему: «Трагічна 

сторінка історії», де доступною для дітей мовою розповіли про 

причини та наслідки жахливої трагедії.  
 

 

         

 

                                    

Класний керівник 6 класу Проценко Анжеліка Миколаївна 

разом зі своїми вихованцями провела відеурок на тему: 

«Скорботна пам’ять поколінь»  

 

 

                                                        

 

21 листопада вчитель історії та правознавства Ткаченко Марина 

Іванівна разом з учнями 9 класу провела загальношкільний 

виховний захід-реквієм «Пам’яті жертв голодомору» та акцію 

«Запали свічку». 

 

            

                                                                       

 22 листопада педагог-організатор  Куценко Наталія 

Володимирівна разом з учнями 8-11 класів провела відкритий 

відео урок на тему : «Дума про голодомор»  
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                                                                 Шкільні  

                     новини   новини   новини   новини    новини   новини 

                                                              листопада 
В  листопаді в школі –інтернаті взяв старт моніторинг якості освіти, 

метою якого є виявлення навчальних досягнень учнів. 

     5 клас вже показав свої знання з таких предметів: математика, 

українська мова, російська мова. Десятикласники на сьогоднішній 

день відзвітувались з української мови, історії України, геометрії, 

біології, алгебри, фізики, іноземної мови. Приємно те, що учні 5-х та 

10-х класів нашої школи успішно проходять цей іспит та отримують 

достатньо високі бали.  
 

 

                                                                         
 

                                                             

     8 листопада відбулася районна олімпіада з екології, в якій 

приймали участь учні 10-х та 11-х класів. Учениця нашої школи 

Проценко Катерина зайняла друге місце. 

      9 листопада на базі шкільної майстерні відбулася районна 

олімпіада  з трудового навчання. Учениця 8 класу  Вахоцька 

Оксана зайняла друге місце.  

     17 листопада відбулася районна олімпіада з біології, в якій 

приймали участь учні 8-х-11-х класів. Друге місце зайняла учениця 

11 класу Проценко Катерина. 

 

 

 

 

                                                                         
 

5 листопада відбувся фінал спартакіади школярів району з міні-

футболу. Хлопці нашої школи здобули впевнену перемогу, посівши 

перше місце. 

7 листопада в такому ж змаганні приймали участь дівчата та зайняли 

перше місце. 

З 14 по 22 листопада проходила першість міста з міні-футболу серед 

хлопців 8-9 класів. І знову ж таки наші юні спортсмени посіли почесне 

перше місце.  
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     14 листопада у Звенигородці відбувся профорієнтаційний 

КВК між командами шкіл міста. Цей конкурс став різновидом 

широкомасштабної інформаційно-роз'яснювальної роботи, 

яку проводить серед старшокласників служба зайнятості з 

використанням різноманітних інтерактивних методів і форм 

задля усвідомленого вибору професійного шляху. Традиційно 

програма складалася із трьох конкурсів: візитки, музичного 

конкурсу та домашнього завдання. 

      Команда  нашої школи «Пітер»  яскраво й переконливо 

висвітлювала принади  різних професій.  У першому конкурсі  «пітерці» заманили глядацьку аудиторію 

у мандрівку по травматологічному відділенню.  Цікаво й дотепно молодь змалювала один день з життя 

медсестри. У другому,  музичному конкурсі  наші школярі  були на висоті. Під музичні акорди вони 

зачарували присутніх хореографічною майстерністю, співом та акторською грою, агітуючи  за професію 

кондитера. А в третьому конкурсі, де учні презентували професію вихователя дитячого садка, весь зал 

просто вирував: сміялися і журі, і суперники.  Тому члени суддівської колегії одностайно виставили  

команді «Пітер» найвищі бали.  

 

                                         УРА!!!!!!!!!!! Ми знову ПЕРШІ!!!!!!!! 
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         Поетична світлиця 
                                                         Прихід зими. 

Крокую рідним містечком. На доріжках, деревах, будівлях лежить 

пухнастий сніжок, переливаючись на яскравому сонечку. Маленькі 

зірочки, що повільно сідають на ніс, щоки, вії, наче вітаються зі 

мною, мовчазливо повідомляючи про прихід найчудовішої пори 

року-зими.        

      Сніжинки мають найрізноманітнішу форму. Ось, на рукаві 

затримується одна, дозволяючи милуватися собою. Шестикутна 

пухнаста красуня з перетинками повільно тане, нагадуючи про 

скороминучість усього прекрасного. Але все одно на душі 

залишається світле почуття причетності до природи… 

      Білі зірочки летять і летять з просвітленого, м’якого, затишного неба, вкриваючи килимом 

землю, захищаючи її від лютих морозів. 

      Люблю зиму з її непостійністю, чарівністю, жорстокими хуртовинами, веселими іграми 

дітвори, привабливістю білого кольору.  

       Вітаю прихід однієї з найдивовижніших пір року! 

                                                                                                                          Учениця 7 класу Бойко Поліна. 

 

                                                                       
 

Я іду по лісі рано  і дивлюся, як тут гарно. 

Ось іде до мене лис,  я гадала- це не лис 

Це собака, може кіт,  хоч на нього не зважала. 

Я дивилась на краї-  ці чудовії лани. 

І на небо подивлюсь,  ну а потім повернусь 

Та побачу я ріку,  що тече через гору. 

Все так любо любо стало - все було у лісі рано. 

 

 

З братом я живу у хатці, та не в злагоді а в сварці. 

Робимо все залюбки, тільки трохи навпаки. 

Я хочу лягати- брат уже почав вставати, 

Я почну відпочивати- він іде попрацювати. 

Як він може веселитись, коли я почну жмуритись. 

Я стою, а він біжить. Що робить? Допоможіть! 

                                         

                                                                                                        Учениця 8 класу Чорнобровкіна Оксана.                                                                           
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      У грудні святкують свій день народження: 

 
Волощук Оксана Володимирівна 

Іванчук Лариса Григорівна 

Янішевська Марія Василівна 

Овсеп’ян Лариса Станіславівна 

 
Учнівський колектив школи-інтернату вітає вас зі святом! 
Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, великого 

щастя, сімейного благополуччя, щоб сонце завжди 
яскраво світило у вашому домі, щоб на вашому життєвому 

шляху не було ніяких перешкод. У вашій нелегкій та 
необхідній роботі бажаємо успіхів, великих досягнень, 
надійних партнерів, щоб ваші мрії завжди збувалися, а 

ваші друзі, співробітники та трудовий колектив приносили 
вам лише добрі та радісні новини. 
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