
Навчальний посібник є одним із перших навчальних видань, яке повною мірою 

висвітлює передумови, обставини та наслідки Голодомору 1932–1933 рр. – геноциду 

української нації – та масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в широкому 

історичному контексті як української, так і всесвітньої історії. Автори подають ґрунтовний 

фактологічний матеріал, поєднаний з аналітичним осмисленням різних аспектів злочинів 

комуністичного тоталітарного режиму. Посібник може бути використаний у підготовці до 

уроків з історії України, громадянської освіти, написанні узагальнювальних наукових праць. 

Посібник рекомендовано вчителям історії, правознавства, громадянської освіти, викладачам, 

працівникам культурно-освітніх установ, студентам, учням та всім, хто цікавиться історією 

України. 

Посібник пройшов апробацію у гімназіях та коледжах Хмельницької області та 

отримав схвальні відгуки від вчителів-методистів історії України та громадянської освіти.  

Навчальне видання буде сприяти формуванню в учнів/учениць загальнолюдських та 

національно-державних цінностей, громадянської відповідальності; виховання відчуття 

належності до власної країни, її історичних, політичних і культурних цінностей; 

нетерпимості до порушення прав людини; активізації бажання брати участь у розбудові 

громадянського суспільства та правової, соціальної держави. 

Діяльність Інституту дослідження Голодомору спрямована на діалог та плідну 

науково-дослідну роботу, що сприятиме поглибленню знань суспільства про Голодомор-

геноцид, масові штучні голоди 1921–1923 рр. і 1946–1947 рр. вчинені комуністичним 

тоталітарним режимом. 

Інститут дослідження Голодомору створено у 2018 р. як науковий підрозділ 

Національного музею Голодомору-геноциду. Основними завданнями Інституту є здійснення 

наукових досліджень з історії Голодомору–геноциду української нації, зокрема причин, 

перебігу, пролонгованих наслідків (політико-правових, соціально-демографічних, суспільно-

економічних, трансґенераційних, медичних, психологічних тощо), а також з історії штучних 

масових голодів 1921–1923 рр. та 1946–1947 рр.  

Історичні дослідження Голодомору-геноциду є фундаментальним напрямом у роботі 

Інституту, охоплюють увесь спектр наукової діяльності – від архівного пошуку історичних 

джерел, їхнього атрибутування, аналізу, систематизації до оприлюднення результатів 

дослідження у вигляді монографій, наукових статей, тез конференцій, введення до наукового 

обігу виявлених архівних документів у формі збірників документів і матеріалів тощо.  

У своїх виступах присутні відзначили необхідність використання в навчальному 

процесі посібника «Голодомор 1932–1933 років – геноцид української нації», оскільки ця 

тема тривалий час не висвітлювалась належним чином, а вчителі не мають достатнього 

методичного забезпечення. Оскільки Голодомор 1932 – 1933 років – трагічна і повчальна 

сторінка українського народу. Ми маємо знати причини цих подій, що призвели до знищення 

мільйонів українців, щоб у майбутньому уникати навіть подібних трагедій у нашому 

суспільстві. Одна з таких причин – відсутність на той час власної української держави, 

залежність від Москви, її ідеології, політики і пропаганди по відношенню до етнічних 

українців.   

Голодомор 1932 – 1933 років завдав важкий, руйнівний удар по традиційній культурі 

українців, українській ментальності, винищив найбільш активну і продуктивну частину 

українських хліборобів. Все це потрібно вивчати і знати в загальноосвітніх школах і закладах 

вищої освіти. 

За роки незалежності України питанню вивчення Голодомору 1932 – 1933 років 

приділялось багато уваги. В регіонах країни на різних рівнях – сільських шкіл, університетів, 

академічних наукових установ здійснювалась масштабна пошукова робота, накопичувалась 



інформація. Все це потребує узагальнення і видання друком у вигляді навчально-методичної 

літератури, навчальних посібників, підручників тощо. 

Навчальний посібник для вчителів «Голодомор 1932 – 1933 років – геноцид української 

нації» є одним із таких. Текст посібника логічно структурований відповідно до 

сформульованих авторським колективом завдань. Автори не обмежуються констатацією 

злочинних дій репресивного апарату. Все, що відбувалось, пояснюється комплексно: 

політика центральної влади, «розкуркулення», «хлібозаготівлі», а насправді геноцид 

українців різними методами – від русифікації і виселення до таборів до фізичного знищення. 

Така подача різноманітного за характером і змістом матеріалу формує у читача 

достатньо повне уявлення про Голодомор 1932 – 1933 рр. і його наслідки, є основою для 

самостійного осмислення, дискусій в шкільних і студентських аудиторіях., зазначив 

В.Кушнір. 

Це вже другий захід, який проводить ОННБ у співпраці з «Інститутом дослідження 

Голодомору» Національного музею Голодомору-геноциду.  

 

Національний музей Голодомору-геноциду підготував комплекти видань та примірники 

посібника для бібліотек навчальних закладів Одеси та області. До уваги зацікавлених осіб: 

якщо ви бажаєте отримати примірники видань та методичну літературу просимо звертатися 

до Одеської національної бібліотеки completeognb@ukr.net. В темі листа зазначити: 

література Голодомор. Ви отримаєте зразки акту приймання літератури. 

 

https://youtu.be/gwotuzjbMrQ 

 

 

mailto:completeognb@ukr.net
https://youtu.be/gwotuzjbMrQ

