
Сценарій заходу «Людської пам’яті мости…» (до Дня пам’яті жертв 

Голодомору) 
 

Мета. Поглибити знання учнів, присутніх про роки голодомору в Україні та 

його наслідки для українського народу, розвивати вміння грамотно 

висловлювати свої думки, використовувати різні документи, готуючись до 

розповіді, виступати у ролі актора, виховувати повагу до історичного минулого 

свого народу, який вистояв і проніс свої традиції через різні випробування. 

 

Обладнання: на стіні образ Божої Матері, прикрашений вишитим рушником 

(бажано чорними і червоними нитками або тільки чорними). Усі ведучі в 

темному одязі. Навколо на столиках стоять чорнобривці, різноколірне кленове 

листя, кетяги калини і чорні стрічки, хлібина, свічки. На столиках кетяги 

червоної калини, гілочка зеленого барвінку, букет свіжих квітів, перев’язаних 

чорною стрічкою, свічка у підсвічнику. В центрі столика — розламана хлібина, 

склянка з водою, зверху — окраєць хліба. Напис: «Ціна йому — життя». В залі 

оформлено книжкову виставку «Голод 1933 — незагойна рана України». 

Напередодні старшокласникам рекомендується переглянути фільм 

«Голодомор. Геноцид в Україні» на уроці історії 

На початку дзвони. На екрані відео кліп «Свіча» Оксани Білозір 

Учні, вдягнені у вбрання темного кольору, виходять з обох боків, шикуються в 

«журавлиний ключ». Юнак запалює свічку. 

Вірш С.Олійникова «Стіни плачуть» 

 

Ведуча.  Кажуть, що минуле не належить нікому зокрема. Воно — 

надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього 

всі найсерйозніші уроки, щоб подібні людські трагедії не повторилися. Ніде і 

ніколи! 24 листопада в нашій державі  відзначається  День пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій. Народ України схиляє голову, перед 

трагічною сторінкою свого життя. 1932 рік… тридцять… чорний рік. Прах семи 

з половиною мільйонів стукає в наші серця; їх ніхто не судив, отже, ніхто не 

реабілітує. Ніхто, крім нас з вами, їхніх співвітчизників і довічних боржників. 

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору 1932 — 1933 років. Кожен 

із нас переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують 

стискатися людські серця.  

 У світовій історії не зафіксовано голоду, подібного до того, що випав 

тоді на долю України — однієї з найродючіших країн світу. Що ж криється за 

страшним змістом слова «голодомор»?  

«У той рік заніміли зозулі» 

  

У той рік заніміли зозулі, 

Накувавши знедолений вік. 

Наші ноги розпухлі узули 

В кирзяки -різаки у той рік 

У той рік мати рідну дитину 

Клала в яму, копнувши під бік, 

Без труни, загорнувши в ряднину, 

http://kovtuny.net.ua/school/to_the_teachers/directory_of_files/extracurricular-activity/scenarij-zaxodu-lyudsko%d1%97-pamyati-mosti-do-dnya-pamyati-zhertv-golodomoru/
http://kovtuny.net.ua/school/to_the_teachers/directory_of_files/extracurricular-activity/scenarij-zaxodu-lyudsko%d1%97-pamyati-mosti-do-dnya-pamyati-zhertv-golodomoru/


А на ранок — помер чоловік. 

І невтомну трудягу старого 

Без хреста повезли у той бік, 

І кістьми забіліли дороги 

За сто земель сибірських, сто рік. 

У той рік і гілля, і коріння — 

Все трощив буревій навкруги… 

І стоїть ще й тепер Україна, 

Як скорбота німа край могил. 

  

  Ведучий. Найжахливіше в голодоморі 1932—1933рр. — те, що його 

можна було уникнути.  

Наприкінці зими 1933 року голод в Україні набув велетенських 

розмірів. Пам’яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою 

смертю від голоду, заподіяного сталінським тоталітаризмом у 1932-1933 роках. 

Пам’яті українських сіл і хуторів, які щезли з лиця землі після найбільшої 

трагедії XX століття, присвячуються ці хвилини. Оголошую хвилину скорботи. 

                                            Стук метронома 
Ведучий. Хай у кожному місті й селі, в кожній оселі, в кожній родині старий і 

малий схилить голову перед пам’яттю невинно убієнних голодом-геноцидом,  

поставить свічку перед образом Божим. Хай ця хвилина увійде в наші серця 

тихою молитвою, очистить наші душі від зла . 

                                                (учні запалюють свічки). 
                                             Пісня «Свіча» з відеопрезентацією. 
  Палахкоче свіча Поминальної нині Молитви 

Достигали жита. І тремтіли Дитячі коліна — 

Косоокої смерті чорнів продірявлений плащ… 

Вимирало Село – потопала в сльозах Україна, 

І розгублене небо ковтало задушений плач. 

Шаленів людомор – лютували нові яничари, 

І старенька Бабуся міняла Ікону на Сніп… 

Над Полями Святими замучені душі ячали, 

І Дніпро захлинувся у розпачі страчених Слів. 

Палахкоче свіча Поминальної нині Молитви 

І розгнуздана Пам’ять малює Історії слід… 

Тільки ті Колоски – Життєдайного Виміру Витвір, 

Як і завше, Очима Дитячими міряють Світ. 

             

 Ведуча. Найстрашніше було дивитися на маленьких дітей, висохлі, як у 

скелета, кінцівки яких звисали з роздутого живота. Голод стер з їхніх облич усі 

сліди щасливого життя. 

 

Я ще не вмер… 

Ще промінь в оці грає… 

В четвер мені пішов 10-й рік. 

Хіба в такому віці помирають? 

Ви тільки поверніть мене на бік 



До вишеньки 

В колиску ясночолу… 

Я чую запах квітів. Я не вмер… 

А небо стрімко падає додолу 

Тримайте хтось. 

Хоча б за коси верб. 

Куди ви, люди, людоньки, куди? 

Окраєць ласки, 

Чи хоч з печі диму? 

В клітинці кожній — озеро води. 

Я ще не вмер. 

…Усі проходять мимо. 

…А житечко моє таке густе. 

…А мамина рука іще гаряча. 

Вам стане соромно колись за те. 

Та я вже цього не побачу. 

  

Ведуча. Те, що відбувалося в Україні в 1932-1933 роках, ніде в документах не 

зафіксовано, бо Сталін наказав ставитися до голодомору як до неіснуючого 

явища. До загибелі мільйонів селян привело холоднокровне рішення Сталіна 

відібрати в українських селян їстівні припаси, а потім оповити голодуючих 

завісою мовчання, заборонити будь-яку допомогу їм з боку міжнародної або 

радянської громадськості. 

 

А люди біднії в селі, 

Неначе злякані ягнята, 

Позамикалися у хатах — 

Та й мруть… 

Сумують комини без диму, 

А за городами, за тином 

Могили чорнії ростуть. 

Гробокопателі в селі 

Волочать трупи ланцюгами 

За царину і засипають 

Без домовини. Дні минають. 

Минають місяці. Село 

Навік замовкло, оніміло, 

І кропивою поросло. 
                

Відеосюжет документального фільму «Спогади очевидців». 

Ведуча. Тож пом’янімо хоч сьогодні великомучеників нашої історії. Пом’янімо 

і знайдемо 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. 

                                Пісня «Боже, Україну збережи!» 
 


