
Щороку в четверту суботу листопада всі українці вшановують пам'ять 

безлічі жертв голодоморів. В першій 

половині та середині ХХ століття 

український народ пережив три 

таких лиха - в 1921-1923, 1932-1933 

та 1946-1947 роках. З них голод 

1932-1933 років на законодавчому 

рівні визнаний геноцидом. За 

різними оцінками кількість загиблих 

становила приблизно 4,5 млн. людей, 

1 млн. з яких - діти віком до 10 років, 0,6 млн. немовлят так і не народилися на 

світ… 

 

26.11.2020 р. куратор групи ЛС 02-18 Пригара Ж.В. дистанційно провела 

виховний захід «День пам’яті жертв голодоморів». Вона розповіла 

студентам про трагічне минуле нашої країни, про причини і наслідки 

голодомору. Метою цього заходу було виховування співчуття до трагічної долі 

рідного народу, людяності, патріотизму, усвідомлення себе частинкою 

української історії, а також вшанувати світлу пам’ять безвинно замучених 

голодом людей. 

Традиційно в цей день громадяни покладають символічні горщики з 

зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. Окрім того, 

оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій 

Україні відбувається акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі несуть 

свічки до пам'ятників жертвам. Також в акції можна взяти участь, запаливши 

свічку на своєму вікні. 

 



Знов прокинулись ранки холодні. 

Дощ хрестами в сніжинках застиг. 

Поминаючи мертвих сьогодні, 

Ми рятуєм майбутнє живих. 

 

День жалю... День скорботи, печалі 

Запалив нашу пам’ять. Свічки – 

Це ті душі, листочки опалі, 

Хто став тінню в голодні роки. 

 

Без притулку у храмі Господнім, 

Поміж хвилями Лети-ріки 

Стогнуть душі, бо в серці народнім 

Проросли забуття колючки. 

 

Полікуймо свічею-зорею 

День минулий. Згадаймо усіх, 

Хто любов’ю живою своєю 

Поділитися з нами не встиг… 

 

Щоб у ранки і теплі, й холодні 

Не ішли шикуватись хрести, 

Щоб не плакали душі голодні, 

Свічку-пам’ять свою захисти. 

Треба знати правду минулого не заради простої людської цікавості, а 

заради щасливого  майбутнього. В День пам’яті жертв Голодомору запаліть 

свічу, цим самим засвідчивши, що мільйони закатованих дочок  і синів України  

живуть  і житимуть у нашій пам’яті. 

 


