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Начальникам управлінь, відділів освіти 
міських рад, райдержадміністрацій, 
об’єднаних територіальних громад, 
керівникам науково-методичних установ, 
інтернатних закладів освіти

Про підготовку вчителями уроків 
з тематики Голодомору

Відповідно до листа Міністерства культури, молоді та спорту України, 
Національного музею Голодомору-геноциду від 07 квітня 2020 року № 165 
запропоновано долучитись до підготовки навчального посібника «Голодомор 
1932-1933 років як геноцид українського народу», додатком до якого буде збірник 
занять та уроків, розроблених вчителями історії та громадянської освіти.

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з метою 
сприяння широкій науково-дослідній, культурно-освітній роботі з поширення 
правди про Голодомор-геноцид 1932-1933 років та попередження повторення 
подібних злочинів пропонує закладам загальної середньої освіти Миколаївської 
області долучитися до підготовки навчального посібника «Голодомор 
1932-1933 років як геноцид українського народу».

Розробки неопублікованих раніше уроків, інтерактивних занять тощо 
пропонується подати за такими орієнтовними напрямами:

- колективізація та розкуркулення як спроби «совєтізації» українського села;
- опір українців: волинки, жіночі бунти, збройні повстання;
- поширення «совєтської» пропаганди з метою поляризації українського 

суспільства (на прикладі агітаційних плакатів, статей у газетах, промов 
комуністичних лідерів);

- голод як інструмент геноциду українців (план «хлібозаготівель», «Закон про 
п’ять колосків», режим «чорних дошок», заборони виїзду з території УСРР);

- іноземна преса про Голодомор (журналісти Г. Джонс та В. Дюранті, 
М. Маггерідж, В. Чемберлен);

- знищення української культури, формування нового типу «совєтської 
людини», русифікація України;

- приховування та заперечення Голодомору;
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- правда про Голодомор-геноцид -  усні свідчення тих, хто вижили;
- повернення правди про Голодомор в Україні;
- визнання Голодомору геноцидом українського народу в Україні та світі. 

Інформацію просимо надіслати до ЗО червня 2020 року на електронну адресу:
memoholodpress@gmail.com. Контактні особи: Якубовський Ігор (тел. 
098 130 40 77), Городняк Яна (тел. 096 768 15 42), Кравчук Тетяна (тел. 
098 343 24 31).

Автори матеріалів, які будуть відібрані редакційною колегією збірника, 
отримають по одному примірнику в подарунок.
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