
«Нас вбивали, морили голодом – бо ми українці!» 

 

 

«Українська нація – це реальність, яка має під собою принаймні тисячу літ 

автентичної історії. Жоден народ не боровся так тяжко, як українці, щоб 

утвердити свою незалежність; українська земля наскрізь просякнута кров’ю» 
 

Ланселот Лоутон – британський вчений, громадський діяч, журналіст-

міжнародник, українознавець, 20 травня 1935 р.  

 

 

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Історичний факультет, кафедра етнології та краєзнавства 

Факультет мистецтв імені А. Авдієвського 

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Національна спілка краєзнавців України  

Національний музей Голодомору-геноциду  

Київська православна богословська академія  

Національний заслужений академічний український народний хор 

України імені Григорія Верьовки 

 

27 травня 2021 р. 

проводять Міжнародну наукову конференцію на тему: 

«Перший голодомор українського народу 1921-1923 років, 

організований російським комуністичним режимом До 100-річчя 

вшанування пам’яті жертв трагедії» 

 

Для обговорення пропонується наступна тематика: 

1. Джерельна база вивчення і дослідження голодомору 1921-1923 

років. Документи і матеріали масового пограбування і терору голодом 

українського народу. 

2. Історичні та ідейно-політичні передумови й причини першого 

голодомору українців 1921-1923 років. 

3. Ленін – ідеолог і організатор Голодомору в Україні. 

4. Голодомор 1921-1923 років як наслідок поразки національно-

визвольної боротьби українського народу. 

5. Терор голодом українців як інструмент державної політики 

російського комуністичного режиму.  

6. Суспільно-політичні та демографічні наслідки голодомору 1921-

1923 років для українського народу. 

7. Вирішальна роль іноземних благодійницьких організацій у 

порятунку голодуючих в Україні. Спротив і блокада комуністичним режимом 

Росії допомоги голодуючим з боку «Американської адміністрації допомоги» 



на чолі з Г. Гувером, Організації загальноєвропейської допомоги голодуючим 

Радянської Росії і України» на чолі з Ф. Нансеном, Міжнародного Червоного 

Хреста, громад менонітів США, Канади і Нідерландів, релігійних та 

добродійних товариств. 

8. Правові аспекти визнання геноциду українців російським 

комуністичним режимом засобом голодомору та проблеми історичної 

пам’яті. 

9. Голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років як геноцид 

українців на уроках історії. 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі. 

Засідання міжнародної наукової конференції відбудеться 27 травня 

2021 року об 10.00 (м. Київ, вул. Пирогова, 9, актова зала НПУ імені 

М.П. Драгоманова). 

Заявки приймаються до 10 травня 2021 р. Обсяг тексту тез, повідомлень 

та доповідей 4-15 сторінок. Матеріали круглого столу будуть опубліковані у 

періодичному виданні кафедри «Україна в етнокультурному вимірі століть» 

до початку круглого столу. 

Просимо надсилати заявку на участь у Міжнародній науковій 

конференції на е-mail кафедри етнології та краєзнавства: kafetno@ukr.net 

Секретар оргкомітету – Бровко Людмила, контактні телефони (044) 245-

41-66; моб. тел. (095)070-52-24 (понеділок – п’ятниця 8:00-16:00). 

 

 

З повагою оргкомітет Міжнародної наукової конференції 

mailto:kafetno@ukr.net

