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МІФ  І  РЕАЛЬНІСТЬ 

• Друга  Світова  війна  розпочалася   1 вересня 1939 року. За  її  
розв’язання однаково   відповідальні    СРСР   і   Німеччина. 

• Однак    протягом   п’ятдесяти   років    радянські   історики   всіляко 
замовчували   інформацію   про  те,   що   в 1 939 році 
Сталін   координував  свої дії   з  Гітлером. 

• До   того   ж  за  часів   СРСР   (і в сучасній Росії)   німецько-радянську  
війну,  яка проходила   в  межах  Другої   світової,  підміняють   
терміном  “Велика Вітчизняна”. 

• Німецький   напад    22 червня   1941 року   перетворив   СРСР   в   
жертву.   До цього   весь   світ   сприймав   Кремль   як   агресора  і  
союзника  Третього Рейху у  розв’язанні   світової   війни. 
 



Війна на теренах нашої держави 



Трагедія   Корюківки 
Одним зі своєрідних «фірмових» знаків карально-репресивної політики Третього Рейху щодо цивільного населення 

окупованих територій Європи було свідоме знищення населених пунктів разом із мешканцями. 

 Привід   для   каральної   акції 

У ніч на 27 лютого 1943 р. партизани з’єднання Федорова розгромили німецько-угорський окупаційний гарнізон 
Корюківки  

(убито   18   жандармів ) 

Саме на прохання командира партизанського з’єднання Феодосія Ступака 

двох синів якого віком 12 і 13 років посадили до корюківської в’язниці, 
а дружину розстріляли,  Микола Попудренко, дав команду напасти 

вязницю  

У лютому 1943 р. радянське партизанське з’єднання під командуванням Олексія Федорова повернулося з Брянщини в Росії і розташувалося у 
корюківських лісах  

Воно розпочало збір продовольства по селах і акції проти окупантів. 
Згодом нацисти за це спалили села Гуту Студенецьку, Тихоновичі, 

частину Перелюбу 



Трагедія   Корюківки 
У відповідь на партизанську акцію начальник штабу 399-1 
головної польової комендатури у місті Конотоп Сумської 
області Байер Бруно Франц віддав наказ про знищення 
Корюківки.  
Виконавцем цього злочину стала Сновська гарнізонна 
комендатура Чернігівської області, яка сформувала збірний 
каральний загін у складі військовослужбовців HIMЕЦЬКИХ 
і УГОРСЬКИХ дивізій.  
Очолили каральний загін представники зондеркоманди 4а 
(Sonderkommando 4а)  
Один із найвідоміших злочинів цього підрозділу розстріл 
29 і 30 вересня 1941 р. у Бабиному Яру на околиці Києва майже 
34 тисяч евреїв. Офіційна мета знищення Корюківки- 
«помста і залякування». 



Трагедія Корюківки 

          Вранці 1 березня 1943 р. населений пункт було 

оточено. Всіх мешканців групами по 50–100 чол. під 

приводом перевірки документів зганяли у будинки і 

розстрілювали. 

 

         Одночасно до 10 машин із карателями прочісували всі 

хати й околиці містечка і вбивали жителів як у 

помешканнях, так і на вулицях. 

 

         Після знищення всіх знайдених корюківців карателі 

спалили селище. 

 

        Очевидці казали, що дим і заграву від пожеж було 

видно у Cновську (за 27 км), Сосниці (за 50 км), у Холмах 

(за 25 км). 9 березня карателі повернулись, щоб допалити 

селище і добити вцілілих. 

     



Чому партизани не захистили ? 
З   історичних   джерел   відомо,   що  партизанів  було   у  8-10 разів   

більше   ніж німців,  але    вони   так    і   не    стали    захищати   місто.         
ЧОМУ? 

В    РАДЯНСЬКИЙ   ЧАС   ТАКЕ   ПИТАННЯ   
 НАВІТЬ    НЕ  ОЗВУЧУВАЛИ? 
Сучасна   історія   розглядає    кілька   версій. 

• 1-а версія - О. Федоров їздив  у Москву за зброєю ( у партизанів її НЕ було) 
• 2-а версія - НЕ було наказу захищати місто (військовий час) 



Жертви Корюківської трагедії 

          1, 2,  9  березня  1943 р. було  

           вбито  6700 чоловік 

 

           спалено 1290 будинків 

 

         вціліло кілька  цегляних  будинків 
   

Руїни   міста    після    знищення  

гітлерівськими    карателями 



ЧЕРЕЗ 6 МІСЯЦІВ МІСТО ЗВІЛИНИЛИ 

У   вересні  1943 року 
підрозділи  Червоної 

армії    вступили в 
Корюківку,  однак 

зустрічати визволителів   
із квітами   вже   було 

НІКОМУ 

Спалена Корюківка. Березень 1943 р. 
Фото: http://www.cult.gov.ua 

http://www.cult.gov.ua/


Корюківка – 
найбільша  каральна 

операція   по 
знищенню  мирного 
населення  в  роки 

 Другої   світової 
війни  
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Увіковічнення пам’яті про  
жертв Корюківської трагедії 

Свічка пам’яті на ТВ 
2019р. 

Книги і 
фільми про 

трагедію 



Збірник віршів та прозових 
творів присвячених трагедії 

був виданий у 2013 році 
учнями та вчителями гімназії. 

 
В окремому розділі містяться 
зібрані гімназистами спогади 

від очевидців  яким дивом 
вдалося вціліти у пеклі пожеж 

і смертей..  



Усна історія — новий науковий напрям в історії, що інтенсивно розвивається з 
другої половини XX ст. Метод дослідження усної історії — глибинні 

інтерв'ю біографічного характеру 

• „Моя маленька дочка лежала в мене на грудях, коли в нас почали 
стріляти в ресторані. Заганяли тут як худобу на бойню... 
Фашист поцілив мені в око... і я більше нічого не пам’ятаю. Трьох 
моїх діточок було вбито. Навіть поховати їх не довелося... 
спалили їх кляті кати“, — згадував Євген Римар.    



Виставка у Верховній раді 



Пам‘ятник у м. Корюківка, збудований у 1977р. відомою 
українською скульпторкою  Інною Коломієць 

За радянського часу 
місцеві жителі 
даремно клопотали 
перед владою про 
належне вшанування 
загиблих земляків. У 
1970-х роках навіть 
самі почали збирати 
кошти на меморіал, 
проте добру справу 
завершити не 
вдалося: завадила 
Чорнобильська 
катастрофа.  



У 2011р. Президент 
підписав Указ  № 925/2011 
«Про заходи у зв»язку  з 
70-ми роковинами 
Корюківської трагедії»  
 
Згідно документу в місті  
планувалось будівництво 
Музейно-меморіального 
комплексу пам»яті жителів 
населених пунктів України, 
знищених окупантами. 
 
У 2012 р. було розроблено 
проєкт вартістю майже  
50 млн. грн., у тому ж році 
виділено близько  
10 млн. грн.  



Як висвітлювалося питання 

Жодної згадки про Корюківську трагедію в підручниках з історії немає…  

В 
СРСР 
-ідеологічна пропаганда 
партизани – герої; «народны месники»  

В незалежній 
Україні 

-історична правда 
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• НАД   ПРЄКТОМ  ПРАЦЮВАЛИ 
- Конча Вадим, учень 6(10) класу Корюківської гімназії 
- Стельмах Максим, учень 6(10) класу Корюківської гімназії 
- Зубенко Дарія, учениця  6(10) класу Корюківської гімназії 
- Савченко Софія, учениця 6(10) класу Корюківської гімназії. 
 
• Керівник 
- Зима Наталія Анатоліївна, учитель історії та правознавства  
    Корюківської гімназії 


