
 
      Цього року Україна відзначає 8–9 травня в умовах повномасштабної військової агресії Росії, яка 

посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, на саме існування українців, намагається 

зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у всій Європі. Для українців протистояння 

російській агресії – це боротьба за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності 

проти імперських амбіцій агресивного сусіда, який заради досягнення мети не гребує ані воєнними 

злочинами, ані злочинами проти людства. 

            Ми пам’ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. 

Пам’ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об’єднані Нації. Пам’ятаємо: той, 

хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона – 

запорука того, що в майбутньому подібна трагедія не повториться. 

          Студентсько-викладацька родина здійснила традиційне покладання квітів до меморіалу 

та вшанування пам'яті загиблих на полях Другої світової війни. 

Друга світова війна стала найбільш кривавою в історії людства. Україна вшановує 

пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв. День пам’яті та примирення та 

День перемоги символізує не тріумф переможців над переможеними, а має бути нагадуванням 

про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв’язувати складні міжнародні 

проблеми збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Вона скінчилася і 

найважливішим її підсумком має бути не перемога, а мир. 

Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. 

Ціною цього стали надзвичайні втрати українців і громадян України інших національностей 

упродовж 1939–1945 років. Найтяжчі – демографічні, які оцінюють у 8-10 мільйонів осіб.  

Трагедія Українського народу в роки Другої світової полягала в тому, що на час початку 

війни він був розділений між кількома державами. Українці, позбавлені власної державності, 

змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. За панування над Україною 

воювали дві тоталітарні системи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя. У Другій світовій війні Україні випала героїчна і разом з тим 

трагічна роль. Єднання суспільства навколо усвідомлення цієї істини й надалі сприятиме ефективному протистоянню зовнішнім викликам та 

загрозам. 

Вшановуємо всіх борців із нацизмом та всіх жертв цього найкривавішого конфлікту в історії людства. Для нас пам’ятні дні символізують не 

тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох 

тоталітарних режимів – нацизму і комунізму. 


