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****** 

Починаючи цей проєкт, ми й уявити не могли, що станемо свідками 

жахливих подій, війни яку розпочала росія проти українського народу.  

Ми дивилися на фото вщент зруйнованих міст під час Другої світової і 

не знали, що через декілька днів станемо свідками бомбардування Києва, 

Харкова, Сум, Маріуполя... 

Ми вклали у це дослідження багато зусиль і хочемо, щоб ви побачили 

його. Адже сьогодні росія так само як 70 років тому посилає своїх солдат як 

гарматне м'ясо на смерть.  

Та тепер - це наша війна. Це війна за нашу волю та наше майбутнє! Це 

війна за незалежність України та звільнення від радянського минулого, яке 

міцними путами стискало наші груди та не давало дихати.  

На жаль, 24 лютого став днем, який звів нанівець всі плани, сподівання 

всіх українців, день, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення на 

територію України.  

Ми не встигли завершити проект, так як хотіли б, але зараз, коли ми 

пишемо цю частину тексту, вже цілий місяць на наших землях ведуться 

запеклі бойові дії.  

Та за цей місяць ми переосмислили нашу історію не тільки радянську, 

але загалом наше минуле, і зрозуміли, що  в ньому немає бути місця агресору, 

країні, яка у 21 столітті посилає своїх солдат вбивати мирних мешканців 

незалежної країни.  

Та ми віримо в нашу перемогу! 

Ми віримо в наших героїв!  

Українці творять сьогодні нову історію! Історію незалежної, квітучої, 

сильної та нескоренної країни! 

Слава Україні! 
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ВСТУП 

Наша команда складається із 3-ох людей: Вікторія Крупа, Мар’яна 

Галаван, учениці 10-А класу та наша вчителька Недзельська Юлія Вікторівна. 

Ми навчаємось у ЗОШ №28 І-ІІІ ступенів м. Тернополя.  

Ми любимо пізнавати щось нове, тому вирішили спробувати взяти 

участь у цьому проєкті.  

На жаль, ми дізналися про конкурс ‘‘Радянське минуле: 

(пере)осмислення історії’’ лише наприкінці січня 2022 р., але відразу 

вирішили брати в ньому участь.  

Тему радянського союзу ми вивчаємо зараз на уроках історії і нас 

вражають масштаби пропаганди, яка створювалася у ті часи.  

Роботу над проектом ми розпочали із визначення теми.  

Після школи ми збирались й обговорювали яку тематику можна взяти, 

але не могли визначитись остаточно.  

02.02, прогулюючись парком, який у нас в Тернополі, називається 

«Старий парк» ми помітили погруддя А. Живова, звернули увагу, що загинув 

він у дуже юному віці (19 р.) та вирішили дізнатись більше інформації про цю 

постать.  

Виявилося, що Живов Анатолій разом із Г. Танцоровим, В. Чалдаєвим, 

В. Карпенком та іншими бійцями поклали свої життя у вуличному бою в 

Тернополі.  

Їм були присвоєні звання Героїв Радянського Союзу посмертно, але за 

національністю як Живов так і Танцоров – росіяни.  

У 2016 році, у зв’язку з законом про декомунізацію у Тернополі була 

створена петиція про перейменування вулиць, названих на їх честь.  

«Згідно закону про декомунізацію змінити назви вулиць в Тернополі, які 

названі в честь солдат окупаційної червоної армії росіян-комуністів» - 

написала авторка петиції А. Яремко [10].  

Але петиція не набрала необхідної кількості голосів та залишилася без 

розгляду.  
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Військовий історик Ігор Крочак виступив проти перейменування 

вулиць, названих в честь радянських бійців: «Особисто я, категоричний 

противник перейменування вулиць Танцорова і Живова, це реальні бійці що 

загинули в боях за місто Тернопіль. Вони не мали відношення до політвідділів, 

комісарів, особістів діючої Червоної армії у 1944 році. Були що не на є, 

справжніми фронтовиками, солдатами окопниками»[9]. 

Нас зацікавила ця історія та ми вирішили дослідити детальніше 

біографію цих людей, запитати думку тернополян з приводу перейменування.  

З цього моменту і почалося наше дослідження.  
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Дослідження обраної теми 

Протягом тижня ми опрацьовували інформацію у шкільній бібліотеці, 

шукали книги та інформацію в інтернеті, систематизували все та склали план 

дослідження. Вирішили поділити роботу на три блоки: спочатку розповісти 

історію міста в роки Другої Світової війни, а саме на етапі визволення від 

німців, адже місто тоді зазнало великих руйнувань, потім висвітлити роль 

Живова та Танцорова (за браком часу вирішили зосередитися лише на цих 

двох неоднозначних постаттях) та з’ясувати чи варто зберігати погруддя та 

назви вулиць радянських військових у місті. У нас вийшов такий план 

дослідження:  

І. Битва за Тернопіль: кривава весна 1944 року 

ІІ. Роль А. Живова та Г. Танцорова у визволенні міста 

ІІІ. Демонтувати не можна залишити: (пере)осмислення історії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: працюємо у шкільній бібліотеці 
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                       Фото: шкільна бібліотека, опрацьовуємо наявну літературу 

02.02-07.02 ми здійснювали пошук інформації в інтернеті, книгах, брали 

інтерв'ю (онлайн) з відомими істориками нашого міста, опрацювали доступні 

нам матеріали того періоду, зібрали фотоматеріали та визначили формат, у 

якому будемо виконувати проект – презентація+відео.  
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09.02 ми вирішили проконсультуватися стосовно теми та матеріалів у 

істориків та людей, які займалися чи займаються цією темою. Ми спілкувалися 

онлайн з п. Іваном Куцим, доктором історичних наук, професором ТНПУ 

ім.В.Гнатюка.  

 

Фото: консультація з п. Іваном Куцим 

Також нам вдалося поспілкуватися у месенджері із Ігором Крочаком, 

військовим істориком, головним спеціалістом відділу формування НАФ та 

діловодства державного архіву Тернопільської області, ветераном УНА-

УНСО, російсько-української війни, розвідки ЗСУ.  

11.02 ми відвідали наш краєзнавчий музей, де п. Катеринюк Л. О. 

(екскурсовод) провела тематичну екскурсію «Тернопіль у Другій Світовій 

війні». До нас долучилися наші однокласники, яких теж зацікавила ця тема.  

Під час екскурсії ми дізналися багато нових фактів про особистості 

Живова і Танцорова, а також Любов Опанасівна розповіла про 

документальний кінорепортаж «Бій за Тернопіль» («Союзкіножурнал», 

квітень 1944 року), кадри із якого ми використали у нашому дослідженні.  

«У ці далекі і буремні квітневі дні, – каже Любов Опанасівна, – місто, 

воскреснувши з вогню війни, фактично народжувалося вдруге. Навіть важко 

уявити, яким дощенту зруйнованим воно було тоді. Нам хотілося правдиво 

відобразити цей трагічний момент, і тому звернулися до документального 

кінофільму «Битва за Тернопіль», який було створено під час боїв і по гарячих 

слідах найстрашнішої з воєн. Взявши за основу документальні кінокадри, 
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домовилися з трьома львівськими художниками, які погодилися на створення 

для музею діорами про останні бої за звільнення міста, а точніше – 

відобразили їх станом на 14 квітня, коли запеклі бої точилися за кожний 

квартал міста і за кожний будинок. Імена цих талановитих майстрів – 

О.Данне, Є.Кашковський та П.Сингаївський». 
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Фото: Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
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Фото: Живов та Танцоров в еспозиції 

музею 
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Фото: тематична екскурсія «Тернопіль у Другій світовій війні» 
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Діорама «Битва за Тарнопіль»

 



17 

 

 



18 

 

  

 

Після відвідин музею у нас виникла також ідея взяти інтерв’ю у жителів 

міста про те, що вони знають про історію визволення міста Тернополя та 

безпосередньо про Живова і Танцорова.  

Ми відвідали ще раз Старий парк із метою записати відео біля погруддя 

Живова і Танцорова.  

Наша екскурсія відбулася 19.02.  
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Фото: відвідини «Старого парку» 
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На жаль, жителі міста не дуже охоче брали участь в опитуванні. Та коли 

ми запитували жителів чи знають вони щось про Живова і Танцорова, вони 

відповідали, що ні, але хотіли б дізнатися і ми коротко розповідали про бої за 

Тернопіль у квітні 1944 р. та людей, які брали у них участь. 

Тоді у нас виникла ідея створити онлайн анкетування та розмістити його 

на шкільній фейсбук сторінці.  

У нашому опитуванні взяла участь 61 особа різних вікових категорій.  

Результати онлайн анкетування:  
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Оформлення результатів дослідження 

Паралельно зі збором інформації ми розпочали оформлення нашого 

проекту. Ще з початку дослідження ми поділили між собою обов’язки, 

вирішили, що за презентацію буде відповідати Мар’яна, а Віка буде вести 

пошуковий щоденник, Юлія Вікторівна корегує.  

Та в процесі нашої злагодженої роботи ми все робили спільно, оскільки 

розмістили матеріали на гугл диску і всі мали доступ до редагування. 

Презентацію вирішили створювати на сайті canva.com.  

Останній  тиждень ми вирішили зосередится на монтажі відео, обробці 

анкетування, яке ми створили у гугл-формах (покликання на опитування: 

https://forms.gle/i5ATooWRwcxnBXft7) та систематизації інформації у форматі 

презентації.  

У процесі дослідження виникали все нові та нові ідеї, та жаль, у нас не 

залишалося часу для їх втілення.  

А 24.02 всі наші плани, мрії та сподівання звелися нанівець одним 

словом – «війна»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/i5ATooWRwcxnBXft7
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Оприлюднення результатів роботи над проєктом.  

Із цим етапом у нас виникли найбільші труднощі, оскільки ми хотіли 

презентувати наш проект перед широкою аудиторією. На жаль, не встигли 

цього зробити офлайн.  

Тому ми вирішили викласти результати нашого дослідження на фейсбук 

сторінці нашої школи.  

 

Фото: наш проєкт на сторінці шкільної спільноти у фейсбук 

 

Також ми презентували наше дослідження перед учнями школи (у 10-х 

класах при вивченні теми «Друга Світова війна в історії України»).  
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Фото: презентація проєкту на уроці у 10-Б класі 
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Фото: презентація проєкту на уроці у 10-А класі 

 

Також у нас виникла ідея підготувати квест для жителів міста з цієї 

непростої теми та поки що він на етапі планування.  
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Висновки  

Працюючи над проєктом ми дізналися, якою страшною є по своїй 

сутності війна. Скільки жаху та болю вона несе. Ми з'ясували, що 

Тернопільщина в силу свого стратегічного географічного становища стала 

ключовим елементом у военному протистоянні радянської та німецької 

сторін у весняній талітній військових кампаніях 1944 року в Україні. 

Зважаючи на впертий опір німецької оборони, підрозділи Червоної 

армії в ході боїв у Тернополі застосували особливу тактику вуличних боїв 

шляхом створення штурмових труп та організації їх підтримки 

бронетанковими одиницями та артилерією. 

Саме завдяки цьому вдалося "визволити" місто. Та битва за 

Тернопіль – трагічна для обох воюючих сторін. Невдалий штурм міста 

вартував Червоній армії чимало людських жертв, молодих життів, які тільки 

розпочинали свій шлях.  

Олена Блажко, очевидиця боїв за Тернопіль написала у своїх 

спогадах: "… Найбільше було жаль сусідських хлопчаків – приятелів, 

призваних на фронт: більшість із них там, безвусі, і загинули…" 

**** 

Рефлексія 

«Ми починали проєкт під мирним небом та ніколи не могли 

подумати, що застанемо події війни зараз, такі ж страшні та масштабні, як і в 

1940-х рр. Закінчувати проєкт було надзвичайно важко, адже в кожній 

фотографії із сльозами на очах бачили сьогодення. Ми безмежно вдячні 

нашим ЗСУ, які дають змогу нам просинатися кожного ранку та жити.  

Просто жити... 

Коли розпочинали роботу над проєктом, були шоковані наскільки 

знищене було наше місто, 80% будівель їх просто не було, вулиці, що 

курилися димом і напис ,,Тут було місто Тарнополь'' що давав змогу 

зрозуміти, що це за місто, точніше, що від нього залишилося. А зараз ми 
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бачимо наші міста Маріуполь чи Волноваху, яких більше нема, яких стерто з 

лиця землі.  

Наші вулиці і досі названі іменами колись штучно героїзованих 

молодих хлопців, які гинули за пропагандиську ідею радянського союзу, для 

керівництва якого людські життя не мали ніякої цінності, яким потрібна була 

перемога будь-якою ціною: "И значит нам нужна одна победа, Одна на всех 

- мы за ценой не постоим", перемогу, яку привласнила собі тепер росія, яка 

цинічно, жорстоко вбиває українців сьогодні, як 77 років тому нацисти 

знищували мільйони невинних людей... 
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Також, ми вдячні за надані консультації, інформацію та допомогу:  

• Недзельській Ю., вчительці історії за віру в нас та мотиваційну 

підтримку на всіх етапах конкурсу; 

• Дидик Н. та Чорномаз Н. – бібліотекарям шкільної бібліотеки за 

допомогу у пошуку літератури з історії міст; 

https://pamyatnaroda.ru/?static_hash=45c662cefca4591e668626b3f8271175v2
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https://web.archive.org/web/20140726181939/http:/kamensky.perm.ru/proj/warteam/t34/tanzhor.htm
https://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=EKATB&P21DBN=EKATB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%84%2E
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• Куцому І.П., доктору історичних наук, професору Тернопільського 

національного педагогічного університету за консультації стосовно 

побудови дослідження; 

• Катеринюк Л.О., завідувачці сектору нової та новітньої історії 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею за змістовну тематичну 

екскурсію про історію міста у роки Другої світової війни;  

• Салуку В., науковому співробітнику Тернопільського обласного центру 

охорони пам’яток та наукових досліджень за коментар стосовно 

пам’ятників та їх історичної цінності;  

• Крочаку І., військовому історику та журналісту за надані коментарі 

• Організаторам конкурсу «Радянське минуле: (пере)осмислення історії» 

за надану можливість поринути у дослідницьку роботу, працювати у 

команді та глибше дослідити історію нашого міста.  

 


