
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні Члени журі, тема нашого дослідницького проєкту: «Ленд-ліз як 

фактор перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні». 

Друга світова, як найкривавіша війна в історії людства, забрала життя 

десятків мільйонів людей по всьому світу і залишила після себе багато  

суперечливих подій і нез’ясованих фактів. Кожного року у День Перемоги ми 

вшановуємо пам’ять тих, хто віддав своє життя задля нашого майбутнього. 

Пам’яті заслуговує кожен загиблий воїн, кожен ветеран. Проте, останні 

десятиліття ми все більше чуємо про виключну роль у Перемозі над ворогом 

тільки Радянського Союзу, саме Червоної Армії, російського солдата. Російська 

Федерація монополізувала Велику Перемогу, але ж в її лавах боролися і мільйони 

українців, білорусів, представників інших національностей. Сучасна путінська 

пропаганда намагається спростувати те, що з ворогом боролися й інші держави 

світу. Але вони «простягнули руку допомоги» СРСР з перших місяців війни і не 

відпускали до її завершення. Мова йде, перш за все, про США, Велику Британію 

і Канаду, які  за програмою ленд-лізу допомагали своїм союзникам, в тому числі 

й СРСР зброєю, технікою, продовольством та іншими товарами.   

Чесно кажучи, про ленд-ліз до вивчення теми Другої світової війни у 10 

класі ліцею мені було мало що відомо.  Вперше я почула цей термін ще 

навчаючись у знаменитій Павлиській школі, де працював мій видатний земляк, 

радянський педагог, вчений-новатор В.О. Сухомлинський. Перебуваючи з 

однокласниками  на екскурсії у районному краєзнавчому музеї, ми почули від 

екскурсовода про те, що тут зберігається цікавий експонат – уламок 

американського літака-винищувача «Аерокобра». Працівник музею пояснив, що 

літак був збитий над нашим степовим краєм у роки війни, а керував ним, не 

американець, а радянський льотчик.  Після 10-го класу в мене з’явилось велике 

бажання дізнатись більше про ленд-ліз, зрозуміти механізм його здійснення та 

з’ясувати причини появи. Для дослідження у Малій академії наук  ми обрали  

саме тему ленд-лізу. Працюючи над темою, я була вражена значимістю цієї 

Програми для країн-союзниць, її обсягами,  героїзмом людей, які були задіяні у 

її реалізації та одночасно здивована тим, що ця тема мало відома не тільки  

учням, але й дорослим. У мене виникло величезне бажання  поділитися своїми 

знаннями про ленд-ліз, військово-економічну співпрацю країн Антигітлерівської 

коаліції з як можна більшою кількістю людей, і разом з цим підтвердити, що 

будь-яка перемога має багато чинників та лише в об’єднанні та цілісності можна 

її досягти.  

Приступаючи до роботи з джерелами інформації, я відчула певні 

складнощі. Для з’ясування правової основи ленд-лізу та пошуку документів за 



рекомендацією наукових керівників, я звернулася до сайту Бібліотеки Конгресу 

США.  Більшість розміщених там документів написані мовою оригіналу, що 

потребувало професійного перекладу для повного розуміння їх змісту. Завдяки 

допомозі викладачів та моїм базовим знанням вдалося перекласти українською 

мовою зміст Закону про ленд-ліз, дослідити численні фотоматеріали даної 

тематики.  

Робота з відповідною літературою в обласній науковій бібліотеці імені 

Чижевського була надзвичайно захопливою. Доступ до великої кількості 

інформації, яку склали періодичні видання, енциклопедичні статті, дозволили 

повністю зануритись у цю тему та її переосмислити.  

Важливою частиною дослідження було визначення оцінок ролі ленд-лізу з 

боку західних, радянських, сучасних російських і українських науковців. 

Зокрема, в СРСР значення ленд-лізу всіляко применшувалося, а наукові праці на 

цю тему мали переважно пропагандистський характер. Це спонукало мене до 

спроби спростування тверджень, що Радянський Союз зміг перемогти країни Вісі 

виключно самотужки та нагадати, яку роль у спільній Перемозі відіграв ленд-ліз. 

Не менш важливим було усвідомлення того факту, як у роки війни одні 

країни Антигітлерівської коаліції (США, Велика Британія, Канада) зуміли 

шляхом співпраці та домовленостей допомогти іншим (СРСР, Китай, Франція). 

На разі, з огляду на те, як швидко змінюється світ, мода й власні мрії, мені 

складно сказати,  чим я хочу займатись в житті. З одного боку, це дійсно важливо 

вже зараз визначити майбутню професію, аби відтепер до неї йти і мати 

впевненість та стабільність. Однак, з іншого боку, теперішні можливості дають 

змогу при великому бажанні оволодіти будь-якою професією в будь-якому віці 

та змінювати її протягом життя. Це дозволяє нам не боятись, ризикувати. Проте, 

дисциплінованість, знання, працелюбність та відповідальність – це те, на моє 

глибоке переконання, що залишається найціннішим у будь-який час та в будь-

якій сфері діяльності кожної людини. Тому я намагаюсь розвивати в собі саме ці 

якості. 

 

З повагою         Ворон Анастасія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


