
РОЗРОБКА УРОКУ НА ТЕМУ «ЩО ТАКЕ ГОЛОКОСТ?» 
 
ЦІЛІ УРОКУ: 
Освітні: розкрити сутність нацистської ідеології і політики тотального знищення 

народів, закріпити в учнів поняття «націоналізм», «Голокост», «геноцид». 
Виховні: сприяти формуванню основи національної та релігійної терпимості, 

толерантності та співчуття до жертв нацизму. 
Розвиваючі: активізувати і актуалізувати знання, вміння порівнювати, робити 

висновки, вести дискусію. 
 
ЗАВДАННЯ: 
- домогтися чіткого розуміння учнями таких явищ як націоналізм, геноцид, 

Голокост; 
- підвести учнів до психологічного та етичного осмислення уроків Голокосту, 

розуміння його безпрецедентного характеру в історії людства; 
- розвивати навички та вміння щодо формулювання своєї позиції і її аргументації 
 
ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ: 

ü карта геттоїзації Європи 
ü фотоколаж 

 
ТИП УРОКУ: комбінований, з використанням різних форм, методів і прийомів 

роботи. 
 
КЛЮЧОВІ ІДЕЇ: 
♦ Голокост - одна з форм геноциду, яка найбільш яскраво відображає антилюдську 

сутність фашизму. 
♦ «Наша байдужість до зла робить нас співучасниками злочину» - Егіл Орвік, при 

врученні Нобелівської премії світу 1986 р 
 
1. «Новий порядок» в Європі як віддзеркалення нацистської філософії расизму. 
Учитель веде розповідь, відштовхуючись від того, що новітня історія розглядає 

Голокост, фізичне і духовне знищення євреїв в 1933-1945 рр., як загальнолюдську 
катастрофу, а не тільки як національну катастрофу, не тільки як національну трагедію. 
Слово «холокост» (в пер. з англ – «повне знищення», з грец всеспалення), означає той 
період історії світового єврейства (1933-1945), який інакше ще називають 
КАТАСТРОФОЮ / Шоа - «нещастя, розруха». Це самий недавній у світовій історії 
геноцид проти окремого народу, за своїм масштабом і жорстокістю не знає собі рівних в 
новій історії, адже за історичними оцінками, в катастрофі загинуло від 5800000 до 
6000000 євреїв! Звичайно, вбивали не тільки євреїв, але як сказав відомий єврейський 
письменник Елі Візель: «Не всі жертви нацизму були євреями, але всі євреї були жертвами 
нацизму». Вперше в історії людства, геноцид - спроба винищити цілий народ, відбулася. 

 
2. Політика геттоїзації - частина індустрії знищення євреїв. 
Учитель звертає увагу дітей на карту геттоїзації Європи, де відзначені пам'ятними 

знаками концтабору, гетто, все місця знищення євреїв і розповідає про життя (виживання) 
в гетто. 

Життя в гетто - життя на межі смерті. Свідчення очевидців. Рабська праця і голодне 
існування. Способи виживання. Надання медичної допомоги в гетто. Діти в гетто. 
Організація єврейської взаємодопомоги в гетто - надання сприяння сиротам, людям 
похилого віку та хворим, пошук продовольства і палива за межами гетто, налагодження 
зв'язків з місцевими жителями, духовне і культурне протистояння нацистам. Після 



закінчення розповіді увазі учнів пропонується фотоколаж, підготовлений учнями з 
використанням фотографій жертв нацизму і в процесі бесіди з'ясовуються відчуття дітей. 

● які почуття викликають у вас ці фотографії? 
● які почуття повинні були відчувати жертви? 
● а їхні кати? 
● а очевидці (свідки, спостерігачі)? 
● чому загинули близько 90 відсотків єврейських дітей, яким в 1939году було до 15 

років? 
Учням пропонується зробити ВИСНОВОК: 
Жертви Голокосту не знали відповіді на це питання, а людство і сьогодні не може 

повністю осмислити Голокост. 
Що це було? Геноцид - це завжди проти всіх, а не проти одного народу. Що значить 

сьогодні привіт з Освенцема? 
 
Наприкінці уроку учням пропонується прокоментувати висловлювання Егіль Орвік, 

при врученні Нобелівської премії миру в 1986 році: «Наша байдужість до зла робить нас 
співучасниками злочину». 

Учитель допомагає учням усвідомити і прийти до ВИВОДУ: 
♦ Будь-яка теорія про перевагу окремих рас чи народів, про неповноцінність інших 

рас і народів породжує нетерпимість, ненависть, жорстокість по відношенню до націй, а в 
поєднанні з силою тоталітарної держави (а саме такою була гітлерівська диктатура часів 
третього рейху) - створює умови для агресії, геноциду і тотального знищення. 

♦ Людська байдужість, невміння або небажання співчувати і співчувати, байдужість 
до чужого болю, жорстокості, обмеження людської гідності і громадянських прав 
особистості або народу в цілому можуть знову привести нас до Катастрофу. 

 
Основні поняття: холокост, «остаточне рішення» єврейського питання, «кришталева 

ніч», депортація, Айнзацгрупа, гетто, юденрат, газова камера, табори смерті. 
 
ОСНОВНІ ДАТИ: з 9.11.1938 - «кришталева ніч», 01.09.39 - початок 2-ї світової 

війни, 21.09.39 - наказ Р.Гейдеріха про створення гетто, лютий 1940 - заснування 
Освенцима (Аушвіц), 22.06.1941 - початок Великої Вітчизняної війни, 1941 рік - 
меморандум А. Розенберга «Вказівки до розв'язання єврейського питання», 29-30.09.41 р, 
серпень 1941 р - створення гетто на території Білорусі. 


