
 
 

План	уроку	від	Centropa	
Олененко	Людмила	Василівна	

Кам’янсько-Дніпровська	районна	гімназія	«Скіфія»,		
м.	Кам’янка-Дніпровська	Запорізької	області,	Україна	

	
Тема	уроку:	Голокост	в	Україні	
Тип	уроку:	урок	засвоєння	нових	знань	

Форма	проведення:	кіноурок	з	елементами	інтерактивних	технологій		

Цільова	аудиторія:	учні	11	класу	
Дата	і	тривалість:	16.10.2018,	45	хв.	

Мета	уроку:		
- поглибити	 знання	 учнів	 про	 єврейську	 складову	 в	 історії	 України;	 розглянути	

тему	 на	 прикладі	 конкретних	 людських	 доль;	 продемонструвати	 важливість	
історичної	 пам’яті	 як	 засобу	 збереження	 ідентичності	 людини	 та	 осмислення	
Голокосту,	його	історичних	уроків;		

- продовжувати	 формувати	 понятійний	 апарат,	 загальнонавчальні	 уміння	
спостереження,	слухання,	класифікації	та	узагальнення;		

- виховувати	 повагу	 до	 збереження	 людиною	 в	 будь-яких	 умовах	 власних	
ціннісних	орієнтацій.		

Очікувані	результати:	
Після	 цього	 уроку	 учні	 зможуть	 вдосконалити	 інформаційну,	 хронологічну,	
мовленнєву,	логічну,	просторову,	аксіологічну	компетенції:	
висловлювати	власну	точку	зору	з	приводу	причин	та	наслідків	трагічних	подій	на	
території	України;	
розповідати	про	перебіг	подій	в	Україні	під	час	Голокосту,	про	долю	конкретних	людей	
–	учасників	згадуваних	подій	
пояснювати	значення	і	сутність	терміну	Голокост;	
сприймати	історію	через	її	особистісний	вимір;	
розкривати	зміст	морального	вибору	для	свідків	Голокосту;	
вдосконалювати	навички	критичного	мислення,	розвивати	почуття	емпатії.	
Використані	фільми	/	матеріали	від	Centropa:	
Відеофільм	«Повернення	до	Рівного.	Історія	Голокосту»,	фото	та	інтерв’ю	з	сайту	
Centropa	

Обладнання	/	ресурси:	
ПК	 з	 підключенням	 до	 мережі	 Інтернет,	 мультимедійний	 екран,	 сайт	 Centropа,	 карта	
України	

Методичні	прийоми	/	інтерактивні	технології:	

Робота	в	групах,	складання	карти	знань,	хмари	слів	
	

	



 
 
Хід	уроку	
	

Організаційний	момент.	
Психологічне	налаштування	вчителем	учнів	на	успішну	роботу	на	уроці	
	
Актуалізація	опорних	знань	учнів:	

Демонстрація	 на	 екрані	 довоєнних	 фото	 єврейських	 сімей,	 що	 проживали	 на	
території	України	(сайт	Centropa).	

Учитель.	Перед	 вами	 –	щасливі,	 заможні,	 люблячі	 люди.	Життя	 багатьох	 із	 них	
трагічно	 обірвалось	 у	 роки	 Другої	 світової	 війни.	 Чому	 і	 як	 змінив	 їхнє	 життя	
нацистський	«новий	порядок»?	

Бесіда.	1.Ви	вже	знайомі	з	терміном	«Голокост».	Що	він	означає?	
2.	Які	асоціативні	поняття	виникають	у	вашій	пам’яті	у	зв’язку	з	цим?	
(Варіанти	 відповідей:	 «геноцид»,	 «гетто»,	 «табори	 смерті»,	 «Бабин	 Яр»,	

«Праведник	 народів	 світу»,	 тоталітаризм,	 нацизм,	 антисемітизм,	 ксенофобія,	 1933-
1945,	1941-1944,	27	січня	та	ін.).	

3.	Терміни	закріплюються	в	ході	бесіди	з	учнями.	
	

Мотивація навчальної діяльності: 
Вступне	слово	вчителя.		
На	 сьогоднішньому	 уроці	 ми	 спробуємо	 поглибити	 наші	 знання	 з	 теми	

«Голокост»	у	не	зовсім	звичний	спосіб.	Ми	будемо	дивитись	відеофільм.	Але	не	просто	
дивитись	 –	ми	 будемо	 думати,	 співчувати,	 страждати,	 співпереживати	 разом	 з	 двома	
маленькими	 дівчатками	 родом	 з	 України,	 до	 яких	 доля	 була	 немилосердною	 і	
милосердною	водночас.	Їх	звати	Шеллі	Вайнер	та	Рая	Кіжнерман.	Зараз	вони	мешкають	
у	 США.	 Я	 познайомилась	 із	 однією	 з	 них	 нещодавно,	 у	 2015	 році,	 перебуваючи	 на	
семінарі	 Єврейського	 історичного	 інституту	 Centropa	 в	 м.	 Рівне	 (демонстрація	
спільного	 фото).	 Це	 Шеллі	 -	 життєрадісна,	 активна,	 допитлива	 жінка,	 яка	 прожила	
довге	 життя,	 виростила	 дітей,	 онуків,	 але	 ніколи	 не	 забувала	 про	 людей,	 які	 вдруге	
подарували	їй	життя	–	просту	українську	родину	Палащуків	із	Рівненщини.	Пропоную	
вам	 ближче	 познайомитись	 із	 історією	 Шеллі	 та	 Раї,	 переглянувши	 відеофільм	
«Повернення	до	Рівного.	Історія	Голокосту»	(сайт	Centropa).	

Щоб	 полегшити	 процес	 засвоєння	 знань,	 з	 метою	 їх	 систематизації	 пропоную	
вам	об’єднатись	у	3	групи	і	виконати	завдання	під	час	перегляду	фільму.		

Об’єднання	учнів	у	групи.	Завдання:	
І	група.	Створити	«хмару	слів»	за	переглянутим	фільмом.	
ІІ	група.	Створити	«карту	знань»	за	переглянутим	фільмом.	
ІІІ	 група.	 Героїні	 фільму	 переживали	 в	 своєму	житті	 і	 радісні	 і	 сумні	 моменти.	

Зафіксуйте	їх	у	своїх	записах.	
	
Після	перегляду	фільму	ми	обміняємось	думками,	поділимося	враженнями	з	

приводу	побаченого	і	почутого	
	

Вивчення нового матеріалу: 
Перегляд	відеофільму	(вступна	частина).	
Бесіда.	1.	Про	кого	цей	фільм?		
2.	Про	що	найперше	згадали	героїні	фільму?	



 
 

3.	Як	ви	вважаєте,	чому?	
4.	Що	дає	глядачеві	розповідь	від	імені	свідка?	
	
Робота	груп		над	своїми	завданнями.		
	
Перегляд	відеофільму	(І	частина).	
Бесіда.	1.	Що	ви	дізнались	про	передвоєнне	життя	сімей	Шеллі	та	Раї?	
2.	Чим	займались	їхні	батьки?	
3.	Яким	було	довоєнне	дитинство	дівчаток?	
4.	З	ким	вони	проводили	час?	
5.	Чи	усвідомлювали,	що	вони	єврейки?	
6.	Що	вам	запам’яталось	найбільше	із	вашого	дитинства?			
Робота	груп		над	своїми	завданнями.		
Перегляд	відеофільму	(ІІ	частина,	до	8	хв.	05	сек.)	
Бесіда.	1.	Які	події	поклали	край	дитинству	Шеллі	та	Раї?	
2.	Як	змінилось	життя	єврейського	населення	після	окупації	краю	нацистами?	
3.	Як	намагались	врятуватись?	
4.	Що	відбулось	у	Сосонках?	
5.	Що	сталося	з	великою	родиною	дівчаток?		
6.	Чи	відбувались	подібні	події	в	інших	місцях	України?	Де	саме?	
7.	Чому	так	зухвало	поводили	себе	німці	у	ставленні	до	євреїв	на	території	СРСР?	
8.	 Існує	теза,	що	значна	частина	вбивств	євреїв	на	теренах	СРСР	відбувалась	за	

повної	підтримки	місцевих	жителів?	Чи	згодні	ви	з	цим?	
9.	 З	 огляду	 на	 це,	 спрогнозуйте	 варіанти	 подальшого	 перебігу	 подій	 у	 житті	

героїнь	фільму.		
Учитель.	 Що	 відбулось	 насправді,	 ми	 дізнаємось,	 переглянувши	 до	 кінця	 ІІ	

частину	фільму.	
	
Перегляд	відеофільму	(ІІ	частина,	з	8	хв.	05	сек.).	
Бесіда.	 	 1.	 Хто	 прийшов	 на	 допомогу	 дівчаткам	 і	 їхнім	 матерям?	 Чи	 був	 у	 них	

вибір?	
2.	Що	ви	дізнались	про	родину	Палащуків?	
3.	Які	ризики	загрожували	родині?	
4.	Де	і	в	яких	умовах	переховувались	втікачі?	
5.	Чому	Шеллі	заздрила	курчатам	і	кошенятам?	
6.	Які	іграшки	були	у	дівчаток?	Порівняйте	їх	із	своїми	іграшками.		
7.	Які	події	Шеллі	назвала	«найстрашнішою	ніччю»?	
8.	Чи	був	вибір,	як	вчинити,	у	Никанора?	Чому	він	знову	рятував	жінок	і	дітей?	
9.	Що	таке	бункер?		
10.	Як	допомагав	Никанор	після	звільнення	Рівного?	
11.	Завдяки	кому	і	чому	вижили	втікачі?	
12.	 Прочитайте	 вислови	 і	 висловіть	 свої	 міркування	 з	 приводу	 їхнього	 змісту	

стосовно	теми	сьогоднішнього	уроку.	
	
«Не	бійся	ворогів	–	у	крайньому	випадку	вони	можуть	тебе	вбити.	Не	бійся	друзів	

–	у	крайньому	випадку	вони	можуть	тебе	зрадити.	Але	бійся	байдужих	–	тільки	з	їхньої	
мовчазної	згоди	існують	на	землі	зрадництво	й	убивство».	

																																																																													(Бруно	Ясенський,	письменник).	



 
 

	
«Єдине,	що	потрібно	для	тріумфу	зла	–	це	те,	щоб	добрі	люди	нічого	не	робили».																																																														

(Едмунд	Берк,	мислитель).	
	
«Байдужість	–	це	найвища	жорстокість».							(М.	Уілсон,	письменник).	
	
Робота	груп		над	своїми	завданнями.		
	
Перегляд	відеофільму	(ІІІ	частина).	
Бесіда.		1.Чому	розійшлись	долі	героїнь?	
2.	Який	шлях	пройшла	кожна	з	них	до	нової	зустрічі?	
3.	Чому	обидві	опинились	далеко	від	 своєї	батьківщини?	Чому	більшість	євреїв	

намагались	покинути	Європу?	
4.	Як	ви	вважаєте,	чому	ця	частина	фільму	називається	«Починаючи	з	початку»?		
	
Робота	груп		над	своїми	завданнями.		
	
Перегляд	відеофільму	(ІV	частина).		
Бесіда.		1.	Чому	Шеллі	і	Рая	повернулися	до	Рівного	через	багато	років?	Чи	могли	

вони	не	повернутись?	Чому	вони	повернулись	удвох?	
2.	Яким,	за	словами	Раї,	було	повернення?	
3.	Кого	і	що	вони	побачили	на	обійсті	Палащуків?	
4.	Як	вони	оцінили	дії	сім’ї	в	роки	окупації?	
5.	Прокоментуйте	слова	Шеллі:	«Я	не	знаю,	як	би	я	вчинила	в	такій	ситуації.	Не	

думаю,	 що	 багатьом	 з	 нас	 відомо,	 щоб	 ми	 	 зробили».	 Чи	 погоджуєтесь	 ви	 з	 таким	
твердженням?	Чому?	

	
Робота	груп		над	своїми	завданнями.		
	
Закріплення	вивченого	матеріалу:	
Представлення	 і	 захист	 складених	 групами	 учнів	 «хмар	 слів»,	 «карт	 знань»	

(обговорення,	внесення	доповнень).	
Обговорення	життєвого	шляху	героїнь	фільму	щодо	радісних	 і	 гірких	сторінок.	

Чого	 було	 більше?	 Чи	 можна	 вважати	 їх	 щасливими?	Що	 стало	 основою	 для	 їхнього	
духовного	і	морального	відродження?	

	
Які	уроки	Голокосту	винесло	людство?	
	
Демонстрація	 фото	 відзначення	 річниці	 жертв	 Голокосту	 в	 м.	 Рівне	 в	 урочищі	

Сосонки	у	2015	році	за	участі	Шеллі	Вайнер	(сайт	Centropa).	
	
Підсумки	уроку.		
Оцінювання	роботи	учнів	на	уроці.	
Рефлексія.	Виразіть	свої	враження	від	уроку	одним	реченням	
«Я	зрозумів…»		
«Я	відчув…»	
«Мені	сподобалось…»	
«Мене	вразило…»	і	т.д.	



 
 

		
Домашнє	завдання	(оголошення,	інструктаж	щодо	виконання).	
1.	Опрацювати	пункт	4	параграфа	3	підручника	(всі	учні).	
2.	Диференційовані	завдання.		
-	Низький	рівень.	
Продовжити	 речення	 «Я	 порадив	 би	 своїм	 одноліткам	 подивитись	 фільм	

«Повернення	до	Рівного.	Історія	Голокосту»,		тому	що…».	
-	Середній	рівень.	
Скласти	питання	для	уявного	інтерв’ю	з	Шеллі	або	Раєю.	
-	Достатній	рівень.	
Створити	 афішу	 до	 фільму	 та	 рекламний	 текст,	 яким	 заохотите	 однолітків	

ознайомитись	із	фільмом.		
-	Високий	рівень.	
Знайти	в	місцевому	музеї	або	дізнатись	у	рідних	про	факти	Голокосту	в	нашому	

місті,	чи	були	спроби	спасіння	євреїв,	чи	є	серед	мешканців	міста	ті,	що	стали	
праведниками?	Матеріали	дослідження	представити	у	формі	інтерв’ю,	презентації,	
буклету,	відеофільму	(на	вибір).	

	
Рефлексія	та	коментарі	вчителя	до	уроку:	
Вивчення	 історії	 євреїв	України	 в	міжвоєнний	період	 та	 в	 роки	Другої	 світової	

війни	 –	 це	 свідчення	 того,	 що	 історія	 Голокосту	 –	 це	 не	 лише	 історія	 єврейського	
народу,	а	й	частина	історії	українського	народу.	

Тому	 завдання	 вчителя	 –	 виважене	й	небайдуже	 викладання	 історії	 Голокосту,	
чому	 може	 сприяти	 застосування	 нестандартних	 форм	 і	 методів	 викладання	 теми,	
зокрема	 уроки	 з	 використанням	 відеофільмів,	 фото,	 інтерв’ю	 з	 безпосередніми	
учасниками	подій.		

На	 таких	 уроках	 повинно	 бути	 більше	 запитань,	 ніж	 відповідей.	 Тут	 повинні	
«говорити»	свідки,	особливо	ті,	що	були	ровесниками	нинішніх	учнів,	мали	захоплення,	
ідеали	 і	 переживання,	 подібні	 тим,	 які	 мають	 більшість	 сучасних	 підлітків.	 Для	
досягнення	 цієї	 мети	 є	 дуже	 доцільним	 використання	 матеріалів	 Centropa.	 Вони	
підвищили	 ефективність	 і	 результативність	 даного	 уроку,	 сприяли	 досягненню	
поставленої	мети.	


