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                                                       вчитель-методист,  Миколаївська  ЗОШ№53 

«Голокост - трагедія  XX  століття. Трагічна доля єврейського народу» 

Мета: 

- розширити знання учнів про трагічні сторінки історії  Голокосту та 

охарактеризувати його наслідки; 

- розвивати вміння працювати з різноманітними джерелами інформації, 

аналізувати їх, знаходити відповіді на питання, самостійно робити висновки, 

висловлювати власну думку та поважати думку іншого; 

- розвивати в учнів  повагу до   збереження історичної пам’яті;формувати 

культуру міжнаціональних відносин у суспільстві, сприяти формуванню 

толерантності у міжнаціональних відносинах; 

- створити можливість відчути важливість усвідомлення прав людини як 

найвищої цінності. 

Рекомендації щодо використання матеріалів теми.  

Навчальна тема «Голокост - трагедія  XX  століття. Трагічна доля 

єврейського народу» має допомогти учням усвідомити важливість пам’яті про 

трагічні сторінки історії, важливість діалогу, а не конфронтації між 

представниками різних народів, які проживають разом.  На основі 

використання  історичних джерел, візуальних, сприяти розумінню трагедії, яку 

пережив єврейський народ в минулому і сприяти не допустити повторення цієї 

трагедії сьогодні. Може використовуватися на уроках історії України, 

всесвітньої історії, курсу «Людина і світ», в позакласній роботі. 

Очікувані результати:  

Після цього уроку учні зможуть : 

- характеризувати явище Голокосту, визначати причини та його наслідки; 



- працювати з різними джерелами інформації; 

- засвоїти уроки толерантності в сучасному світі; 

- усвідомити небезпеку нацизму та антисемітизму; 

- висловлювати власні думки щодо необхідності дотримання прав і 

свобод людини крізь призму історичного минулого та  

Можливості використання: Всесвітня історія (10 клас - Тоталітарні 

режими, 11 клас – Друга світова війна), Історія України (11 клас – Україна в 

Другій світовій війні),  Правознавство (10 клас – Права людини) курс «Людина 

і світ» (11 клас), в позакласній роботі. 

Орієнтовний час 50-60  хвилин.  

Щороку 27 січня світ вшановує пам’ять євреїв, що загинули під час     

Голокосту. Цей день у черговий раз спонукає замислитись над масштабами 

трагедії, що спіткала людство більше 70 років тому  Дату 27 січня обрали не 

випадково, саме цього дня у 1945 році війська визволили найбільший з 

гітлерівських концтаборів, Освенцим (Аушвіц-Біркнау), через який пройшли, 

як свідчать документи Нюрнберзького трибуналу, 2,5 мільйона людей, 90 

відсотків з яких були євреї. До 27 січня (дня звільнення) в таборі залишалося 

всього 7 тисяч в’язнів. Десятьма днями раніше війська СС вивезли з табору 

більше 60 тисяч виснажених людей, десятки тисяч з них загинули під час цього 

«маршу смерті». 

Усього у фашистських таборах смерті було знищено шість мільйонів 

євреїв і мільйони людей інших національностей. 

Немов чума, міжвоєнний антисемітизм інфікував Європу. Так жорна 

нацизму згубили мільни євреїв, не поділяючи своїх жертв за статтю, віком 

абосоціальним статусом. Верховна  Рада України прийняв 5 липня 2011 року 

постанову про  вшанування  щорічно цього дня в наші державі. 



Офіційно визнано, що від 5,5 до 6,1 мільйони євреїв було вбито 

протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйони на території колишнього 

Радянського Союзу, значною мірою в Україні. Три мільйони осіб було вбито в 

газових камерах, близько двох мільйонів розстріляно, інші були вбиті іншими 

методами, померли від голоду, виснаження, примусової праці або 

екстремальних життєвих умов, в яких вони були змушені перебувати. 

На сьогодні, Голокост - це уособлення людських страждань і 

абсолютного зла, універсальний символ травматичної події для всього людства. 

Зараз чимало із сучасників, батьки і діди яких не мали жодного відношення до 

винищення єврейського населення під час Другої світової війни мають сильні 

та емоційні спогади про нього. 

Чи визнаємо ми в повній мірі причину того, що убивство людини 

людиною знову набуло такого величезного розмаху, як у роки Другої Світової 

війни? Світ Голокосту існує й зараз, адже Голокост не лише єврейське питання. 

Геноцид, расизм, націоналізм можуть торкнутися  будь якого народу.  

Зрозуміти причини сучасного геноциду, усвідомити світову історію ХХ 

сторіччя, зупинити  прояви ксенофобії, упереджень неможливо без знання 

історії Голокосту. 

Крок 1. Вступна вправа « Знайди собі друга»  

Оберіть одну з ознак 
Стать Хлопець Дівчина Не має 

значення Очі Блакитні Чорні Карі Сірі 
Волосся Брюнет Блондин Рудий Русявий Не має 

значення 
Зріст 180 200 176 160 Не має 

значення 
Ставність Худорляви

й (а) 
Дебелий(а) Атлет (а) Не має 

значення 
Темперамент Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Не має 

значення 
Хобі Спорт Мода Рослинний або 

тваринний світ 
Музика Не має 

значення 
Риси характеру Доброзичл

ивість, 
відкритість. 

Стриманість, 
надійність. 

Пунктуальність, 
вимогливість 

Життєрадісність, 
надійність 

Не має 
значення 

Здоров’я  Аллергик, астматик, псоріаз, СНІД, без відхилень Не має 



значення 
Віросповідання Атеїст, Християнин, Мусульманин, Іудей, Буддист Не має 

значення 
 

Завдання. 

1.У кожного із вас є друзі з якими ви спільно проводите час, ділитеся 
секретами, щиро радієте та допомагаєте у різних життєвих ситуаціях. Що Вас  

особисто приваблює у Ваших друзях? 

2. Користуючись табличкою складіть портрет свого друга. 

3.Чи легко Вам було складати портрет ? Як Ви вважаєте, чи достатньо 
керуватись тільки ознаками, наведеними в табличці при виборі друга? 

( Під час обговорення звернути увагу  на поняття « толерантність» та його 
значення). 

Пропоную ознайомитися з визначеннями терміна та вибрати те 

визначення, як : 

У перекладі з латинської «tolerance» означає «терпіння». 

Це слово в медицині позначає здатність організму переносити вплив тих 

чи інших чинників. У суспільстві толерантність означає терпимість до інших 

думок, поглядів, традицій. 

Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, 

форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від 

власних. Передусім толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення 

до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста 

свобода індивіда та поцінування прав та свобод людини. 

 Толерантність означає активну позицію людини, а не пасивнотерпиме 

ставлення до навколишніх подій, тобто толерантна людина не повинна бути 

терпима до всього, наприклад до порушення прав людини чи маніпуляцій та 

спекуляцій. Те, що порушує загальнолюдську мораль не повинно сприйматись 

толерантно. 

(http://etyket.org.ua/tolerantnist.htm) 



Складність розуміння поняття «толерантність»» полягає в його різному 

значенні в різних мовах. Воно залежить від історичного досвіду народів. 

Tolerance (англ.) — готовність і здатність бути терпимим, без протесту 

сприймати особистість. 

Tolerance (франц.) — ставлення, яке припускає відмінну від твоєї думку 

та дії інших; повага до волі іншого, його способу мисленння, поведінки, 

політичних і релігійних поглядів. 

Tolerance (іспан.) — здатність визнавати відмінний від власного 

світогляд. 

Kuan rong (китайськ.) — дозволяти приймати, бути до інших 

доброзичливими. 

Tasamul (арабськ.) — прощення, м'якість, милосердя, співчуття, 

доброзичливість, терпимість. 

Перською — це терпіння, витривалість, готовність до примирення. 

Російською — здатність терпіти щось або когось. 

В українській мові існує два слова з подібним значенням: «толерантність» 

і «терпимість». Частіше вживають слово «терпимість». Воно означає здатність, 

уміння миритися з інакшою думкою. 

Останнім часом поняття «толерантність» стало міжнародним терміном. 

Воно має зміст, в основі якого — загальне значення цього слова в будь-якій 

мові світу. 

Отже, толерантність (від лат. tolerantia — стійкий, терпимий, що допускає 

відхилення) — особистісна риса людини, терпиме ставлення до чужої думки, 

релігії, поведінки, повага до гідності й прав інших людей; здатність поставити 

себе на місце іншої людини. Це повага, прийняття й правильне розуміння 

багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження й способів 

прояву людської індивідуальності. 



Генеральна Конференція ЮНЕСКО оголосила 1995 рік роком 

толерантності й прийняла Декларацію принципів толерантності. 16 листопада 

названо Міжнародним днем толерантності. 

Толерантність вважається показником високого духовного й 

інтелектуального розвитку особистості. 

- Яке з визначень Ви вважаєте …. 

- Чи відомий Вам термін « інтолерантність»?   

Думка психолога: 

«Будь-які прояви інтолерантності мають у своїй основі почуття переваги 

одного (одних) індивіда над іншим (іншими). Прояви інтолерантності  

передбачають  негативні, агресивні прояви, спрямовані проти когось. 

Інтолерантная особистість або група особистостей вважає себе краще, вище, 

розумніше тих, проти кого спрямовані стріли їх нетерпимості». 

(http://bigbro.com.ua/intolerantnist-tse-shho-take/) 

- Як Ви вважаєте до яких наслідків у суспільстві   може привести 

інтолерантність? 

Життя суспільства, як і життя окремої людини, ґрунтується на впливі 

ідей, поглядів, теорій. За часи історії людства їх промайнуло чимало. Вони 

оволодівали розумом людей на більший чи менший термін. Деякі з них 

закликали до барикад, призводили до війн, ставали підставою для створення 

«образу ворога» з іншого народу. 

Учитель:  

- Толерантність це , перш за все, повага до історії інших народів 

розуміння багатоманітності.  Толерантності треба навчатися. 

До сьогодні людству важко усвідомити , як так сталося, що в середині 



 «освіченого» XX століття , на одному з найрозвиненіших континентів 

світу, в Європі, люди вбивали людей тільки за їхню національну належність, 

більше ні за що, тільки тому, що люди були євреї. Ми маємо це знати та і 

Відповідати на виклики минулого, можливо ,заради майбутнього. 

Надзвичайно трагічним для людства  слало 20 століття – коли люди 

вбивали людей тільки за те, що вони були іншої національності. Зло виявилось 

страшним . 

У роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) нацисти винищили на 

території Німеччини й окупованих країн Європи 6 із 12 млн. євреїв, знищили 

тисячі єврейських громад. Це була найтрагічніша епоха за всю історію 

єврейського народу. Чи усвідомлюємо ми повною мірою причину того, що 

вбивство людини людиною знову набуває гігантської сили, як у роки Другої 

світової війни. 

   Прийшовши до влади в 1933 році Адольф Гітлер, у своїй книзі « Mein 

Kampf»  виклав нацистську політику щодо єврейського народу: 

 « Хіба є на світі хоч одна нечиста справа, хоч одна безсоромність будь-

якого сорту, насамперед, у галузі культурного життя народів , в якій не був би 

замішаний принаймні один єврей? Як в усякому гнійнику знайдеш черв’яка або 

його личинку , так в усякій брудній історії неодмінно зіштовхнешся з 

єврейчиком»  

Учитель: 

- Зробіть припущення про долю єврейського народу.  

-  Друга світова війна зв’язала поняття геноцид і антисемітизм з 

новим для європейців словом - Голокост. 

- Голокост- слово грецького походження , у перекладі означає  

знищення. Цим словом прийнято позначати тотальне знищення , винищення 

нацистами євреїв. На івриті – Шоа, катастрофа. 



Німецький історик Гвідо Кнопп написав ,що Голокост був у німецькій 

історії, був у його власній історії,  а ми відповідальні за власну історію . 

Крок 2 Робота з документами 

Робота в групах: 

1 група ( документ 1): Знайдіть у текстах докази дружнього  співжиття  

людей різних національностей у містечку. Чи вважали себе євреї чужинцями? 

Чи вважали чужинцями їх сусіди? 

2 група ( документ 2):   Знайдіть у текстах описи проявів дискримінації та 

нетерпимого ставлення до євреїв. У чому це проявилось та які мало наслідки? 

3 група (документ 2): Як  у різні часи змінювалось ставлення до євреїв 

інших мешканців містечка і чому? Яку роль у цьому відігравалиа офіційна 

політика влади, що  змінювалась? 

4 група ( документ 3; 4): 1.Про що свідчать архівні документи?  

2.Які  почуття виникають у Вас після опрацювання архівних документів? 

Документ 1. Свідчення Леї Розенцвайг. 

(Джерело: колекція відеосвідчень Інституту Фонду Шоа університету 

Південної Каліфорнії).  

«Рава-Руська була повітовим містом, там було 17 тисяч мешканців, 60% з 

них – євреї, решта – поляки, українці й трохи штабів – тобто німців. Життя в 

місті було спокійним, сусідські взаємини з поляками й українцями були 

чудовими, - не було погромів або якихось таких речей. Зрозуміло, був якийсь 

прихований антисемітизм, але не можна сказати, що євреї якось постраждали 

від цього в той період. 

Єврейська спільнота жила окремо.., але відносини з поляками були 

досить коректними. Наприклад, коли були вибори до мерії або загальне 

впорядкування в місті, коли все населення робить щось разом. Або, наприклад, 

свята. Якщо у християн було, наприклад, Різдво, мій дядько (він був пекарем) 



надсилав величезний пиріг старості, тобто, меру, як подарунок на Різдво. А, 

наприклад, на Песах і на Рош га-Шана (єврейський Новий рік, святкують у 

вересні-жовтні за місячним календарем. – О. П. – С) вони вітали нас. Ми були 

сусідами, жили поміж них. Був і єврейський квартал, в якому жили євреї, але 

загалом єврейське населення жило поміж неєврейського. 

Ми мешкали переважно у польському кварталі, християнському. Там 

були також євреї. Але не так, як в єврейському кварталі, де жили більше євреї. 

Праворуч, ліворуч та навпроти нас жили християни. Тобто була німецька 

родина, були поляки, українці… У моєї матері була сестра, яка мешкала в 

єврейському кварталі. Це був центр міста, там було дуже багато євреїв… У 

цьому кварталі була синагога і бані й усі єврейські магазини. Це називалося 

єврейським кварталом. … Там був польський костел й українська церква, але 

більшість населення була єврейська… 

Наша родина була без фанатизму, але дуже релігійною і традиційною. 

Батько відвідував синагогу й молився також удома, дотримували шабат, свята, 

коли я була маленькою, він брав мене із собою до синагоги…» 

Документ 2. Свідчення Леї Розенцвайг. 

(Джерело: колекція відеосвідчень Інституту Фонду Шоа університету 

Південної Каліфорнії). 

«Перед війною я вже була…школяркою. Спершу відвідувала – ще коли 

була маленькою – школу «Бейт-Яаков», релігійну єврейську. 

Потім – школу «Тарбут». Там учили іврит. До того ж відвідувала 

державну польську школу з польською мовою викладання. … До обіду ми були 

в польській школі, а після обіду, на додаток до загального навчання, ходили до 

івритської школи… 

Мої друзі були в першу чергу – єврейські дівчата зі школи. Дружба з 

польками була нечастим явищем, але в мене були й польські подружки й 

українські. Після школи відвідували одна одну… 



У самій школі для дівчат імені Ожешкової був розподіл. Єврейські 

дівчата – з правого боку, християни – з лівого… Але ми сприймали це як щось 

зрозуміле. Інколи, коли єврейська дівчина досягала добрих успіхів, то як 

похвалу вона могла сісти поміж польками, але, як правило, був розподіл. Перед 

уроками була молитва, але вона була загальною. Польки складали руки ось так, 

а єврейки ось так. Тобто це не був антисемітизм – так це було прийнято, ми не 

відчували чогось особливого. Там і там були пісеньки, в яких були насмішки 

над євреями, але не було такого антисемітизму, від якого б ми страждали. 

Життєвий устрій був звичайним». 

 Документ 3.  Про звірства на території Березнегуватського району, у 

тому числі в єврейській сільській раді Нагартав, свідчать акти розслідування 

злодіянь німецько-фашистських окупантів. В одному з них, від 6 квітня 1944р. 

говориться: «Комісія установила й оглянула могили замучених і розстріляних 

мирних громадян. Установлено наступне: по Нагартавській сільській раді 

розстріляно 762 чоловіка єврейської національності.   

По Березнегуватській сільській раді розстріляно 111 чоловік. З них 100 

чоловік єврейської національності. 

Розстріл єврейського населення почався 14 вересня 1941р. о 7 годині 

ранку. Людей роздягали до нижньої білизни і партіями по 20 чоловік підводили 

до ярів і розстрілювали. За словами очевидця Василя Тицького, «деяких дітей 

кати наколювали на багнет і через голову кидали в яр. Інших живцем закидали 

трупами розстріляних».  Усього було знищено 1975 чоловік 93% єврейського 

населення Березнегуватського району. 

За період окупації у Веселинівському районі було розстріляно і замучено 

більш 7000 чоловік, в основному, громадян єврейської національності, що були 

пригнані з Одеси. 

(Державний архів Миколаївської області. Ф.Р. 5859, оп. 1,2. Архівно-

слідчі справи репресованих мешканців Миколаївської області). 

Питання: 



1. Про що свідчать архівні документи?  

2. Які  почуття виникають у Вас після опрацювання архівних 

документів? 

Документ 4. 30 серпня 1941р. територія між Бугом та Дністром під 

назвою Трансністрія була передана королівській Румунії. 

Восени 1941р. згідно бухарестського наказу №23, всі вислані у 

Трансністрію бессарабські євреї і всі зібрані українські євреї були інтерновані у 

чотирьох основних пунктах: 

1. Богданівка (тепер Миколаївська область) – загальна кількість 

близько 55000. З них у грудні 1941р. до 5000 інвалідів, хворих і старих були 

спалені заживо. У Богданівський табір зігнали мирних жителів, переважно 

єврейської національності, із Миколаївської, Одеської, Кіровоградської, 

Вінницької та інших областей. Колони мирних людей, серед яких були жінки, 

діти, літні люди, розташувались просто неба, в напівзруйнованих свинарниках 

та сараях. 20 грудня 1941р. до табору прибув  загін карателів. Почалися масові 

розстріли. Для затримання крові, що стікала у річку Південний Буг, побудували 

спеціальну земляну дамбу висотою 2 метри, довжиною 12 метрів. На дні 

розвели величезне багаття, у яке кидали тіла розстріляних. З 21 по 29 грудня 

було знищено 43000 євреїв. До 1 лютого 1942р. число розстріляних досягало 

54000 чоловік. Цю каральну акцію гітлерівці назвали «Подарунок Сталіну». 

2.  Доманівка (тепер Миколаївська область) – тут утримувалось 18000 

євреїв, які з січня до лютого 1942р. загинули від ручних гранат і кулеметів. 

3. Акмечетка (тепер Миколаївська область) – 4000 євреїв систематично 

голодували і померли. 

4. Березівка (Одеська область) – тут знаходилось 30000 євреїв, які 

пережили бійню в Одесі 23 і 24 жовтня 1941р., а також 10000 євреїв, 

інтернованих з Одеси.  



Всього у цих пунктах загинуло 132000 чоловік. 

(Державний архів Миколаївської області. Ф.Р. – 1894. Акти комісій по 

розслідуванню злочинців німецько-фашистських загарбників на Миколаївщині). 

Питання: 

1.Про що свідчать архівні документи?  

2. У яких населених пунктах Миколаївської області здійснювалося 
знищення єврейського населення? 

Крок 3 Робота з висловами. 

Учитель: 

Чи є щось дорожче від людського життя та свободи? 

 На жаль, у світі продовжуються війни, не поодинокі випадки 

національної нетерпимості та тоталітаризму. Кожний народ повинен боротись 

проти зневаги до людського життя.  

Сьогодні треба говорити про минуле задля майбутнього, адже безпам’ять 

породжує бездуховність. Українці, як історична нація, мають зберегти пам’ять 

про жертв цілеспрямованого державного терору.  

Чи усвідомлюємо ми повною мірою причину того, що вбивство людини 

людиною знову набуває гігантської сили, як у роки Другої світової війни. 

Відомий ізраїльський історик Єгуда Бауер писав6 « …мит мусимо 

пам’ятати Голокост заради того, щоб наші діти  ніколи  не ставали жертвами , 

катами чи байдужими спостерігачами...» 

Обговорення: 

- Що таке пам’ять? 

- Для чого вона потрібна людині? 

Пропоную учням прочитати вислови та пояснити, що мали на увазі 

автори? 



Що для вас особисто означає пам’ятати? 

1. «Є спогади, які не захочеш віддати навіть за скарб. Адже вони дорожчі. 

Вони – дорогоцінні камені пам’яті» (Вілкі Коллінз «Місячний камінь») 

2. «Страх відбирає пам’ять» (Фукідід) 

3. «Якщо людина не любить хоча б зрідка дивитися на старі фотографії 

своїх батьків, не цінує пам'ять про них, залишену в саду, який вони обробляли, 

в речах, які їм належали, отже, вона не любить їх. Якщо людина не любить 

старі будинки, старі вулиці, нехай навіть і поганенькі, отже, у неї немає любові 

до свого міста. Якщо людина байдужа до пам’ятників історії своєї країни, отже, 

вона байдужа до своєї країни» (Дмитро Лихачов).  

Крок 4 . «Український – єврейський сімейний  альбом» 

Учитель: 

- У кожного із Вас дома є сімейні альбоми.  

- Що особисто для Вас значить сімейний альбом? 

- Пропоную  Вам познайомитися з висловом Дмитра Лихачова щодо  

вшанування пам’яті: 

«Якщо людина не любить хоча б зрідка дивитися на старі фотографії 

своїх батьків, не цінує пам'ять про них, залишену в саду, який вони обробляли, 

в речах, які їм належали, отже, вона не любить їх. Якщо людина не любить 

старі будинки, старі вулиці, нехай навіть і поганенькі, отже, у неї немає любові 

до свого міста. Якщо людина байдужа до пам’ятників історії своєї країни, отже, 

вона байдужа до своєї країни»  

Робота з джерелом  « Український єврейський альбом» 

Розділ «Бабин Яр», с 26-27. 

(Учні знайомляться з світлинами та представленою інформацією) 

Обговорення: 



1.Що об’єднує долі людей, представленних  на фото ? 

2.Яким було їх життя до війни? 

3.Як складалися відносини з сусідами? 

4. У чому трагізм долі цих людей? Що Ви знаєте про Бабин Яр? 

5. Які уроки має зробити суспільство?  

- Україна багатонаціональна держава. Разом на одній землі  

живуть люди різних національностей.  Злочини  Другої світової війни 

проти людства, зокрема, тотальне знищення нацистами єврейських 

громад Європи, зумовили появу конвенції ООН про запобігання злочинів 

геноциду та покарання за нього. Американський філософ  Джордж 

Сантаяна писав: « …хто не пам’ятає свого минулого , приречений на його 

повторення…» 

 Крок 5. Підбиття підсумків 

- Які уроки щодо забезпечення прав людини має здобути 

людство? Як Ви вважаєте 

- Для чого необхідно зберігати пам’ять про події Голокосту? 

- Як Ви вважаєте, чому саме після Другої світової війни було 

прийнято Загальну Декларацію прав людини? 

 

 

 

 

 


