
Шкільна лінійка із вшанування жертв  Голокосту 
 (для учнів 5-11 класів, тривалість 25 хв.) 

 
Мета: Поглибити знання учнів про Голокост під час Другої Світової 

війни на території Східної Європи та нашої країни, виховувати в учнів 
толерантність та повагу до інших народів, формувати почуття емпатії, 
вшанувати пам’ять загиблих у Голокості.  

Обладнання: виставка «Злочин проти людства», на якій зібрані 
книги, статті періодичних видань про масове знищення єврейського 
населення під час Другої Світової війни (матеріали отримані від Анатолія 
Подольського – керівника Українського Центру вивчення історії 
Голокосту), презентація створена із фото взятих в українсько-єврейському 
сімейному альбомі. 

Хід 
Звучить мелодія сліз Моцарта  

Учень декламує: 
Надходить час Добра. 
Ніч розбрату минає. 
Світанок провістить 
Єднання всіх сердець: 
«Є брат, і є сестра, 
А ворога – немає». 
Людина прагне жить 
І Пам'ять промовляє: 
«Ми тут, ми з Вами,  
Ми живі!» 

Слово вчителя історії: Історію неможливо повернути назад. Але 
необхідно розповісти про неї всю правду. Історія нашої Батьківщини, на 
жаль, має  й сумні сторінки. Україна – це країна пісні й краси. Україна в 
роки Голокосту – це країна смерті. Смерті безвинних… 

Голокост на Україні – це систематичне переслідування та знищення 
єврейського населення України німецькими нацистами в 1941-1944 роках.  

Ведуча: Голокост – трагедія, злочин проти людства, який тривалий час 
був закритим. Вивчення документів, спогадів доводить, що територія 
України стала своєрідним полігоном, де нацистські нелюди опрацьовували 
методи «остаточного розв’язування єврейського питання».  
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Ведучий: В Україні антиєврейський геноцид носив особливо 
жорстоку форму. Це пояснювалося тим, що, у розумінні нацистів, тут жили 
не просто євреї, а євреї «більшовицькі», російські. Напередодні війни по 
кількості євреїв, що проживали на її території, - 2,7 млн. чоловік - Україна 
(у сучасних кордонах) посідала перше місце у Європі й друге - у світі. 
Убивства євреїв окупантами почалися в Україні в червні 1941 р. і тривали 
близько трьох років. Перші "єврейські акції - були спрямовані, в 
основному, проти єврейської інтелігенції як потенційного організатора 
опору окупантам.  

Ведуча: 1 листопада 2005 року Генеральна Асамблея   Організації 
Об´єднаних Націй ухвалила резолюцію, в якій постановила, що день 27 
січня – це Міжнародний день пам´яті жертв Голокосту. Давайте 
подивимось чому цей день увійшов в історію. (Перегляд відео «Цей день в 
історії. Події 27 січня 1945 року» (3 хвилини)). 

У 60-ту річницю звільнення концтабору, в якому знищували євреїв, 
Аушвіц  президент України Віктор Ющенко у своїй промові сказав: «Я – 
син української землі, на якій відбулися страшні трагедії ХХ століття: 
Голодомор і Голокост, які забрали життя мільйонів людей. Україна 
пам’ятає, яку загрозу несуть нетерпимість, насилля та агресія. Трагедія 
ніколи не повернеться на українську землю». Верховна Рада України 
прийняла 5 липня 2011 року постанову про відзначення щорічно  дня 
пам’яті Голокосту в Україні.  

Ведучий: Символом Голокосту в Україні став розстріл близько ста 
тисяч людей, більшість із яких були євреями, у Бабиному Яру (м. Київ). 

Загальну кількість загиблих українських євреїв можна оцінити в 1,8 
млн. чол. У цілому Україна втратила близько 70% довоєнного єврейського 
населення. Це було складовою частиною трагедії Голокосту.  

Бабин Яр – один з найбільших у Києві ярів… Саме ця місцевість 
вважається першим місцем тотального знищення єврейського населення. 

Ведуча: Свої «Бабині Яри» є практично в кожній з окупованих 
нацистами областей України. За такою ж схемою проходило знищення 
євреїв у більших і малих містах і містечках. Однак масові розстріли були 
далеко не єдиним методом знищення радянських євреїв. Уже в перші тижні 
війни людей заживо спалювали в Галичині й інших областях Західної 
України. Як практично й на всій території Радянського Союзу, в Україні 
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окупанти застосовували найжорстокіші способи знищення людей, особливо 
маленьких дітей. Нацисти кидали їх живими в могилу, підкидали в повітря 
й ловили на багнети. Євреїв топили в річках, болотах, колодязях, кидали в 
шахти, замуровували живими. У Харкові в грудні 1941 р. був уперше 
випробуваний і потім успішно застосований (на півдні України, а також у 
Росії й Криму) фургон-"душогубка", у якому людей убивали вихлопними 
газами автомобілів. 

Ведучий: Масові страти євреїв пройшли також у Дніпропетровській, 
Донецькій та Запорізькій областях. 17 тисяч євреїв з Рівного було 
розстріляно поблизу міста в урочищі Сосонки.  На території нашої громади, 
євреї, які проживали тут століттям теж були знищені. Їх навесні 1942 року 
із навколишніх сіл звозили в гетто до Острожця, а потім 9 жовтня 1942 року 
розстріляли. Було вбито 800 євреїв – чоловіків, жінок, дітей. У вересні 2013 
року в Острожці на місці розстрілу і поховання було встановлено меморіал 
пам’яті жертв Голокосту. 

Звучить мелодія Реквієм Моцарта. Учні 5 класу декламують вірші 

1 Учень. 

Пройду не раз відомими шляхами, 

Де страх в повітрі висне до цих пір, 

І хоч усе вже поросло мохами, 

Його ніхто забути не зумів. 

2 учениця 

Це Голокост – всього одне лиш слово, 

Та його сенс – пекучий болі жар, 

Вбивали всіх!.. старого і малого, 

І мало хто життя порятував. 

3 учень 

Дивились в вічі, не щеміло серце, 

Пуста душа і всі думки пусті, 

«Як можеш ти стрілять? Скажи, убивце! 

Вони ж прийдуть до тебе уві сні.» 

4 учениця 

Чи їх вина, що родом із євреїв? 
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Чи їх вина, що не такі, як всі? 

Невже ж і смерть заслужує трофеїв? 

І щастя можна віднайти в сльозі? 

5 учень 

Постане між думками знову прірва, 

Над Яром смерть махне своїм крилом, 

Якщо убивства - це є ваша віра, 

Тоді скажіть: «Що ви назвете Злом?» 

 

Ведуча: Були з-поміж українського населення люди, які не змогли 
стояти осторонь страждань євреїв, євреїв, які ще донедавна жили разом з 
українцями у мирі і злагоді, євреїв, які за сотні років спільного проживання 
на українських землях стали своїми.  

Ведучий: Ці українці переховували євреїв, рятуючи їхні життя, 
незважаючи на небезпеку смерті. Цих відважних людей сьогодні 
зараховано до почесного списку праведників народів світу.  

Були і поміж українців такі герої, один з них Яків Сухенко, який 
рятував євреїв м. Рівне. До вашої уваги анімаційний фільм «Людина з 
обличчям»                

Ведуча: На знак вшанування світлої пам’яті тих, хто став жертвами 
Голокосту, увійшовши в безсмертя, схилімо голови і вшануймо їх 
хвилиною мовчання.  
Хвилина мовчання 

Ведучий: На цьому наш захід із вшанування пам’яті жертв Голокосту 
завершено. Дякуємо всім присутнім за увагу. 


