
 
 

План	уроку	від	Centropa	

	
ПІП вчителя – Сипливець Наталія Анатоліївна 

 
Школа, місто, країна – Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Ніжинської міської ради, 

м.Ніжин, Чернігівська область, Україна. 

	

Тема	уроку: «Особливості режиму на окупованих територіях. Голокост».	
(Розділ № 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни) 
 
Тип	уроку:	вивчення	нового	матеріалу.	
Форма	проведення:	інтегрований	урок	з	всесвітньої	історії	та	історії	України.	

Цільова	аудиторія:	11	клас	

Дата	і	тривалість:					28.01.2019	р.	(До Дня Пам’яті жертв Голокосту),  
тривалість 1 год. 20 хв.	
Мета	уроку:	розглянути причини Голокосту, його масштаби, трагічні наслідки; 

сформувати у кожного учня власну оцінку подій, розвивати вміння зіставляти 

факти, робити самостійні висновки; розвивати комунікаційні навички, 

працювати в команді; сприяти формуванню національної свідомості школярів, 

виховувати повагу до трагічної долі єврейського народу, загальнолюдські 

ціннісні орієнтації, моральні якості громадянина, почуття толерантності, 

віротерпимості. 

Очікувані	результати: після заняття учні знатимуть причини, масштаби, наслідки 

Голокосту; удосконалять практичні навички аналізу історичних джерел та 

дослідницької роботи; краще працювати у групах, цінуючи думку кожного; 

сформують чітку громадянську позицію у проблематиці дотримання прав 

людини. 

Використані	фільми	/	матеріали	від	Centropa: «Повернення До Рівне: Історія 
Голокосту», «Іван Барбул – Відродження життя». 



 
 
Обладнання	 /	 ресурси:	 виставка літератури, фліп-чати, маркери, ноутбук, 

проектор, смартфони з підключенням до мережі (wi-fi, мобільний інтернет), 

навушники, встановлене забезпечення на телефонах-GoogleMaps; свічки, 

сірники; приміщення – актова зала школи. 

Методичні	прийоми	/	інтерактивні	технології:	методика «Світове кафе» (групова 

робота у локаціях), прийом «oral history» - респондент В.М.Фінкельштерн 

(представник єврейської громади міста Ніжин, краєзнавець, співробітник 

Ніжинської Міської Центральної Бібліотеки). 

Хід	уроку	

І.	Оргмомент,	оголошення	теми,	мети	заняття. 	
	

Рокове ХХ ст. Скільки горя та страждань воно принесло людству! Дві світові 

війни, Голодомори, Голокост. Бажання панувати над світом перемогло здоровий 

глузд, а як ще можна пояснити трагедії ХХ ст.? 

Сьогодні, ми розглянемо досить емоційну тему, яка не залишить байдужим 

будь якого скептика, адже такий прояв Геноциду як Голокост не може не 

зачепити наші почуття. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів:	

Складовою частиною нацистських планів завоювання світового панування, 

найважливішим елементом ідеології, політики і практики нацистської 

Німеччини 1933-1945 pp. був антисемітизм. 

Згадайте, що означає цей термін? 

 (Одна з форм національної нетерпимості, що виражається у ворожому 

ставленні до євреїв). 

 Як в історії людства називають це жахливе явище? 

(На практиці він вилився в прагнення масового фізичного знищення євреїв у 

всьому світі. Це трагічне явище в історії людства здобуло назву Голокост).  



 
 

 

Вправа «Жива фотографія». (На слайдах 3-4 фото з прикладами Голокосту). 

 

 



 
 

 

 

Обговорення: 1.Що зображено? 2. Які почуття у вас викликає побачене? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Ознайомлення з формою проведення заняття – «Світове кафе». Учні мають 

об’єднатися у три групи, які матимуть завдання опрацювати матеріали у 

локаціях. 



 
 

Перша- он-лайн робота над питанням причин, масштабів Геноциду євреїв в 

Україні (створення спільної презентації групи, робота з додатком на телефонах-

GoogleMaps, для створення карти місць масового знищення євреїв, 

концентраційних таборів в Україні) 

Друга- переглянути фільм «Повернення До Рівне: Історія Голокосту», «Іван 

Барбул – Відродження життя» та проаналізувати отриману інформацію 

(наприклад створити ментальну карту на тему «Історія Шеллі Вайнер та Раї 

Кіжнерман», «Доля Івана Барбула»). 

Третя - спілкування з В.М.Фінкельштерном (представник єврейської 

громади міста Ніжин, краєзнавець, співробітник НМЦБ) про перебіг подій ІІ 

світової війни в Ніжині та проявами політики Геноциду, щодо ніжинських євреїв. 
ІV. Вивчення нового матеріалу: 

Перша група 
Історична довідка  

Голокост (у перекл. з івриту – «катастрофа» або з грецької «спалений 

цілком») - загибель значної частини єврейського населення Європи внаслідок 

нацистської політики планомірного й організованого фізичного знищення 

(геноциду) євреїв у Німеччині та на захоплених нею територіях у 1933-1945 pp. 

За роки війни нацисти знищили близько 6 мільйонів євреїв, з них півтора 

мільйона дітей, що становило приблизно третину загальної чисельності євреїв в 

усьому світі в той час. Планомірне знищення євреїв не можна назвати просто 

актом геноциду, настільки безпрецедентним воно було за масштабами, 

опрацьованості і реалізації. Це була спроба знищити цілий народ, де б не 

перебували його представники. Для цієї мети було збудовано табори смерті в 

багатьох країнах Європи, де запроваджувалась система винищення. Ще однією 

властивою рисою Голокосту є використання расистських теорій та 

псевдонаукових теорій про неповноцінність чи недорозвиненість певних груп 

людей, які підлягали знищенню.  Для здійснення Голокосту використовували 



 
 
ефективні та нові на той час методи знищення. До прикладу, нові 

види хімічних та механічних засобів вбивства, будували крематорії, 

використовувалися лічильні машини з перфокартами для контролю над 

кількістю знищених тощо. Нацистський Голокост також відрізняється своєю 

жорстокістю. Існують численні приклади використання полонених для 

медичних експериментів, тортур тощо. Властивою рисою Голокосту є також 

терор проти всіх верств мирних мешканців і дітей також. У намаганні 

підтримувати «чистоту раси», терору та винищенню підлягали деякі види 

хворих, осіб із психічними вадами.  

В Україні антиєврейський геноцид мав особливо жорстоку форму. Це 

пояснювалось тим, що, у розумінні нацистів, тут жили не просто євреї, a євреї 

«більшовицькі», нібито складова основа радянської влади, які 

представляли собою рушійну силу світової революції, для запобігання якої і 

необхідно було будь-якими способами позбутися від її носіїв. 

Напередодні війни за кількістю євреїв, що проживали на її території, -2,7 млн 

чоловік - Україна (у сучасних кордонах) займала перше місце в Європі та друге 

у світі. 

Убивства євреїв окупантами почалися в Україні 22 червня 1941 p. і тривали 

понад три роки. Перші «єврейські акції» були спрямовані в основному проти 

єврейської інтелігенції як потенційного організатора опору окупантам. 

Першочерговому знищенню також підлягали євреї-партійні працівники і 

державні службовці. Далі окупанти перейшли до поголовного знищення всіх 

євреїв. Головна роль у цих операціях надавалася силам поліції та СД. Перед 

знищенням євреї в Східній Галичині, на Волині, у Поділлі, Закарпатській 

Україні, частково на Лівобережній Україні були примусово зібрані в гетто. 

Гетто, створені нацистами в роки Другої світової війни, були задумані як 

проміжні місця проживання на шляху євреїв до «таборів смерті». На іншій 



 
 
території України гетто не створювалися, оскільки євреї, які залишилися, 

винищувалися майже відразу після окупації, максимум через кілька місяців. 

Символом Голокосту в Україні став розстріл понад 150 тис. чоловік, 

більшість із який були євреями, у Бабиному Яру (м. Київ). Масові вбивства 

єврейського населення відбулися також у Львові, Бердичеві, Харкові, Одесі, 

Дніпропетровську та інших містах України. Крім того, значна частина 

єврейського населення УРСР була вивезена і знищена на території Польщі - у 

«таборах смерті» Освенцим, Майданек, Треблінка та ін. 

У цілому Україна втратила близько 70% довоєнного єврейського населення. 

Приклад карти: 

 
	

	

	
	

	

	
	



 
 

Друга	група	

	
Приклад	ментальної	карти	

«Історія Шеллі Вайнер та Раї Кіжнерман» (фільм «Повернення до Рівного») 
 
	

	
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Третя група  
 

Питання респонденту:  

1. Яка ситуація склалася на початок ІІ світової в місті? Як відбувалося 
встановлення влади окупантів? 

2. Як відбувався Геноцид ніжинських євреїв? Чи змогли врятуватися? 
Відомі ті, хто допомагав євреям? 

3. Які наслідки війни для єврейської общини міста Ніжина в радянський 
період? 

Відповіді записані мовою оригіналу 
1. Яка ситуація склалася на початок ІІ світової в місті? Як відбувалося 
встановлення влади окупантів? 

Доля Шеллі 
та Раї 

Безтурботне 
дитинство 

Війна не жаліє нікого 

Рятівна схованка 

Розлука мірою в життя 

Воз’єднання 

«Ми па’ятаємо…» 



 
 
По последней переписи, перед Войной, в городе, в 1939 году, проживало 2726 

евреев, что составляло примерно 6,5 процента от общей численности населения. 

Большинство евреев сумело эвакуироваться из города, с отступающей 

Советской властью. 

Нежин был оккупирован 13 сентября 1941 года, в течение октября, 

нацистская администрация и городская управа под руководством бургомистра 

Аманова Николая Алексеевича зарегистрировала всего 322 гражданина 

еврейской национальности. 

(зачитуються спогади очевидців) 

Местный житель Анатолий Кравчук вспоминает: 

“На площі Франка стояв подіум і грав угорський оркестр по суботах і 

неділях. А на розі вулиці Гоголя і площі (біля будинку мадярської комендатури) 

були такі сходці довгі і штук п’ять-шість шибениць поставлять і народ 

зганяють дивитися. І кожен раз коли вішали, обов’язково був один єврей. А 

увечері грає музика.“ 

23 октября, бургомистр Аманов Николай издает указ номер 5, согласно 

которому, все еврейские магазины закрываются, а имущество 

национализируется в пользу Управы. 

(зачитуються спогади очевидців) 

Местный житель Николай Берковец вспоминает: 

“На Комсомольській вулиці стояв будинок великий, білі віконниці, красивий, 

і жили євреї. Їде машина. німецька, крита, велика. Відкривається задній борт, 

німці виходять, на ланцюгах на грудях бляхи і собаки на повідку. І в цей будинок. 

А там євреї, їх багато – літні, сиві. Їх почали виводити і виносити. І в цю 

машину. Завантажили в машину, закрили борт і поїхали. І більше їх ніхто не 

бачив.” 

Местная жительница Наталья Салиенко вспоминает: 



 
 

“Моє дитинство пройшло в Ніжині … “Дідусь був заслуженою людиною – 

очолював знаменитий колись Ніжинський харчовий комбінат …. Я постійно 

чула розповіді про те, як було при німцях, бо всі – абсолютно всі, хто мене 

оточував, – пройшли через окупацію …. Але ми багато чого не знаємо, і якихось 

речей вони ніколи не розповідали. … Жінка, яку я застала вже літньою, 

розповідала, як її видали сусіди українці. А німець, який вів на розстріл, пожалів 

її і виштовхнув з колони – їй допомогли сховатися, і вона в підсумку залишилася 

жива …. Розповідали, як в перший же момент після приходу німців з’являлися 

доброзичливці з числа місцевих, які видавали тих, кого німці не чіпали, бо вони не 

були схожі на євреїв …. І, за розповідями, не було вже такого звіриного 

антисемітизму, були, наприклад, поліцаї, які виводили з міста людей, яким вони 

особисто симпатизували. Ці розповіді, почуті в дитинстві, з часом 

перетворилися для мене на епос.” 

 
2. Як відбувався Геноцид ніжинських євреїв? Чи змогли врятуватися? 
Відомі ті, хто допомагав євреям? 

7 ноября 1941 года, всех евреев – 335 человек, 322 зарегистрированных, и 13 

выявленных незарегистрированных, собрали на площади, и сформированной 

колонной отправили по Московской дороге, за город, в сторону кирпичного 

завода. По ходу движения колоны нежинских евреев, к ней присоединилась 

колона из 218 солдат РККА еврейской национальности, плененных в пределах 

Черниговской области. В расстрелах, которые происходили в карьере 

кирпичного завода,  принимали участия зондеркоманда 4а, под руководством 

штандартенфюрера СС Пауля Блобеля, и силы местной украинской 

вспомогательной полиции. 

20 ноября 1941 года фельдкомендатура сообщает в отчете – “город Нежин 

является юденфрай (свободный от евреев). Очищения района продолжается.“ 

Холокост в Нежине, смогло пережить только 16 евреев, на данный момент, 

благодаря базам данных Яд Вашем, нам известны их имена. В Нежинском 



 
 
районе, за спасение евреев, Петренко Вустина Ивановна (1908-2003) признана 

праведником народов мира, а Малахова Алина Михайловна (1922 год рождения), 

Кириченко Андрей Трофимович (1918 г.р) и Богдан Евдокия Евдокимовна (1924 

г.р.) – признанны Праведниками Украины. 

15 сентября 1943 года, спустя два года оккупации, Нежин освобожден силами 

26-й гвардейской моторизированной бригады под командованием генерал — 

майора Давида Марковича Баринова, этнического еврея. 

 
3. Які наслідки війни для єврейської общини міста Ніжина в радянський 
період? 

После Войны, из эвакуации, в родной город решили вернуться 

приблизительно тысяча местных евреев. 

В 1946 году, местная община подает запрос в горисполком с просьбой 

выделить помещение под синагогу. Горисполком отказывает, но активисты 

общины не сдаются, и уже в 1949 году получают часть деревянного здания (25 

кв. метров) по улице Энгельса, д.17, в бессрочное и бесплатное пользование. 

Раввином был Юда-Ицка Борухович Резников, 1875 года рождения. Из 

эвакуации, евреи Нежина, привезли с собой, свиток Торы, а так же сидуры, 

талесы и тфилины, и всё, что забрали себе во время закрытия последней синагоги 

в 1938 году. В то же время, 1949-50е года, здание было расширенно, и достроена 

комната для женщин. Средняя численность общины в 1950-е года было около 80 

человек, притом, что согласно переписи 1959 года, численность евреев в городе 

была 1200 человек. 

(Матеріали надані з архіву бібліотеки також є публікації 

http://reformkiev.com) 

 

Закріплення вивченого матеріалу:		

Групи мають представити результати своєї роботи та заповнити карту рефлексії  



 
 
Приклад питань карти-рефлексії: 

1. Які почуття ви переживали під час заняття? 

2. Чи необхідно вести просвітницьку роботу з теми трагедії Голокосту? 

3. Чи сподобалась така форма роботи? 

	
Підсумки	заняття:	

Голокост – трагедія людства, про яку необхідно пам’ятати, щоб вона не 

повторилася. 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Жалобні 

церемонії в останній тиждень січня проходять в багатьох країнах світу. 

„Голокост, що призвів до винищування однієї третини євреїв і незліченних 

жертв з числа представників інших меншин, буде завжди служити всім народам 

застереженням про небезпеки, що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм і 

упередженість", - йдеться в резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Значення 

резолюції Генеральної Асамблеї полягає в тому, що вона закликає пам'ятати про 

злочини минулого і не допустити їх повторення в майбутньому. 

Запалення свічок. Хвилина мовчання. 

Рекомендуємо прочитати і переглянути: 
 

1. Фільми на сайті https://trans-history.org/uk/filmi/. 
2. Роман Джона Бойна і однойменний фільм «Мальчик в полосатой 
пижаме». 

3. Історичний фільм «Піаніст», режисер – Р.Поланські. 
4. І. Еренбург. Буря 
5. В. Гроссман. Життя і доля.  Треблінське пекло. 
6. А.Рибаков. Важкий пісок. 
7. Є.Євтушенко. Бабин Яр. 
8. Щоденник Анни Франк. 

 
Домашнє завдання Напишіть есе «Чи можна було б уникнути трагедії 
Голокосту». 
 



 
 
	

Зразки	учнівських	відповідей	/	проектів:	

1. «Пройдуть роки, минуть десятиліття, а трагедія Голокосту все одно 

хвилюватиме серця людей. І тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, 

і тих, хто народився після тих страшних років».  

2. «Голокост завжди буде об’єднувати всіх живих одним спогадом, однією 

печаллю, однією надією. Адже й нині живе у пам’яті єврейського народу 

прокляття тим, хто збиткувався над його долею і життям. Ще й досі у сни 

тих, хто вижив, приходять ці похмурі тіні, ще й досі кровоточать роз’ятрені 

серця, болить душа». 

	

	
Рефлексія	та	коментарі	вчителя	до	уроку:	

	

Складалося враження, що діти не докінця зрозуміли трагізм теми на 

початку заняття, але у перші хвилини практичної роботи все стало на свої 

місця. Учні так прониклися тими подіями, що на очах у деяких з’являлися 

сльози, але вони мужньо трималися і не подавали виду, хоч їх видавали очі. 

Заняття пройшло «на одному подиху», але важкість, відчувалася навіть у 

повітрі. Після завершення декілька дівчат звернулися з питанням «Чому нікому 

не вдалося зупинити це все? А правда ж, такого більше не буде?». 

Валерій Михайлович приніс із собою мацу та мед, тому після завершення 

заходу, ми продовжили спілкування у неформальній обстановці. Діти питали 

про традиції єврейської культури, особливості релігійних свят. Учням було 

дуже цікаво, адже деякі навіть не знали, що в нашому місті є діюча єврейська 

громада, культурний центр, де проводяться свята та Шабат. 

Ще раз переконуюся, ми маємо розповідати, а діти вивчати про страшні 

уроки історії, для того щоб вони ніколи не повторилися. 



 
 

 


