
Пошуковий історичний  веб–квест за темою :
«Трагічна доля єврейського народу. 

Масштаби та наслідки Голокосту на території 
Лановеччини» 

Підготувала вчитель історії та 
правознавства

Борщівської ЗОШ I-III ст. 
ім. Я. П. Горошка
Волянюк Лілія М.



Гасло веб-квесту:
«Найбільша перемога в житті 
полягає не в тому, щоб ніколи 
не падати, а в тому, щоб 
підніматися щоразу, коли 
падаєш» Нельсон Манделла



Сьогоднішній пошуковий веб-квест   - це своєрідне дослідження сторінок пам’яті про трагічну, ні 
з чим не зрівняну сторінку, яка увійшла в літопис історії єврейського народу - Голокост, 
здійснена нацистською політичною ідеологією напередодні на під час Другої світової війни . 
Расова дискримінація зіграла домінуючу роль для фашистського окупаційного режиму і 
єврейський народ – від немовлят до людей похилого віку– було піддано знищенню, катуванню  
та жорстоким тортурам у концентраційних таборах смерті.  

Мета нашої  віртуальної подорожі – ознайомити учнів з причинами, характерними 
особливостями, періодизацією та негативними наслідками Голокосту; проаналізувати  та 
відслідкувати  масштаби знищення єврейського народу у період Другої світової війни на 
основі документальних джерел, фотографій та спогадів очевидців; охарактеризувати 
становище єврейської громади Лановеччини напередодні та в умовах Другої світової війни , 
з'ясувати кількість жертв політики Голокосту на Лановеччині та Тернопільщині, демографічні 
наслідки зокрема історію Лановецького гетто;систематизувати  інформацію та веб-ресурси 
про  проблему Голокосту; виховувати толерантність; зберегти  та вшанувати  історичну 
пам'ять, прищеплювати любов до Батьківщини; виховати в учнівської молоді культуру 
міжетнічних відносин , толерантне ставлення та повагу до людей іншої національності, 
патріотичну свідомість, розвивати бажання стати гідними громадянами України; учити 
співчувати,  співпереживати та допомагати ближньому.

• А допоможуть вам у цьому  знання, отримані на уроках історії та Інтернет – ресурси.



Умови гри
• Для проходження веб-квесту поділимо вас на групи, 
обравши ролі, від імені яких ви будете проходити  рівні, 
виконуючи завдання.

• Вам доведеться мандрувати по всесвітній мережі Інтернет 
в пошуках історичних джерел щодо проблеми Голокосту в 
Україні та на території Тернопільщини і Лановеччини. 

• Підсумком вашої пошукової роботи має стати 
узагальнення і систематизація  інформації у вигляді 
презентації,відеосюжету, буклету,блогу тощо.

Бажаю удачі!



Поділ учнів на групи
• Кожна група за результатами своїх 
досліджень створює свій власний проект і  
готується до його захисту.



Група 1 
“Історики -джерелознавці”     

Завдання: визначати  причини, характерні 
особливості та періодизацію Голокосту ; 
аналізувати масштаби та негативні наслідки 
Голокосту, трагічну долю єврейського народу, 
поневіряння їх у гетто на основі 
документальних джерел, фотографій та 
спогадів очевидців;розвинути навички 
аналітичного мислення, вміння самостійно 
приймати рішення, відстоювати власну думку; 
елементи логічного мислення;  

Форма звіту: “Хронологічна пам'ятка” 
==>>>>Історики



Інтернет - ресурси
l Сайт "Проект Холокост" - на сайті розміщені історія Голокосту, 
фотоархів, документи та довідкові матеріали.

- Сайт "Центр і Фонд Холокост" - на сайті розташована
інформація про знищенні євреїв у роки Другої світової війни.

- Сайт "Холокост в мистецтві" - галерея 
голокосту в інтернеті.

- Харківський музей 
Голокосту.

- Сайт "Бабин Яр" - сайт присвячений
масових вбивств 1941-1943 рр.

- Сайт "Шоа" - на сайті розташована величезна
кількість інформації про Голокост.

http://holocf.ru/%22%20/t%20%22_blank
http://holocaust2001.narod.ru/%22%20/t%20%22_blank
http://holocaustmuseum.pochta.org/%22%20/t%20%22_blank
http://holocaust.ioso.ru/%22%20/t%20%22_blank
http://babiyar-diskus.narod.ru/%22%20/t%20%22_blank
http://shoa.com.ua/%22%20/t%20%22_blank
http://november1938.centropa.org/
http://november1938.centropa.org/


Група 2  “Фотокореспонденти”     
Завдання: підготувати фотоматеріали з детальний описом до них та 
проаналізувати їх за запитаннями та завданнями;популяризувати положення 
національних та міжнародних актів щодо забезпечення прав людини і 
громадянина;зберегти  пам’ять про жертви геноциду.
Форма звіту: фото-презентація



Інтернет - ресурси

l http://www.european-jewry.org/

http://www.european-jewry.org/
http://holocaust-ukraine.net/ru/razdel_v.htm
http://prostir.museum/ua/file/1199
http://teatrnn.pl/sprawiedliwi/ua/node/485/


Завдання:  з'ясувати масштаби політики Голокосту; 
проаналізувати кількість жертв на території Лановеччини та 
Тернопільщини, демографічні наслідки зокрема історію Лановецького 
гетто; результат порівняння та висновки висвітлити у порівняльних 
діаграмах та  графіках. Прищепити любов до Батьківщини; виховати в 
учнівської молоді культуру міжетнічних відносин, толерантне 
ставлення та повагу до людей іншої національності, патріотичну 
свідомість, розвивати бажання стати гідними громадянами України; 
учити співчувати, співпереживати та допомагати ближньому. 

Форма звіту: діаграми, графіки, інформаційний плакат

Група 3  “Статисти - аналітики”



Інтернет - ресурси

l

• HTTP://WWW.CENTROPA.ORG/?FBCLID=IWAR26EDDXZSYWY4SUGBD
GE5GD24ZD7UZMRZFRJKC8YNDXI5RNPBVU_PSC6TK

Где еврейская история имеет имя, лицо, историю

https://docviewer.yandex.ua/?url=http://bib.convdocs.org/v8584/?download=1&name=?download=1&lang=uk&c=5799387a3d44
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
http://sfi.usc.edu/_OLD_SITE_2013/ukrainian/encounteringmemory/


Група 4  — “Краєзнавці 
Лановеччини”

Завдання. Охарактеризувати становище 
єврейської громади Лановеччини
напередодні та в умовах Другої світової 
війни, з'ясувати кількість жертв політики 
Голокосту на Лановеччині та Тернопільщині, 
демографічні наслідки Голокосту;

l популяризувати положення національних та 
міжнародних актів щодо забезпечення прав 
людини і громадянина; 

Форма звіту: медіафільм «Патріотизм - це не 
тільки любов до себе, це ще й повага до 
інших» 



Людство мусить не 
забувати про мільйони ні в 
чому неповинних євреїв і 
віддавати належну пошану 
їх пам’яті. 



Інтернет - ресурси
l http://poglyad.te.ua/podii/mistsya-natsystskoho-teroru-na-terytoriji-ternopilschyny.html

l http://lanivtsi-hata.at.ua/index/0-2

l http://travelhighschool.com/istoriko-kyltyrni-gomogenni-resyrsi-ternopilskoyi-oblasti-sychasnii-stan-
zberejennia-i-vikoristannia-v-mijnarodnomy-tyrizmi/

l http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=363

l http://heavens.com.ua/category/miting-rekviyem

l http://www.ex.ua/70922266

l https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fwww.holocaust.kiev.ua%2Fnews%2FGRYNCHUK.pd
f&name=GRYNCHUK.pdf&lang=uk&c=579ddb99a650&page=3

l http://novosti.ternopil.ua/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B
3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80/

l http://pdnr.ru/c44843.html



Сьогодні у місті Ланівці
знаходиться єврейський 
некрополь 3587 євреїв, котрі 
були розстріляні фашистами під 
час Другої світової війни.



Група 5 “Експерти  сучасності”
Завдання. Підготувати фотоплакат «Трагічна доля 

єврейського народу" та доопрацювати його 
спільно з усіма іншими групами протягом веб-
квесту інформацією, адже зникають покоління, які 
пережили страхіття масових знищень, жахливу 
трагедію людства — Голокост; зробити все, щоб 
молодь знала, пам’ятала ці страшні сторінки 
людства, щоб діти ніколи не стали жертвами, 
катами чи байдужими спостерігачами. 
Підготувати спільний проект під 

гаслом: «Немає геноциду проти «когось», геноцид завжди 
проти всіх». 

Форма звіту: відкриті «Дебати»



Інтернет - ресурси
l переглянути 
один з 15 документальних фільмів про Холокост або 
http://afisha.bigmir.net/movie/articles/217687-5-luchshih-fil-mov-o-Holokoste-i-
genocide;

l http://menorah-center.com/aboute/siritual-life/jewish-memory-holocaust-ukraine/

http://booknik.ru/today/news/15-dokumentalnyx-filmov-o-xolokoste
http://prostir.museum/ua/file/1199
https://yandex.ua/search/?from=chromesearch&clid=2196599&text=%C2%BB%20www.tkuma.dp.ua.&lr=10357
http://www.centropa.org/bullying-stories/
http://www.centropa.org/bullying-stories/


Група 6 “Блогери”

Завдання :
l систематизувати інформацію та веб-ресурси про проблему Голокосту у розділ на сайті Борщівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я.П.Горошка; 

l продовжувати формувати основу культури міжнаціональних відносин у суспільстві;
l створити та затвердити пропозиції і рекомендації щодо вшанування Дня пам’яті жертв Голокосту 27 
січня у Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст.ім Я.П.Горошка під гаслом «Брати по духу і зброї»;

l провести конкурс есе «Вас не зломить повік, бо ви не поодинці » та конкурс малюнків «Ваші жалобні 
почуття близькі і зрозумілі нам»; продовжити пошукову роботу над проектами «Євреї Тернопільщини 
та Лановеччини», «Сучасне відлуння Бабиного Яру», «Циганський етнос на карті Тернопілля», збір та 
систематизацію матеріалів із зазначеної проблеми;

l зберегти пам’ять про жертви геноциду.

Форма звіту: відеофільм, буклет, проекти.



Інтернет — ресурси
l http://dornsife.usc.edu/vhi/ukrainian/), яка містить близько 3500 відеосвідчень

про Голокост в Україні 

• З резолюції	ГА	ООН	: “Голокост,	що	призвів	до	винищення	однієї	третини	
євреїв	і	незліченних	жертв	з-поміж	представників	інших	меншин,	буде	
завжди	служити	всім	народам	застереженням	про	небезпеки,	що	
приховують	у	собі	ненависть,	фанатизм,	расизм	і	упередженість”.																																																												
Дякуєм	за	увагу!!!

https://yandex.ua/search/?from=chromesearch&clid=2196599&text=%C2%BB%20www.tkuma.dp.ua.&lr=10357
http://rda.m-p.org.ua/index2.php?id=573&Itemid=59&option=com_content&page=0&pop=1&task=view
http://rda.m-p.org.ua/index2.php?id=573&Itemid=59&option=com_content&page=0&pop=1&task=view


Нас не зломить повік, бо ми не поодинці,
А попліч ідемо крізь темряву негод...
Не умирать, а жить, євреї, українці!
Нехай живе народ!




