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Пошуковий історичний веб–квест за темою: 

«Трагічна доля єврейського народу. Масштаби та наслідки Голокосту на території 

Лановеччини» 

Мета: 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. 

Очікувані результати 

Після цього уроку учні зможуть: 

• 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;  

• 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; 

• популяризувати положення національних та міжнародних актів щодо 

забезпечення прав людини і громадянина; 

• розвинути навички аналітичного мислення, вміння самостійно приймати рішення, 

відстоювати власну думку; елементи логічного мислення; 

•  систематизувати інформацію та веб-ресурси про проблему Голокосту у розділ на 

сайті Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я.П.Горошка;  

• продовжувати формувати основу культури міжнаціональних відносин у суспільстві; 

• переглянути http://booknik.ru/today/news/15-dokumentalnyx-filmov-o-xolokoste один з 

15 документальних фільмів про Холокост або http://afisha.bigmir.net/movie/articles/217687-5-

luchshih-fil-mov-o-Holokoste-i-genocide; 
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• 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»; 

•  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; 

• зберегти пам’ять про жертви геноциду. 

Основні поняття, ідеї: Голокост, геноцид, концентраційні табори Європи, “новий 

порядок”, Рух Опору,колабораціонізм, гетто. 

Оформлення: стіна фотопам’яті «Сам не знаю, де погину…» експозиція про 

висвітлення події нацистського етноциду євреїв у роки Другої світової війни; стіл, на столі 

вишитий рушник, ікона Божої Матері, свічка, квіти з чорною стрічкою. Коли звучатиме 

«Молитва за Україну», діти запалять свічки. 

Дидактична цінність: використання даного матеріалу на уроках з історії рідного 

краю, історії України, виховних годинах, засіданнях патріотичних клубів, історичних 

гуртках краєзнавчого спрямування. 

Обладнання: комп’ютер, мультипроектор, медіа-фільм (Додаток 3) (програма 

Microsoft Office PowerPoint, версії, 2007 презентація (додаток 1)); візуальні джерела 

(документальний фільм «Іван Барбул «Відродження життя», навчальні матеріали організації 

Centropa: біографії, фотографії) матеріали сайту Trans. History, документи родинних архівів, 

текстові матеріали; ілюстрації (малюнки, фотографії, аплікації «каміння та автомобілів»); 

таблички з назвами рольових груп; буклет (Додаток 4); виставка публікацій, міні-проектів та 

інтернет ресурсів з цієї проблематики; хронологічна пам’ятка (Додаток 2); папір, олівці 

(фломастери) для проведення конкурсу малюнків «Ваші жалобні почуття близькі і зрозумілі 

нам..»; великий агітаційний фотоплакат «Трагічна доля єврейського народу».   

Хід уроку-веб-квесту 

І. Організаційний момент уроку. 

ІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Учитель. Учні! Я хочу сьогоднішній наш веб-квест розпочати з висловлювання  

Нельсона Мандели — Президента  Південно-Африкої Республіки, одного з найвідоміших 

активістів у боротьбі за права людини, який наголошував: «Найбільша перемога в житті 

полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підніматися щоразу, коли падаєш», 

яке стане епіграфом нашого уроку.  
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ІІІ. Основна частина уроку 

Учитель. Сьогоднішній пошуковий веб-квест (Додаток 1) - 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. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед 

пам’яттю цих людей. Цьогоріч нашу зустріч приурочено Міжнародному дню пам'яті жертв 

Голокосту. 

І саме тут, сьогодні, скажемо: «Люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем! 

Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх!» 

Україна не раз піднімалася з колін. Побита і в ранах, нездоланна для ворогів своїх, вона 

йшла ворогу під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до 

сьогоднішніх днів. “Україно, ну що ж ти за мати? Чи я долю твою не осяг,що ти здатна 

синів убивати, і підносить убитих на стяг»,- сказав український письменник 

В.Забаштанний. Ми віддаємо шану невинно винищеним євреям та незліченним жертвам з 

числа представників інших етносів. Висловлюємо свою підтримку нашим братам, бо чужої 

біди в нашій країні не буває. Ми солідарні! Попри різницю у вірі, світосприйнятті, 

український і єврейський народи мають важливу спільну рису - нас об’єднує внутрішнє 

відчуття свободи, бо ми - це вільнолюбиві народи.   

Для того, щоб всебічно розглянути і проаналізувати причини, характерні особливості та 

періодизацію Голокосту, ознайомитись з масштабами та негативними наслідками знищення 

єврейського народу напередодні та у період Другої світової війни на основі документальних 

джерел, фотографій та спогадів очевидців, виховати толерантне ставлення та повагу до 

людей іншої національності, у нашому веб-квесті ми поділились на такі пошукові групи. 

Знайомтеся: 

1-ша група — історики -джерелознавці; 

2-ша група — фотокореспонденти; 

3-ша група — статисти - аналітики; 

4-ша група — краєзнавці Лановеччини; 

5-ша група — експерти  сучасності;  

6-ша група — блогери; 

1-й експерт-сучасник. Якщо дозволите, розпочнемо саме ми - експерти 

найсучасніших джерел та власних оцінок проблем сьогодення та історичного минулого. 

Ми приготували фотоплакат «Трагічна доля єврейського народу", але він 



 4 4 

недоопрацьований, тож ми хочемо спільно з усіма іншими групами сьогодні доповнити 

його інформацією, адже зникають покоління, які пережили страхіття масових знищень, 

жахливу трагедію людства - Голокост. Поволі відходить страх… Пам’ять поступово 

заспокоюється… Натомість виникає тривога, що невдовзі все це стане «історією». Ми 

маємо зробити все, щоб молодь знала, пам’ятала ці страшні сторінки людства, щоб діти 

ніколи не стали жертвами, катами чи байдужими спостерігачами. Це буде наш спільний 

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

Вправа «Дорога». 

Щоб допомогти усім присутнім сформулювати свої сподівання від веб-квесту, тобто 

усвідомити, про що ви хотіли б дізнатись і чого ви всі сподіваєтесь, ми проведемо 

презентацію ваших сподівань. 

 

На нашому фотоплакаті є дорога. 

Учасникам були запропоновані (стікери) 

у вигляді великих дорожніх камінців для 

того, щоб групи на них записали 

відповідь на запитання: «Що ви хочете 

дізнатися з сьогоднішнього веб–

квесту ?» Презентуючи свої сподівання, 

присутні "викладають розмітку дороги", 

щоб краще було йти до мети заняття. 

Учитель. Дякую групам! Ви можете отримати відповідь і більше дізнатися лише тоді, 

коли будете запитувати про те, що вас непокоїть і про що ви хотіли б детальніше дізнатися. 

А тепер я запрошую до розмови істориків – джерелознавців, щоб розглянути Голокост з 

допомогою аналізу документальних джерел, архівних документів, спогадів очевидців.    

1-й історик-джерелознавець. Хроніка Голокосту – це біль і жах українського народу. 

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». Трагедія українських євреїв була не просто частиною Катастрофи європейського 

єврейства у роки світової війни. Вона стала тією сходинкою, переступивши яку нацисти 

вирішили остаточно знищити всіх євреїв Європи. 

“Голокост” у перекладі з давньогрецької означає “цілоспалення", “знищення 

вогнем”, “жертвоприношення”. Уже в середині 20 сторіччя слово «голокост» вживали в 

пресі щодо хвилі терору проти єврейського населення Європи початого Адольфом 

Гітлером. Із середини 50-х років 20 сторіччя слово "Голокост" загальновживане 
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стосовно політики винищення нацистами під час Другої Світової війни євреїв та інших 

народів Європи. 

2-й історик-джерелознавець Німеччина зазнала поразки у Першій світовій війні. 

Економічна криза 20-х років і жахливі економічні втрати, понесені в ході війни, 

призвели до обвальної інфляції. Більшість населення жило в постійному страху 

скотитися у болото убогості. Націоналістичні партії звинувачували в усьому 

демократичні реформи, угоди, а головне - євреїв, які, як вважали ці партії, хочуть 

перетворити всіх німців на своїх рабів, у вимиранні німецької нації. Найбільшою 

партією нацистів була Націонал-соціалістична партія Німеччини, очолювана Адольфом 

Гітлером. Вона обіцяла повернути Німеччині колишню славу, встановити в країні 

порядок і дати німцям роботу і хліб. Головним, на думку нацистів, що повинно 

об'єднувати людей, це їхня раса. Раса істинних арійців - це еліта, вона покликана 

керувати нижчими расами. Була поставлена мета - підпорядкувати собі всі народи, а 

тільки один народ - євреїв, знищити повністю, включно з дітьми.  

3-й історик-джерелознавець У 1939 році німецька армія окупувала Польщу, 

розв'язавши тим самим Другу світову війну. Легкі  перемоги  на початку війни дали 

Гітлеру можливість втілити свої задуми в життя. Він почав знищення єврейського 

народу, в основному вихідців з Польщі, де проживала найбільш значна частина 

європейського єврейства.  

Для виконання цього плану євреї були зігнані в «ґетто» - житлові зони,куди нацистами 

насильно зганялися євреї для компактного мешкання, були організовані трудові, 

концентраційні табори і табори знищення. Нездатних трудитися вбивали відразу, решта була 

приречена на смерть від голоду і хвороб. Поки гітлерівців супроводжував успіх, вони хотіли 

завершити геноцид і для цього було створено концентраційні табори. Серед них Освенцім, 

Собібор, Маутга́узен, Бухенва́льд, Треблінка, Дахау, Заксенгаузен, Собібор, Майданек та ін.  

1-й історик-джерелознавець. В Україні анти-єврейський геноцид носив особливо 

жорстоку форму. Це пояснювалося тим, що, у розумінні нацистів, тут жили не просто євреї, а 

євреї «більшовицькі», нібито складаючи основу радянської влади що й представляють собою 

рушійну силу світової революції, для запобігання якої й необхідно було будь-якими 

способами позбутися її носіїв. Напередодні війни за кількістю 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 22 червня 1941 р. і тривали 

більш трьох років. Перші «єврейські акції » - були спрямовані, в основному, проти 

єврейської інтелігенції як потенційного організатора опору окупантам. Першочерговому 

знищенню також підлягали євреї - партійні працівники й державні службовці. Далі окупанти 
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перейшли до поголовного знищення всіх євреїв. Головна роль у цих операціях приділялася 

силам поліції й СД. 

Запитання від опонентів з інших груп: 

- В історії людства відомо багато трагедій і кожна має свої особливості. Скажіть, 

які ж характерні риси Голокосту? Чим він відрізняється від інших трагедій людства? 

3-й історик. На відміну від інших трагедій людства, Голокост мав декілька 

характерних рис, які відрізняють його від голокостів інших сторіч. 

v Під час нацистського Голокосту були знищені, часто планомірно, мільйони 

людей на великому географічному просторі. Для цієї мети в багатьох країнах Європи були 

збудовані табори смерті, де запроваджувалася система винищення людей. 

v Характерним було використання расистських теорій та псевдонаукових теорій 

про неповноцінність чи недорозвиненість певних груп людей, які підлягали знищенню. 

Поширеною була теорія так званого «соціального дарвінізму», яка стверджувала, що 

винищування людей було продовженням Теорії Еволюції Дарвіна. Відповідно до цієї теорії, 

сильні народи чи раси, ніби-то, природно прагнули знищити неповноцінних, які, згідно теорії 

еволюції, мали зникнути і поступитися життєвим простором сильнішим. 

v Застосування нових на той час методів знищення людей, зокрема, хімічних та 

механічних засобів вбивства людей (крематоріїв, рахувальних машин з перфокартами для 

обліку кількості знищених). 

v Надзвичайна жорстокість – використання полонених для медичних 

експериментів, тортур та терор проти всіх верств мирного населення, не шкодуючи навіть 

дітей.   

 (Історики кожному учаснику роздають Хронологічну Пам’ятку (Додаток 2), де  

запропонована хронологія окупаційного режиму та концентраційні табори Європи, як 
універсальні машини для знищення людей в період Другої світової війни. Ці факти можна 

використати при детальному вивченню проблематики веб-квесту. 

Учитель. А зараз попрацюєм з історичними атласами , контурними картами та 

дидактичними картками, що підготувала група «істориків-джерелознавців» за 
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завданнями:        знайти в атласі та позначити в контурній карті наступні історико-

географічні об’єкти: 

• Концентраційні табори, створені владою Третього Рейху; 

• Місця компактного проживання єврейського населення та місця масових 

розстрілів єврейського населення 

Метод «Мозковий штурм» 

Запитання : 

Визначіть, де були найбільш масові  розстріли євреїв та обґрунтуйте  прикладами з 

історії. 

Учитель. Дякую групі істориків та попрошу усіх об’єднатись у групи до 5 осіб, кожна з 

яких отримає конверт, що підготувала група «Фотокореспондентів», у якому знаходяться 2-3 

фотографії з сюжетами подій Голокосту у Європі, Україні та на Тернопіллі. 

Проводить інтерактивну вправу «Робота в парах». Пропоную попрацювати з 1 -2 

фото та дати відповідь на запитання: 

1 фото. Єврейські хлопчики в Тернопільському ґетто. 

Джерело: http://collections.ushmm.org 

 
 

2 фото. Німецький поліцейський убиває єврейську жінку, яка сидить на краю братської 

могили. Місцевість невідома. 
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3 фото. Гетто Білосток, Польща. Депортація. 

 

 

 

 

 

 

 

4 фото. Польща. Прибуття єврейських сімей до Варшавського гетто. 

 

 

 

 

  

 

 

5 фото. Єврейське населення 

містечка Мізоч на Рівненщині очікує 

на страту на дні яруги. 14 жовтня 

1942 р. 



 9 9 

6 фото. Окуповані радянські території. Німецький солдат затримує єврея. 

Завдання. Учасники групи ««Фотокореспондентів» 

проводять опитування груп за запитаннями методом «Уявний 

Мікрофон» : 

• розглянути зображення, співвіднести їх до відповідного 

історичного часу;  

• надати оцінку: чи є вони виразом толерантного ставлення 

суспільства до людей єврейського походження?  

•  якими можуть бути наслідки порушення соціальної взаємодії між владою та 

представниками окремої етнічної групи громадян? 

Учитель спільно з учасниками групи узагальнює судження  учасників груп, доповнють 

їх конкретним навчальним матеріалом.  

Учитель. Історію неможливо повернути назад,але необхідно розповісти про неї 

всю правду і саме час запросити до розмови групу краєзнавців Лановеччини, які 

проаналізували комплекс джерел, досягнень історіографії  та об’єктивно вивчили 

політику Голокосту на території Лановеччини, тому охарактеризують становище 

єврейської громади Лановеччини напередодні та в умовах Другої світової війни, 

з'ясують кількість жертв політики Голокосту на Лановеччині та Тернопільщині, 

демографічні наслідки, зокрема історію Лановецького гетто.  

«Щоденник подвійних записів» 

Метод передбачає уважне читання тексту з нотатками. Дає можливість: 

вчителю: 

ü формувати у себе толерантне ставлення та повагу до думок та життєвого 

досвіду учнів; 

ü організувати дискусію у формі розмови. 

учням: 

q міркувати над текстом; 

q дискутувати; 

q викладати власні думки на папері; 

q ставити собі запитання під час читання; 

q пов'язувати власний життєвій досвід зі шкільним матеріалом. 

Щоб організувати діяльність, треба: 

Вчителю дати інструкції учням: провести вертикальну лінію на аркуші паперу; під час 

читання ліворуч записати, яка подія або персонаж їх вразив , а праворуч — написати 

коментар до цього (Що саме їх вразило? Які думки викликало? Які запитання виникли? 

тощо). Дати учням час на читання і занотовування, запропонувати учням поділитися своїми 
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коментарями. Після цього можна спитати клас: «У кого є саме ці записи? У кого інші?». 

Задля підтримки дискусії можна поставити і запитання: Чому саме ця цитата зацікавила? Які 

думки вона викликала? (Група краєзнавців надає учасникам веб-квесту письмову 

інформацію, яку їм вдалось зібрати з історії рідного краю щодо подій Голокосту, а учасники 

слухають виступ групи та аналізують його за попередньо вказаним  методом) 

1-краєзнавець. До тих пір, як  ми згадуємо жертви - ми народ, адже народ існує лише 

тоді, коли є пам’ять про померлих і думки про майбутні покоління. Саме така думка стала 

домінуючою у нашій групі під час пошуку та систематизації інформації  про трагедію 

Голокосту на Лановеччині та Тернопільщині.  

Наше дослідження ми розпочали з сайту Лановецької ОДА http://lanivtsi-

hata.at.ua/index/0-2 , де зазначається про те, що  у грудні 1941 – 2 серпні1942 рр. за парканом 

з колючим дротом у 50 будинках Лановець  перебувало близько 2 тис. 500 євреїв . В ґетто 

був один вихід, через який під суворим конвоєм виводили в’язнів на важкі роботи. 1 тис. 

євреїв було поетапно ліквідовано німецькими карателями шляхом щоденних розстрілів по 

декілька сотень осіб поблизу Лановецького кладовища. 2 серпня 1942 р. все населення ґетто 

було знищене поблизу  єврейського кладовища. Сьогодні  у місті знаходиться єврейський 

некрополь 3587 євреїв, котрі були розстріляні фашистами під час Другої світової війни. На 

місці поховання встановлено пам'ятний знак. Це був злочин проти людяності, проти 

людства. Важливо зазначити, що братська могила та єврейський цвинтар у Ланівцях є одним 

із найкраще збережених у Тернопільській області. Світлини , які є доказом цього, містить 

наш медіа фільм (Додаток  ).  

Запитання від опонента: Чи можете Ви пояснити, чому у Ланівцях було стільки 

євреїв? 

2-краєзнавець. Як з’ясувалося, у сусідніх містах, таких як Кременець, Ямпіль, Дубно, 

Вишнівець, які належали колись польським графам, євреї були менш захищеними, вони 

піддавалися постійним повстанським нападам. Євреї в Ланівцях були захищеними сім’єю 

Яловицьких. Ця сім’я була білою вороною в російському дворянстві через свої ліберальні 

погляди. Яловицькі підтримували і захищали  представників всіх етнічних меншин, 

незалежно від їх віри та національності. 

3- краєзнавець. У кінці 19 століття лановецький селищний голова пан Авербух 

розіслав по Волині та Поділлю листівки, в яких вихваляв сприятливі умови життя та праці в 

Ланівцях. Цілі єврейські родини почали переїжджати на проживання в це місто. Згодом тут 

утворилось і почало зростати так зване товариство місцевої інтелігенції: вчителі, підприємці, 

лікарі, духовні наставники. На початку 20 століття у Ланівцях було збудовано три синагоги. 

Одна — центральна велика двоповерхова будівля та дві менших. Згідно з даними перепису 
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населення в 1847 році, в Ланівцях проживало 523 євреї. А через 50 років, у 1897, вже було 

1774 євреї (всього у місті мешкало 2525 осіб). 

Після окупації німцями Ланівців у єврейському кварталі містечка (сучасний центр) у 

серпні 1941 року почали створювати гетто — замкнуті квартали для проживання євреїв. А в 

лютому 1942 за наказом місцевої німецької влади почали туди звозити євреїв. Старі люди, 

очевидці тих страшних подій, розповідали, як не раз чули крики болю та відчаю, плачу 

жінок, людей похилого віку й дітей та гнівні вигуки німецьких солдатів. 

За даними радянських архівів, у цьому гетто було зосереджено близько 5000 євреїв, 

яких звозили з Білозірки, Вишгородка, інших сіл. У перших числах вересня 1942 року 

німецька окупаційна влада віддала наказ знищити всіх в’язнів лановецького гетто. Останній 

шлях ланівчан єврейської національності проходив по вул. Українській. На околиці містечка 

було розстріляно 3587 осіб, ще 1,5 тисячі було відправлено до Вишнівця і там теж знищено. 

1-й історик. За даними «Історії Голокосту в Україні», під час тих жахливих подій було 

знищено 1 821 748 євреїв, і 162 403 з них – на теренах Тернопільської області. Голокост для 

євреїв Тернопільщини розпочався в перші дні липня 1941-го. Між 5 і 8 липня зондеркоманда 

4В під керуванням Гюнтера Германа знищила 127 євреїв, більшість – із числа єврейської 

інтелігенції. Їх хапали просто на вулицях і силоміць витягали з власних помешкань. 

Впровадження «нового німецького порядку» почалося по всій області. Так, за архівними 

даними від 20.07.1941 року, жертвами вбивств у цей період у Тернополі стали понад чотири з 

половиною тисячі громадян єврейської національності. Тактика «політичної чистки зайнятої 

території від нелояльних по відношенню до Великої Німеччини елементів», яку проводили 

айнзацгрупи і зондеркоманди в «гебіті Кременець» призвела до знищення 20 382 євреїв. Не 

менше ніж 700 євреїв було страчено у Кременці та Вишнівці в липні 1941 року, решту в 

березні – квітні 1942 року було загнано в гетто, організовані в Кременці (близько 8000 осіб), 

Шумську (2500), Вишнівці (5000), Ланівцях (2000), Почаєві (2500).    

2-й історик. Створювались і табори примусової праці, які, як гетто, цілком відповідали 

намірам окупантів використовувати майже безкоштовну робочу силу для військових потреб 

Рейху. Всього на території Тернопільщини упродовж 1941 – 1942 років функціонувало 11 

таких таборів примусової праці. Фашистське командування також масово залучало до 

примусової праці жінок-єврейок із Товстого, Чорткова, Тернополя, котрих використовували 

на вирощуванні коксагизу – замінника каучуку, який в той час вважався стратегічною 

сировиною. В 1942-му на таких роботах працювало понад 3 тисячі єврейських жінок. Їх 

охороняли не так пильно, як інших в’язнів, тому жінки часто тікали і шукали захисту у 

місцевого населення.  
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1-й краєзнавець. Факти мого колеги є цілком достовірними, адже коли ми 

здійснювали дане дослідження , то спілкувались з очевидцями цих подій, ось що вдалось 

дізнатись зі спогадів жителя сусіднього села Борсуки Волянюка Григорія Антоновича.  

Цю історію розповіли літні сільські жінки. Ті,які в період ІІ світової війни юними 

дівчатами бачили це. Стояв серпень 1942 року. Десь далеко на сході йшли запеклі бої. 

Відгомін їх відчувався втилу вдень і вночі. 

Близько двох десятків людей повільно рухались по гарячій через немилосердну спеку 

дорозі від села Великі Куськівці (Лановецького району, Тернопільської області). Більшість з 

них – старші чоловіки, діти, жінки різного віку. Вони сумно і мовчки дивилися навколо, 

немов відчуваючи останні години життя. Конвоїри-поліцаї раз за разом покрикували :  

- Швидше шкандибай,старий, швидше! – Затули рота дитині! 

Ось урочище Рудна. Підштовхнувши євреїв до свіжо виритої ями, поліцаї ,перериваючи 

зойки, плачі, крики, безжально вбивали людей. Ті падали одне на одного, мов дерев’яні 

колоди. Потім наставала тиша. З під мертвих тіл виповзла невисокого зросту, чорнява, років 

40 жінка. Її поранена нога кровоточила. Замотавши ногу хустиною, жінка рушила до села 

(Борсуки). Кульгаючи, петляла поміж житніми копицями , які розсипалися мов гриби по 

колишньому панському полю. Боляче колола босі ноги стерня. Ще трішки, ще десяток метрів 

і вона сховається на борсуківському цвинтарі. А потім .. 

Тим часом, дорогою на підводі їхали поліцаї. Один помітив жінку і вигукнув:  

-О, дивись, жидівка вижила. Давай за нею!. 

І двоє з них, гупаючи німецькими кованими чобітьми, побігли за жінкою. 

А вона, перетнувши цвинтар, через глибокий рів, що межував між цвинтарем та 

людськими городами , пошкутильгала до хат. Від бігу, пекучої спеки, хотілось хоча б 

краплинку води. Ось перша хата – зачинена, друга – теж. Більшість жителів збирали урожай 

хлібів, а малеча, вгледівши здалеку поліцаїв, поховалась, де могла. Раптом, рипнули двері 

однієї із хат, з неї виглянула бабуся Олександра, з палицею в руці, яку по вулиці називали 

Сянькою, махнула єврейці рукою і, озирнувшись довкола, тицьнула їй у руку пляшку води, 

та прошепотіла: - Тікай до лісу, бо люди бояться, тут не сховаєшся. 

Поліцаї якраз обминали сусідню клуню і цього не бачили. Вони не поспішали, їх  

охопив якийсь не людський азарт, мов мисливців , що переслідують дичину. А жінка бігла, 

бігла, як колись, маленькою дівчинкою, назустріч батькові, що повертався з крамниці 

додому... Може, ще й швидше, адже тікала від смерті... Ось кінець села. Далі - річка Горинь, 

а за нею - ліс, «Кіптиха» - її спасіння. 

Проте поліцаям набридла ця зловісна гра, та й місце для розстрілу вже поблизу. 

Наздогнавши жінку, вони схопили її і потягли до урочища – Яр. Там спочивали розстріляні 

борсуківські земляки. Частина могили не була засипана землею, навіть виднілися окремі тіла 
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вбитих. Пролунав постріл, і життя жінки увірвалося. Вона впала в сиру землю, вдруге 

розстріляною. Так завершилася каральна операція на Лановеччині, проведена керівником 

районної окупаційної адміністрації - Ріхтером у серпні 1942 року. Були не тільки 

хліборобські жнива, а й людиновбивчі...  

Ось вже 74 роки минуло з того часу. Навкруги панує золотава осінь. Та ж річка Горинь 

кудись поспішає. Щось незрозуміло жебонить. Оминає глиняні високі береги урочища Яр 

(він чомусь асоціюється з київським Бабиним Яром). На горі, обліпленій терновими кущами,  

обтяженими чорними намистинами ягід, спочивають загиблі від ненависних куль люди. 

Вбиті тільки за те, що народилися євреями. На жаль, теперішні покоління їхніх імен не 

знають. А треба було б… 

Війни породжують ненависть до окремих націй, рас,  до того чи іншого віросповідання, 

поглядів. У Ланівцях 1942 року німці розстріляли 3587 євреїв, а в селі Борсуки кілька 

десятків. 

1-й історик. Частина врятованих єврейок загинула весною 1944-го. В середині 1943 

року, із зміною для німецької сторони воєнної ситуації та небезпекою визволення 

утримуваних євреїв партизанами, почалась акція ліквідації таборів. Упродовж червня-липня 

1943-го близько 6300 утримуваних там було знищено, близько 40 тисяч вивезено з території 

області, близько 3 тисяч було вбито під час депортації. 

Учитель. Пам'ятаймо, що  не слід брати на себе вину за скоєне попередніми 

поколіннями, але слід брати відповідальність. Важливим висновком є те, що Україна 

повинна розробити правильну політику пам`яті за трагічно загиблими в роки війни, а для 

цього ми повинні ознайомити усіх із цифровими показниками та прослідкувати  масштаби 

знищення єврейського народу у період Другої світової війни в Україні. Для розкриття цього 

завдання запрошуєм до веб-квесту групу статистів – аналітиків, щоб ознайомити усіх із 

цифровими показниками  геноциду єврейського народу. 

1 статист – аналітик.  Традиційно жертвами Шоа( Шоа -- термін, що вживається 

євреями на івриті для позначення політики німецьких нацистів по планомірному знищенню 

єврейського етносу; замінює собою менш коректний термін «холокост») вважаються 6 

мільйонів євреїв Європи. Це число закріплене у вироках Нюрнберзького трибуналу. Проте, 

повного по-іменного списку жертв не існує. До кінця війни нацисти знищували навіть сліди 

від таборів смерті; збереглися свідчення про вивезення або знищення вже похованих 

останків людей перед приходом радянських військ. У Національному Меморіалі Катастрофи 

(Шоа) та ізраїльському Інституті Катастрофи і героїзму Яд ва-Шем  в Єрусалимі 

зберігаються персональні документи, що свідчать про приблизно 4 мільйони жертв, поіменно 

ідентифікованих.   

Запитання від істориків: 
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Чому немає більш конкретних статистичних даних? 

1 статист – аналітик . Недосконалість цифрових даних пояснюється тим, що часто 

єврейські громади знищувалися цілком, тому не залишалося рідних, близьких, друзів, які 

могли б повідомити імена загиблих. Війна розкидала людей, і ті, що вижили відмовлялися 

повідомляти про своїх рідних як про померлих, сподіваючись на зустріч з ними. Величезна 

кількість людей було знищено на території СРСР, куди доступ зарубіжних дослідників був 

закритий і де говорили про загиблих як про «радянських громадян», замовчуючи їх 

походження. 

Запитання від опонентів:  

Чи є інші цифрові показники? 

2 статист – аналітик. Основне джерело статистичних даних про Катастрофу 

європейського єврейства -- порівняння передвоєнних переписів населення з післявоєнними 

переписами і оцінками. За оцінками «Енциклопедії Голокосту» загинуло до 3 мільйонів 

польських євреїв, 1,2 мільйона радянських євреїв. Роздільна статистика по СРСР і країнах 

Прибалтики: 140 тисяч євреїв Литви; 70 тисяч євреїв Латвії; 560 тисяч євреїв Угорщини, 280 

тисяч - Румунії, 140 тисяч - Німеччини, 100 тисяч Голландії, 80 тисяч євреїв - Франції, 80 

тисяч - Чехії, 70 тисяч - Словаччини, 65 тисяч - Греції, 60 тисяч - Югославії. У Білорусії було 

знищено понад 800 тисяч євреїв.  

Запитання від блогерів : Чи готові ви назвати цифри відомих дослідників та їх 

аналіз? 

1 статист – аналітик. Так, зокрема Лев Поляков призводить німецькі дані часів війни, 

на підставі яких, з урахуванням демографічних наслідків расової політики нацистів (падіння 

народжуваності, переслідуваних євреїв і знищення дітей), він оцінює загальні втрати 

єврейського народу приблизно у вісім мільйонів. Німецький учений Р. Руммель в 1992 році 

опублікував демографічне дослідження, в якому оцінив кількість  загиблих євреїв від 4 млн. 

204 тис. до семи мільйонів, вважаючи найбільш вірогідною цифру 5 млн. 563 тис. За 

підрахунками Я. Робінзона, загинуло близько 5 млн. 821 тис. євреїв. Цифри від 4,2 млн. (за Г. 

Рейтлінгер), до шести мільйонів за М. Маррус. Рауль Хільберг  визначає кількість загиблих в 

5,1 млн. чоловік («Знищення європейського єврейства», 1961). ). Єгуда Бауер називає цифри 

5,6-5,85 млн. чоловік. Ці підрахунки не приймають до уваги даних про смерть серед 

колишніх в'язнів таборів, безпосередньо  після звільнення, хоча безсумнівно, що багато з них 

загинули внаслідок перенесених страждань і хвороб, придбаних в таборах. 162 403 з них – на 

теренах Тернопільської області.  

Краєзнавець: Хочу доповнити моїх колег-статистів та пригадати, що понад 150 тисяч 

євреїв було знищено на Тернопільщині .У нашому районному центрі знаходиться єврейський 
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некрополь 3587 євреїв, котрі були розстріляні фашистами під час Другої світової війни. 

Закінчити статичний аналіз доречно  цитатою з Деклараціі Стокгольмського міжнародного 

форуму з питань Голокосту: «Ми разом із тими хто пережив страждання, і черпаємо 

натхнення в їхній боротьбі. Наш обов’язок - пам’ятати про жертви, що загинули, шанувати 

тих, хто вижив, і зміцнювати зусилля всього людства заради порозуміння і справедливості.» 

Форма звіту нашої групи – ця відео робота, яку пропонуємо Вашій увазі (Додаток 3). 

Метод «Займи позицію»  

• «Чи можливо повернути собі власне минуле через історію єврейського геноциду ?» 

Учитель. Дякуємо групі за деталізацію і пам'ятаємо: 

Якщо ти віднайдеш у своєму серці турботу про когось іншого, ти досягнеш успіху.  

«Життя таке коротке! Тому – любіть!І шкода кожної секунди, яка не наповнена 

любов'ю.»    Мая Ангелоу 

Учитель. До розмови прагне доєднатись група «Блогерів». 

1-й блогер: На жаль, дуже багато людей нічого не знають про Голокост,  який забрав 

мільйони людських життів. Багато хто і не бажають нічого знати і пам'ятати про нього,  

свідомо його заперечуючи. Тому і головним завданням групи «Блогерів» є систематизація 

інформації та веб-ресурсів про проблему Голокосту, адже з року в рік набирають значущості 

дані, які можна знайти в мережі Інтернет. Ці ресурси умовно поділяють на дві групи: 1) 

реферативно-довідкові ресурси, тобто каталоги, бази даних, путівники тощо. Історія 

Голокосту: освіта та пам’ять які містять інформацію про ті документи та видання, що 

зберігаються в установі, якій належить окремий ресурс (архіви, бібліотеки — наприклад, 

електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського — 

www.nbuv.gov.ua);  

2-й блогер: Повнотекстові онлайн-ресурси, які безкоштовно чи за плату надають 

доступ до повних версій книжкових, газетних або журнальних публікацій. Але треба 

пам’ятати, що до електронних джерел слід ставитися критично та обережно (так само, як до 

будь-яких інших), адже зміст матеріалів залежить від ідеології та мети існування відповідної 

організації, яка підтримує ресурс. Усні свідчення очевидців історичних подій, зокрема 

Голокосту, які записують і належним чином оформляють та зберігають, надають можливість 

дізнатися про багато важливих та цікавих аспектів — наприклад, повсякденне життя людей 

під час екстреми, міжособистісні та міжгрупові стосунки, цінності та ставлення до подій 

тощо, що надзвичайно важливо для кращого розуміння тодішнього суспільства.   
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3-й блогер: Найбільшою є колекція Інституту Фонду Шоа університету Південної 

Каліфорнії (див. укр. варіант веб-сторінки: http://dornsife.usc.edu/vhi/ukrainian/), яка містить 

близько 3500 відеосвідчень про Голокост в Україні. 

 1-й блогер: На наведених нижче ресурсах, можна отримати додаткову інформацію з 

даної теми  (Додаток 4 )(Блогери надають усім учасникам веб-квесту пам'ятку-буклет з 

необхідними сайтами та електронними адресами , що містять інформацію про Голокост). 

 2-й блогер: Від сьогодні нами буде створений публічний розділ на сайті Борщівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Я.П.Горошка, де кожен користувач зможе ознайомитись з усією необхідною 

та  систематизованою  інформацією про переслідування і винищення німецькими нацистами 

і колабораціоністами з інших країн мільйонів жертв нацизму: майже третини єврейського 

народу і численних представників інших меншин, які піддавалися дискримінації, звірствам і 

жорстоким вбивствам. 

Учитель. Шановні учасники веб-квесту, давайте визначимо, які ще законопроекти 

повинні бути затвердженні на сучасному етапі для врегулювання єврейської проблематики 

періоду Другої світової війни?!  

Наступним завданням буде створення  та затвердження пропозицій і рекомендацій 

щодо відзначення  Міжнародного Дня Голокосту. Членами патріотичного клубу 

затвердженні пропозиції, про проведення 8 жовтня уроку пам'яті депортованих та страчених 

представників цієї національної меншини та вшанування 27 січня - Міжнародного Дня 

пам'яті жертв Голокосту у нашій Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст.ім Я.П.Горошка, ці заходи 

пропоную проводити  під гаслами «Через історію євреїв ми повертаємо собі власне 

минуле», щоб відчути трагедію «маленької» людини з повоєнної Європи, яка відчайдушно 

шукає своє втрачене коріння. 

• Метод «Гронування».(Відповіді учасників веб-квесту фіксуєм 

стикером) 
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Учитель: Метод «Прес» на запитання:  

•  Чи погоджуєтесь ви з думкою історика  М.Я. Гефтера «Немає 

геноциду проти «когось», геноцид завжди проти всіх»!? 

(Учні відповідають за схемою: Я вважаю…. Тому що. ….Наприклад… Отже…) 

Думки учнів: 

ü Барва Тетяна , учениця 9 класу: Я вважаю, тема Голокосту не втратила 

актуальності і сьогодні;соціальна напруга, міжконфесійні конфлікти та суперечки. ХХІ ст. 

увійде в історію, як століття крові та вбивств. Рана Голокосту, мабуть, не загоїться 

ніколи ні в єврейського, ні в українського народу, адже в роки війни Україна та її народ 

понесли найбільші втрати. 

ü Вишневська Ірина, учениця 10 класу: Я вважаю, що М.Я. Гефтер цілком 

правий і погоджуюсь з ним. 

Події, які змушують людей будь-якої релігійної конфесії чи народності страждати, 

вже можна вважати голокостом. Хоч суперечки щодо часових меж все ще тривають, я 

вважаю, що ми повинні бути далекогляднішими. Дивитись не на час і персоналії, а на 

причини таких трагедій. Адже ніхто не повинен бути забутий. 

Геноцид - це завжди проти всіх. Взяти наприклад трагедію у Бабиному Яру. Щорічно 

не тільки українська, але й світова спільнота вшановує пам'ять жертв. Не тому, що так 

потрібно, а тому, що всі розуміють, що немає чужих і своїх. І, крім того, масштаби 

злочину проти звичайних людей вражають. Трагедії, що могла б постукати в будь-які двері, 

адже сьогодні ми, а завтра - ви. 

Отже, голокост у всіх значеннях несе в собі безліч горя і смертей, але служить нам і 

всьому світу нагадуванням, своєрідним прикладом "як не треба чинити". 

ü Закутинський Ігор, учень 11 класу: Я вважаю, що дане твердження не є 

правильним. Тому що, як показує світова історія, Геноцид завжди  спрямований проти 

конкретних особистостей, або народів, тобто окреслював певну групу населення. Яскравим 

прикладом цього, є геноцид нацистського режиму проти євреїв та циган. У нацистів була 

чітко побудована расова структура, яку вони прагнули реалізувати методом геноциду. 

Також прикладом може слугувати геноцид Радянської окупаційної влади, проти населення 

Центральної України та Слобожанщини, більш відомий, як "Голодомор". Головною метою 

якого, було упокорення українців та знищення етнічного населення, яке перешкоджало 

проводити окупаційну політику. Тому на мою думку, геноцид, завжди був спрямований 

конкретно кимось, і конкретно проти когось, і дане узагальнення не є правильним. 

ü Стецюк Ірина, учениця 11 класу: Не зовсім погоджуюсь із висловом. 

Оскільки, хтось робить геноцид, то уже принаймні не проти себе, а отже, і не проти всіх, 

а проти окремо взятої групи, куди принаймні творці геноциду не входять. Пригадуючи 
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також факти з історії, Геноцид ніколи не був проти всього світу, а лише проти окремих 

груп. Навіть нацисти, які вважали німців (арійців) найвищою нацією над усіма, творили 

геноцид проти євреїв і  жорстокі дії проти тих, хто був з цим не згоден, тобто 

перешкоджав їм, були одноосібні, тобто, якщо один француз захистив євреїв, то вони не 

творили геноцид проти французів усіх разом узятих, а карали "винуватця". А от про те, що 

вже сам факт геноциду - це наслідок дій не лише тих, хто його ціленаправленно 

створювали, а й тих, хто "підтримували" його своєю бездіяльністю. 

ü Нагорна Юлія , учениця 10 класу: Вважаю,що немає геноциду проти когось, а 

геноцид завжди проти всіх, тому що жертвами політики знищення завжди стають обидві 

сторони "конфлікту", а згодом і майбутні покоління. Отже , геноцид як явище не безслідно 

впливає на весь хід історії. 

ü Табас Вікторія , учениця 10 класу: Цілком погоджуюся з думкою  

М. Я.Гефтера. Я вважаю, що найважчий злочин проти людства - це Геноцид. Всі люди 

мають право на життя, не зважаючи на національність, расу чи релігію, і ніхто не має 

права його в тебе відібрати. Тим самим проявляється зневага, жорстокість до певних груп 

населення, а отже - і до всього людства, бо ми рівні у своїх правах. 

Згадаймо голокост 1939–1945 — геноцид євреїв нацистами Німеччини під час 

Другої світової війни, геноцид циган 1935–1945 під час Другої світової війни. 

Це просто невизнання всіх суспільних меншин вищими на той час прошарками, неповага до 

простого люду. І ми не повинні забувати ці події. Ми маємо знати наше минуле та з шаною 

відноситись до всього, що відбувалось з нашими предками та представниками національних 

меншин, які проживали в Україні. Я поділяю думку Симона Вайль про те, що:"Голокост - це 

"наша" пам'ять, але це і частина "вашого" успадкування." 

Учитель. Людство не повинно забувати, що нацистські табори смерті починалися 

з ненависті, забобонів й антисемітизму. А пам'ятаючи про витоки зла, завжди 

протистояти спробам розпалити ненависть і міжнаціональну ворожнечу. Пам'ять про 

Голокост необхідна нам, щоб наші діти ніколи не були жертвами або байдужими 

спостерігачами проявів ворожнечі. Тепер, коли Голокост відходить у минуле, нинішнє 

покоління має продовжити естафету пам'яті, відстоювати гідність людини і докладати  

зусиль до недопущення Геноциду і злочинів проти людяності.   

Голокост нам треба пам’ятати, 

Адже пам'ять – то є  наша совість. 

Помилок таких не допускати, 

Не писати  геноциду повість. 

Процвітай і слався, Україно мила! 

Кращого життя ти, вірю, гідна, 
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В об’єднанні й мирі наша сила! 

А вона нам зараз так потрібна! 

І саме сьогодні ми усвідомлюємо кожну сторінку нашої історії і кожен з нас хоче 

закарбувати ці події у пам’яті по-різному: через поетичні рядки, чи через власні ілюстрації , 

листи-звернення до влади, кінофільми, збірки поезій та видання власних. Отож, надаю слово 

нашим творчим особистостям - групі експертів сучасності. 

1-й учень-експерт. Такого тривожного і разом з тим, героїчного року історія ще не 

знала. Кожен сущий громадянин, незалежно від регіону, де він мешкав, відчув ціну власної 

самостійності, миру та спокою у воєнні лихоліття. Поки що скалічена, вичерпана Україна, 

мов зруйнована хата після війни. Без дверей. Кожен може увійти. Забрати, що хоче. І хто ж 

захистить її душу, її майбутнє?.. Боляче? 

2-й учень–експерт. Боляче. Боляче за нашу прекрасну Україну, цей розкішний вінок з 

рути і барвінку, країну смутку і краси. За її мужній народ, що віками боровся за своє щастя. 

Україна в роки Голокосту – це країна смерті. Смерті безвинних… І цим трагічним сторінкам 

історії людства приурочені  наші малюнки. 

Учень. У нашій пам’яті Ви назавжди лишились, 

Історія одна, і Ви – її частина.  

Ви тільки знайте, браття, ми за Вас молились, 

І молимось: за Вами – ненька Україна! 
3-й учень-експерт. Україна може вижити і повинна вижити і насамперед завдяки 

її культурі. Бо це - єдиний посланець душі України, її людська і творча суть. Час минає, 

а все, що талановито закарбовано у слові, залишається з нами і залишиться після нас.  

Нас хліб живив один, одні поїли води, 

Ділили, як брати, ми радість і печаль. 

І нам за землю цю, за цвіт її свободи 

Життя віддать не жаль.  

Важливо відзначити, що наймасовіше вбивство при Голокості сталося у вересні 1941 в 

урочищі Бабин Яр поблизу Києва, де було вбито більше 33000 євреїв всього за два дні і тому 

такі факти, які зібрала Ольга Колесник -

https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fer.ucu.edu.ua%2Fbitstream%2Fhandle%2F1%

2F511%2F14.pdf%3Fsequence%3D1&name=14.pdf%3Fsequence%3D1&lang=uk&c=579dd598eb

19 та поетичні рядки про масштаби трагедії наштовхнули мене на більш детальне і ґрунтовне 

дослідження трагедії Бабиного Яру, яке я висвітлю у власному проекті «Сучасне відлуння 

Бабиного Яру» , а мої колеги експерти – краєзнавці, працюватимуть над збором та 

систематизацією матеріалів у пошукові  проекти "Роми Тернопільщини та Лановеччини" та 

"Циганський етнос на карті Тернопілля"; 
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4-й учень-експерт . Прошу вас люди не журіться,  

Моліться Богу за добро землі.  

Молитва – це є ліки найсильніші! 

Підтримайте його прошу усі! Цим подіям приурочена моя пісня «Молитва, коли ви 

вмирали…»  

“Шість мільйонів євреїв – розстріляних, задушених в газовнях. 

Шість мільйонів – і кожен окремо. 

Це – пам’ять, яка не забувається. 

Це – поклик людей до взаємної близькості, недоступної без заборони на вбивство. 

Це переконання: немає геноциду проти “кого-небудь”, геноцид завжди проти всіх. 

От що означає Голокост. (М. Гефтер “Ехо Холокоста”) 

Нині знову прийшов цей час – час вибору між свободою та рабством, світлим 

майбутнім та темним минулим, справедливістю та тиранією. Історія повторюється. Важко 

тій країні, яка не має своєї історії; важко тому народові, хто її забуває. Історія страшна і 

кривава, історія трагічна і непідвладна людському суду. 
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ІV. Підсумки уроку – веб-квесту

 

Учитель. Хочеться зробити підсумки нашого веб-квесту і повернутись до «Очікувань» 

у вигляді розмітки на дорозі: чого ви навчилися, що запам’ятали. Для цього перед заняттям 

вам були роздані «автомобілі», де потрібно коротко написати, те, що ви зрозуміли  для себе, 

які важливі «пам’ятки» стануть для вас домінуючими в подорожі на ім’я «життя». Озвучте 

ваші думки і прикріпіть ваш автомобіль на нашу «дорогу». Свої міркування розпочніть з 

наступних формулювань:  

«Майбутнє єврейського народу можливе, якщо…»,   

«Чим обумовлений вибір людини в умовах реалізації політики нацизму…»,  

«Експансія призводить до… , а консолідація – до…», 
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«Дата  27 січня   об’єднує всіх тих, хто…»,  

« Я вірю, що наступний конструктивний політичний  діалог може…» 

«Що може бути протидією геноциду в ХХІ ст.? 

Запам’ятайте: 

«Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір її шкіри, 

походження чи релігійні погляди. Люди вчаться ненавидіти. А якщо вони можуть 

навчитися ненавидіти, їх можна навчити любити. Адже любов набагато ближча 

до людського серця, ніж ненависть»( Нельсон Мандела) .            

Допоки жива людська пам'ять,  трагедію Голокосту слід згадувати із соромом і 

жахом. Людство мусить не забувати про мільйони ні в чому неповинних євреїв і 

представників інших меншин, про чоловіків, жінок і дітей, яких було знищено 

варварськими методами, і віддавати їм належну пошану. В ті часи понад півтора 

мільйона українських євреїв було знищено нацистами . Було втрачено сотні єврейських 

громад, які упродовж століть збагачували національне життя України. Нікому не може 

бути дозволено применшувати кількість жертв  Голокосту. 

Пройдуть роки, але ніколи не забудуться криваві злочини нацистського «нового 

порядку»: страхіття гітлерівських концтаборів, масових розстрілів, душогубок, убивств. 

Якби фашисти не були розбиті 

Могутнім залпом наших батарей, 

Чи міг би залишитися на світі 

Незнищеним хоча б один єврей? 

То в кожнім іудейськім поколінні 

Нехай звучить молитва на устах 

Про тих, які зуміли у Берлін 

Повергнути знеславлений рейхстаг 

Для багатьох народів незалежна Україна стала батьківщиною. Мир і злагода — це 

головне, що нам потрібно сьогодні. Пам'ятаючи про трагедію минулої війни, ми з надією 

дивимося в майбутнє і віримо в нашу державу. 

Дорогі діти! Доля України — в наших руках. Виховання національної свідомості 

нерозривно пов'язане з розквітом добробуту народу. А тому, швидше до праці, до великої 

клопіткої праці, яка починається тут, у школі. Діти — ви майбутнє України. Тож своїми 

знаннями, працею, здобутками підносьте культуру, славте її! Будьте гідними своїх предків, 

любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України, поважайте свій народ і його 

мелодійну мову. Шануймо себе і свою гідність, і шановані будемо іншими. «Тільки тим 

історія належить, хто за неї бореться й живе…»   
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Народе, що дав геніїв великих, 

Народе, що несеш із світових глибин 

Високий чесний дух серед обмовин диких, 

Низький тобі уклін! 

Нас не зломить повік, бо ми не поодинці, 

А попліч ідемо крізь темряву негод... 

Не умирать, а жить, євреї, українці! 

Нехай живе народ! 

Мудра людина не робитиме іншим того, чого вона не бажає, щоб зробили їй. 

(Конфуцій). 


