
Тема XIV. УКРАЇНА І ГОЛОКОСТ - УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНИКІВ 
 
Опис уроку -тренінгу 
На цьому уроці учні  навчаться розуміти сутність понять «голокост», «гетто»; визначати місце України в подіях 

другої світової. Продовжиться формування критичного мислення, здатності аналізувати та критично переосмислювати 
минуле та майбутнє України, формувати відповідальне ставлення до прийдешніх поколінь,усвідомлення цивілізаційної  
місії. 

Вік урок розраховано на учнів15-16років,10-й клас 
Змістові стандарти: 
забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих 

ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому 
світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися 
протягом усього життя; 

розвиток інтелекту дитини, її критичного та творчого мислення, визначення нею власної ідентичності як 
особистості, громадянина, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної та локальної спільноти; 

формування в учнів почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних традицій та 
загальнолюдських цінностей, здатності формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально 
відповідальної поведінки. 

ОРІЄНТИРИ глобалізація,європейський цивілізаційний вибір,демократичні свободи. 
МАТЕРІАЛИ клубок червоних ниток, капелюх, кольорові клейкі стікери. 
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І Правила ефективного спілкування. 

    Закріпіть  на дошці«Правила ефективного спілкування» у вигляді символічних піктограм , що економить 

час.(Додаток1)  

Запропонуйте учням обговорити та прийняти їх. 
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один говорить -  інші слухають,  мобільні в тихий режим, дотримуватись регламенту, кожен має  право на власну думку , 

не  перебивати, коректно висловлюватись, кожна робота має право на подяку – бонуси,оплески і т.д.  

    Стимулюйте учнів до активності, нехай доповнять запропоновані правила. Проведіть демократичну процедуру 

затвердження правил через голосування.Закцентуйте увагу учнів, що правила  діють лише тут і зараз, по завершенню 

тренінгу, вони припиняють свою дію.  

ІІ Знайомство вправа «Павутинка» 

  Запропонуйте дітям познайомитись з допомогою клубка ниток. Передаємо клубок у довільному напрямку, залишаючи 

собі нитку, створюємо павутинку. При цьому знайомимось за алгоритмом: «Я – (називаємо ім’я), якби я була(був)  

історичним діячем, то я була (був) …(називаємо), тому що. І так знайомимось, поки кожен  назве своє ім’я. 

(Зразок: Я Валентина, якби я була  історичним діячем,то була б Маргарет Тетчер, бо  так само консервативна у 
поглядах, рішуча,впевнена у собі.) 

По завершенню знайомства зверніть увагу дітей на сплетену павутинку. Прокоментуйте результат спільної роботи: 

«Ми усі різні, але нас усіх поєднала спільна діяльність. Ця павутинка неповторна, бо навіть якби ми захотіли її 

відтворити, це б не вдалось.» 

Стимулюйте учнів до аналізу: 

- Що прийшлось зробити,щоб обрати історичного діяча?  

(Здійснити самоаналіз, обрати  найважливішу рису свого характеру,порівняти себе із історичним діячем ). 

-Кому було важче обрати, першим чи останнім? Чому? 

(Першим- бо не встигли зорієнтуватись, останнім- бо не хотіли повторюватись.) 

 Запропонуйте останньому учаснику знайомства змотати клубок.  



ІІ Оголошення теми уроку. Очікування. Мотивація. 

1.1 Оголошення теми уроку 
Оголосіть тему уроку, записану на дошці. «УКРАЇНА І ГОЛОКОСТ» 
Попросіть учнів виокремити ключові слова теми. 
(Орієнтовні відповіді:Україна,Європа,світ,друга світова,голокост). 
Запропонуйте дітям здійснити «Гронування» поняття «голокост» 
Зразок відповіді на дошці (в зошитах): 

 

Зачитайте і запишіть у зошити визначення  поняття «голокост» 
Голокост (від англ. the Holocaust, з дав.-гр. ὁλοκαύστος — «всеспалення») — переслідування і масове знищення євреїв і 
ромів у Німеччині під час Другої світової війни; систематичне переслідування і знищення європейських євреїв і циган 
нацистською Німеччиною і колабораціоністами протягом 1933 — 1945 років; геноцид єврейського народу в часи Другої 
світової війни. 
1.2 Вправа «Капелюх очікувань» 

Голокост

ЗНИЩЕННЯ 
ЄВРЕЇВ

ЗЛОЧИН

ТРАГЕДІЯ



Попросіть учнів на папірцях  двох різних кольорів(жовтих і рожевих) анонімно  написати- на папірцях рожевого 
кольору свої позитивні очікування від роботи (рожеві мрії),  а на жовтих – хвилювання тривоги (жовті картки). Зберіть 
папірці в капелюх , до якого повернемось у підсумку уроку. 

(Орієнтовні відповіді: «Дізнатись щось нове і цікаве», «Отримати зауваження, погану оцінку») 
1.3 Мотивація 
        Попросіть учнів зачитати слова Е. Візеля, які стануть епіграфом уроку.(Додаток2) 
Наскрізне питання –епіграф: 

 «Не всі жертви були євреями,але всі євреї були жертвами нацизму» 
(Е. Візель) 

 
Запропонуйте учням проаналізувати дані слова, та встановити, що мається на увазі? Як Ви розумієте даний вислів? 

ІІІ  Об’єднання в групи  

Об’єднайте учнів у 4 команди з допомогою запитання “Назвіть демократичні свободи?»  
(Орієнтовні відповіді:свобода слова,віросповідання,зборів мітингів,волевиявленя). 
 Розрахуйте учнів послідовно :«свобода слова», «свобода віросповідання», «свобода зборів,мітингів», «свобода 

волевиявлення» 
Запропонуйте учням  об’єднатись у 4 команди :«свобода слова», «свобода віросповідання», «свобода 

зборів,мітингів», «свобода волевиявлення».Та обрати клейкі стікери певного кольору.(Блакитний, жовтий, зелений, 
червоний). 

 ІV. Вивчення нового матеріалу 

Розкажіть учням, що 27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Україна на 
державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року 
Резолюцію № 60/7, у якій говориться, що «Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної 
кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які 
приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…». Саме цей документ оголосив Днем пам’яті жертв 
Голокосту 27 січня. В цей день в 1945 році війська 1-го українського фронту увійшли до нацистського табору смерті 
Аушвіц. Цей табір став у сучасному світі символом нацистських злочинів. 

  



Остаточне розв’язання єврейського питання 
  
Голокост, Шоа – переслідування та масове винищення нацистами євреїв під час Другої світової війни. Жертв 

знищували лише за етнічну приналежність. 
 
 Гетто – частина міста, спеціально відведена для примусового утримання євреїв з метою їх ізоляції та подальшого 

знищення. 
Нацистська расова політика базувалася на дискримінаційних заходах, що з часом переросли у масові страти. План 

«остаточного вирішення єврейського питання» зазнавав змін у процесі краху нацистського «бліцкрігу» в СРСР. 
Перспективи переселення євреїв у певну місцевість (на територію Польщі – район Кракова, на Мадагаскар чи за 
Уральські гори) з розгортанням подій Другої світової війни виявилися примарними. Нацисти вдалися до терору. 

  
Голокост в Україні 
  
Голокост євреїв на окупованій нацистами території СРСР відрізнявся від подібних заходів у Європі. Там євреїв 

заганяли в гетто, з часом могли відправити до місць масових знищень у газових камерах. На українських землях 
більшість єврейського населення загинуло від куль у протитанкових ямах. Їх викопали ще за радянської влади 
військовополонені, місцеве населення чи самі жертви. 

  
«Акції зачисток» уперше проводилися айнзацгрупами на території окупованої Галичини. Протягом тижня 

внаслідок погромів, ініційованих нацистами, у Львові загинули 6000 євреїв. «Остаточне вирішення» призвело до 
знищення євреїв Галичини у таборах і гетто Тернополя, Дрогобича, Борислава, Сколе, Стрия та ін. міст. Загалом 
загинуло 610 000 євреїв. 

 
 
Щорічно в цей день відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (International Holocaust 

Remembrance Day). Ця дата є першим всесвітнім днем пам'яті жертв Голокосту, згідно резолюції 60/7 Генеральної 
Асамблеї ООН 1 листопада 2005 року.  

SWOT- аналіз на тему: «Україна-голокост»  



4.1.Робота в групах(Регламент 7-10 хв.) 
Перегляд фільму «Повернення до Рівне:історія Голокосту» 

Попросіть учнів обрати  у команді тайм-кіпера, секретаря, доповідача, «казначея», який видає бонусні фішки за 
висловлені думки. Запропонуйте учням опрацювати зарання підготовлений матеріал(Додаток3) (роздрукований 
кожному учневі) та  написати  на кольорових липких стікерах  власні думки. 

strong,(сильні сторони) Команді «свобода слова» пропонується дати  відповідь на питання «Сильні сторони 
єврейських родин,дівчаток про,яких йдеться у фільмі»-Що допомогло дівчаткам вижити?-які риси вони проявили?-Чим 
ризикували люди,що прихистили єврейські родини?Про які їхні риси це свідчить? Чи можна сказати,що ці люди були 
сильніші від нацистів? Чому? 

weak points(слабкі сторони)Команді «свобода віросповідання» проаналізувати «Слабкі сторони єврейських родин 
та України у протистоянні з нацистами. Які небезпеки на них чекали?». 

odds (шанси)Команді «свобода зборів,мітингів»  шанси, які з’являться у євреїв внаслідок дій праведників світу-
людей,що рятували євреїв?Як склалась доля дівчаток після війни?Чому вони вирішили повернутись до Рівного через 
багато років? 

threat (загрози)Команді «свобода волевиявлення» висвітлити загрози і страхи, які переживали люди в часи 
голокосту.-Чому було страшно бути євреєм у ті часи?-які небезпеки чекали на людей,що допомагали євреям? 

4.2.Презентація командної думки.(5хв.) 
Організуйте презентацію спільної думки команди. Запропонуйте командам припинити обговорення після 

завершення регламенту. 
Обраним чотирьом доповідачам запропонуйте прикріпити папірці із записами у сегменті їх кольору та по черзі  

презентувати думку команди (Регламент до 1хв.)  
Учасникам інших команд дайте завдання доповнити або уточнити відповідь доповідача, якщо є бажаючі. За виступ 

доповідач отримує від «казначея»  3 бонусні фішки, той , хто доповнює-одну. 
Оформлення дошки до заповнення. 



S (сильні  сторони ) 
«Сильні сторони єврейських 
родин,дівчаток про,яких 
йдеться у фільмі» 

W(слабкі сторони) 
«Слабкі сторони єврейських родин 
та України у протистоянні з 
нацистами. Які небезпеки на них 
чекали?» 

О (шанси) 
- шанси, які з’являться у євреїв 
внаслідок дій праведників 
світу-людей,що рятували 
євреїв?Як склалась доля 
дівчаток після війни? 
(Позитив) 

Т (загрози) 
- висвітлити загрози і страхи, які 
переживали люди в часи 
голокосту.-Чому було страшно бути 
євреєм у ті часи?-які небезпеки 
чекали на людей,що допомагали 
євреям? 
(Негатив) 

Оформлення  дошки після  заповнення. 
S (сильні  сторони ) 
-Терплячість і відвага; 
-Підтримка матусь; 
-Допомога української родини; 
-Вміння бути оптимістами 
навіть у екстремальних умовах. 
 

W(слабкі сторони) 
-Беззбройні мирні люди проти 
озброєних нацистів. 
-могли донести сусіди; 
-нацисти зганяли усіх для 
розстрілів ; 
 

О (шанси) 
-Дівчатка та їх матусі вижили 
завдяки підтримці української 
родини. 
-у них з’явився шанс у однієї 
виїхати за кордон у іншої 
влаштувати життя у СРСР . 

Т (загрози) 
-Погіршення умов життя,смерть  
близьких родичів,страх 
переслідування і смерті, голод, 
відсутність повноцінного 
дитинства. 
-українці,що рятували євреїв теж 



-Вони мають власні родини, 
дітей, онуків.- 
-Вони мають шанс розказати 
свою історію та подякувати 
нащадкам своїх рятівників.  
попередити сучасників про 
небезпеку ненависті і 
нетерпіння. 
(Позитив) 

мали чимало ризиків,адже їх чекав 
розстріл, спалення хати,тому такий 
крок свідчив про велику любов і 
самопожертву. 
  
 
(Негатив) 

4.3.Вправа «Займи позицію» 
Запропонуйте учням визначитись зі своїм вибором і  дати відповідь «Так»,«Ні»,«Важко сказати» на  твердження: 

«Я прихистив би людей,навіть,якщо б мені загрожувала небезпека,тому що….». 
Обговоріть та прорахуйте, скільки учнів проявили б співчуття і підтримку.(Наприклад,«Так»-25уч.,«Ні»-

2уч.,«Важко сказати»-1уч.) Надайте слово для виступу представникам різних думок для аргументації 
(по одному представнику від кожної позиції).  

V Рефлексія  
5.1.Вправа «Капелюх очікувань» 
    Візьміть капелюх та попросіть учнів по черзі діставати папірці, зачитувати очікування та надавати коментарі щодо їх 
реалізації. Негативні очікування- страхи можна символічно знищити, розірвавши. 
5.2.Коментар епіграфа. 
      Стимулюйте учнів до узагальнення : Що мав на увазі Е. Візель говорячи,«Не всі жертви були євреями,але всі євреї 
були жертвами нацизму»? 

-Що цінного нам залишили наші предки? 
(Державу,культуру,традиції, віру,фундаментальні загальнолюдські цінності…) 
-Що цінного ми маємо передати нашим нащадкам? 
(Державу,культуру,традиції, віру,фундаментальні загальнолюдські цінності,європейський вибір…) 

5.3.Заключне слово вчителя. 



Підведіть підсумок уроку словами: Україна - перша країна на пострадянському просторі де темі «Голокосту» 
надали подобаючи увагу та шану. У 60-ту річницю звільнення Освенциму президент України В.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.» 

Та нажаль,сьогодні,коли наша Батьківщина знаходиться в стані війни,сіяння національно-релігійної ворожнечі 
стало складовою антиукраїнської інформаційної пропаганди. Нашим ворогам вигідно вирощувати комплекси 
меншовартості українців,подавати нас смішними або дикими варварами ,сіяти в нашій многонаціональній українській 
родині ворожнечу . 

Ми, всі, хто живе на Українській землі, незалежно від мови,релігії,національного походження повинні розуміти що 
збереження історичної пам’яті – це одна з запорук того що нам вдасться попередити нову трагедію подібну до 
Голокосту. 

VI Оцінювання. 
Подякуйте учням за активну роботу  на уроці, виставте оцінки згідно отриманих ними бонусів. Від 5-ти і більше -

12балів, 3-4бонуси-11балів,2-1бонуси-10балів. 
VII Домашнє завдання:  
1. Опрацювати відповідний матеріал підручника . Скласти твір-есе «Уроки голокосту нам сучасним » 

Додаток 1 



 

 
 



Додаток 2 

«Не всі жертви були євреями,але всі євреї були жертвами нацизму» 

(Е. Візель) 

Додаток3 
В 1933 р. на виборах у Німеччині здобула перемогу Націонал-соціалістична німецька робітнича партія (НСНРП), яку очолював 

Адольф Гітлер. Партія обіцяла повернути Німеччині колишню славу, встановивши у країні конституційний порядок, дати німцям роботу, 
хліб. Саме в своїй книзі «Майн Кампф» (Моя боротьба) Гітлер обґрунтував антисемітську ідеологію партії. 

Антисемітизм – це ідеологія і політика боротьби з єврейством, політика ворожого ставлення до єврейського народу. 
 Гітлер та його оточення приділяли велику увагу єврейському питанню. Таким чином вони відволікали увагу людей від розуміння 

справжніх причин труднощів післявоєнної Німеччини. Важливим був також економічний чинник. Єврейський капітал відігравав важливу 
роль у торгівлі та промисловості Німеччини й іноді складав серйозну конкуренцію німецьким підприємцям. Нацисти також звинувачували 
євреїв у підриванні німецьких національних традицій. Все це дозволило Гітлеру привід розпочати широку пропаганду тези про «всесвітню 
жидо-масонську змову», яка нібито мала на меті встановлення над людьми єврейського панування. 

«Світовому єврейству» нацисти протиставили «арійську ідею» – расову теорію, в основі якої лежало гасло: «Німецький народ – люди 
вищої, арійської раси, тому він має панувати над іншими народами». 

 З чого ж розпочався Голокост? Першим його етапом вважається 1933 рік. Антисемітизм стає державною політикою «третього 
рейху». Поступово євреї виключалися з державного, суспільного життя. Євреїв позбавляли можливості займатися своєю професією, 
виганяли зі шкіл, університетів. Апогею ця кампанія досягла в 1935 році, після прийняття «нюрнберзьких законів». Вони мали статус 
державних і в роки Другої світової війни поширювалися на всі окуповані нацистами території. Євреям у цих расистських законах 
відводилося особливе місце. 

9 на 10 листопада 1938 року за наказом Геббельса відбулися єврейські погроми, які увійшли в історію під назвою « кришталевої 
ночі». Ця ніч стала початком ШОА – катастрофи єврейського народу. 

Другий етап Голокосту – 1939-1941 роки. Він розпочався 1 вересня 1939 року. Нацисти примушували євреїв носити особливі 
позначки, збирали їх у гетто, відправляли в трудові табори. 

Гетто – частина міста, спеціально відведена для примусового утримання євреїв з метою їх ізоляції та подальшого знищення. 
Третій етап розпочався у 1941 р., разом з нападом нацистської Німеччини на СРСР. Вже 20 січня 1942 р. в Берліні відбулася 

конференція, на якій обговорювалися шляхи остаточного розв’ язання єврейського питання. 
«Остаточне розв’ язання» за нацистськими методами – масові розстріли, табори знищення. Масові розстріли проводили спеціально 

створені зондеркоманди за підтримки СС та місцевої поліції. Трагічною сторінкою в українській історії стали події 29-30 вересня 1941 року 
в Бабиному Яру. 



Створенню гетто приділялась особлива увага. В цих ізольованих містечках була величезна скупченість населення. Приміром, у 
варшавському гетто в кожній кімнаті мешкало в злиднях, хворобах, голоді по 13-15 осіб. 

Табори знищення, табори смерті – територія, спеціально виділена і обладнана для масового знищення людей. 6 таборів смерті: 
Освенцім (Аушвіц), Треблінка, Собібор, Майданик, Хелмно, Белжиц – були створені для знищення євреїв. Як висловився один есесівець: 
«Це були прості, але справно працюючі конвеєри смерті». Саме у таборах використовувався отруйний газ «Циклон В» – вже за 5 хвилин 
2000 осіб у газовій камері ставали мертвими. Найкраща технологія знищення була відпрацьована у таборі Освенцім, де за добу знищувалось 
12000 осіб. 

Демонстрація та аналіз карти єврейських концтаборів. Тільки в таборі Освенцім у газових камерах було знищено понад 1 млн. євреїв. 
Особливо важкою в гетто була доля дітей. Вони, беззахисні, першими ставали жертвами катів. 
 Праведники світу. Додаток  №4. 
Як реагували на Холокост країни світу? США, як і більшість інших держав, не надали допомоги євреям, що намагалися втекти з 

нацистського пекла. Винятку не було зроблено навіть для дітей. Але на шляху геноциду стали чесні люди з різних країн світу. «Рятуючи 
одного ти рятуєш весь світ», — говорили давні філософи. Шведський дипломат Валенберг урятував життя 100 тисячам угорських євреїв. 
Рятували євреїв уряди і населення Швеції, Данії. Навіть союзники Німеччини Фінляндія та Італія намагалися протистояти Голокосту. 
Ризикуючи життям, рятували євреїв жителі України, Росії, Білорусі, Литви, Франції та багатьох інших країн. Особливу роль в урятуванні 
галицьких євреїв відіграв митрополит УГКЦ Андрей Шептицький. В сучасному Ізраїлі всіх цих людей називають «праведниками світу». 
Почесним званням «праведників» вшановано тільки в Україні 1860 осіб. Звання праведників світу сьогодні надали ще п'ятьом родинам 
посмертно. Юрій Ільків отримав медаль за бабусю та діда, які врятували життя тринадцятьом євреям. Вони переховували родини з дітьми у 
погребі свого будинку, хоча знали про небезпеку. Якщо викриють – розстріляють. 

"Ми дітьми ходили в ліс, нам старші люди показували такі місця, де євреєв хоронили живцем. Це такі квадратні отвори, насипи. 
Говорили люди, які приходили в той час, що там ще рухалася земля", – розповідає моторошні подробиці Юрій Ільків, онук праведника 
народів світу. 

Зазначимо, Україна посідає 4 місце за кількістю праведників народів світу після Польщі, Нідерландів та Франції. Це почесне звання 
отримали понад 2,5 тисячі українців. 

"Для нас ці люди дуже важливі. У нас перед ними великий борг, який ми не зможемо сплатити", – зауважив надзвичайний та 
повноважний посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські. 

Крім того, президент Фонду Ebenezer Генрих Каасман заявив: "Від усього німецького народу я хотів би сказати, що ми можемо 
зробити лише одне – склонитися перед українцями та євреями". 

В Ізраїлі не припиняють вивчати документи часів Другої світової війни. Пошук людей, які ризикували своїм життям, щоб врятувати 
євреїв, триває. 

 
Матеріали до виступу групи культурологів  «Трагедія світового єврейства висвітлена у  мистецтві».   
Кінофільми. Додаток  №5. 



1. «Ті, хто пережив» фільм режисера з Аргентини Луїса Пуенсо, володаря Оскара за найкращий зарубіжний фільм у 1985) році. У 
фільмі Пуенсо пред'являє хронологічну послідовність свідоцтв безлічі очевидців, що пережили Голокост і знайшли притулок в Аргентині — 
країні, яка одночасно давала притулок і фашистським злочинцям, які ховалися від правосуддя. В фільмі використовується безліч архівних 
фотографій. 

2.«Діти з безодні» — один із документальних фільмів, створених в рамках проекту Стівена Спілберга «Перерване мовчання», що 
складається з восьми фільмів. 

3.«Я пам'ятаю»- чорно-білий фільм метра польського кіно Анджея Вайди. .Найбільш запам'ятовуються історії тих, хто дивом пережив 
Голокост — Давида Ефраті, що описують, як він вижив після втечі з варшавського гетто і Хенріка Мандельбаума, який був змушений 
працювати в крематорії Освенціма. 

4.«Леді в номері 6»- цей неймовірний кінофільм довжиною 38 хвилин став кращим серед короткометражок на «Оскарі» в 2014 році. 
Героїня фільму, Аліса ( яка на момент виходу фільму була найстарішою уцілілою жертвою Голокосту), народилася в багатій єврейській 
родині, яка належала до вищого класу суспільства. Але навіть це не стало гарантією безпеки для людей. 

5.«Іда» -  фільм  польського режисера Павла Павликовського розповідає про молоду дівчину, сироту Анну, яка хоче стати монахинею, 
але  перед цим дізнатися про долю своїх рідних. Анні стає відомо, що вона- дочка єврейських батьків, вбитих в роки Голокосту. Картина 
стала кращою роботою в категорії «фільми на іноземній мові» на Оскарі 2015. 

6.«Життя прекрасне» - як тільки фільм вийшов на екрани, публіка та критики почали обговорювати допустимість гумору в фільмах на 
тему Голокосту. Але саме таке відношення до життя- легке, повне гумору та оптимізму- і було в характері головного героя, італійця 
єврейського походження Гвідо, і він не готовий був відмовитися від нього навіть тоді, коли їх с сином відправили в концтабір. 

7.«Пронумерований»- із 400 000 людей, на кірі яких був витатуйований лагерний порядковий номер, вижило ли кілька тисяч. Цей 
документальний фільм режисера Дани Дорон та Уріеля Синая розповідає про те, що саме ці номери означали для тих, хто утримувався в 
концтаборах,їх сімей. Для когось- орден честі, а для інших? 

Музейні комплекси. Додаток №4. 
1.Найбільш відомим у Європі музеєм, що розповідає про злочини нацистів у роки Другої світової війни, є Національний музей 

Аушвіц-Біркенау (Республіка Польща), заснований у 1947 році польською владою на місці найбільшого концентраційного та 
винищувального табору. 

2.Мабуть нема в світі людини, яка б не знала Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" (Ізраїль), – офіційний меморіал в 
Єрусалимі, заснований 1953 року для вшанування мучеників Голокосту і праведників, які ризикували своїм життям, щоб врятувати євреїв.  

3.Меморіальний музей пам`яті жертв Голокосту у Вашингтоні (США) відкрили в 1993 році як меморіал мільйонам загиблих у роки 
Голокосту, а також як державну установу для документації, вивчення та інтерпретації історії злочину. Щороку його відвідує близько 2 млн 
туристів. 

4.У Лос-Анжелесі (США) знаходяться практично рівновідвідувані Музей Толерантності та Музей Голокосту. Музей Толерантності 
було відкрито 1993 року при Центрі Симона Візенталя, щоб розказати кожному відвідувачу про дискримінацію окремих груп населення, про 
боротьбу за громадянські права, про випадки масового знищення людей за національною ознакою у ХХ столітті. 



5. Однією з найбільших наукових інституцій Німеччини є "Топографія терору" – інформаційно-виставковий центр і музей просто 
неба в Берліні, розміщений на місці колишньої штаб-квартири таємної державної поліції – гестапо, завданням якого є презентація інформації 
про становлення і розвиток режиму націонал-соціалістів.  

6. Одним з найбільших єврейських музеїв у Європі, який, до всього, є державною установою, є Єврейський музей в Берліні, відкритий 
2001 року. Автором архітектурного вирішення музею є Даніель Лібескінд, американський архітектор-деконструктивіст. 

7. Єврейський музей і центр толерантності в Москві (Російська Федерація), відкритий 2012 року, презентує історію російського 
єврейства. На втілення в життя ідеї Федерації єврейських общин Росії витратили 50 млн доларів. 

8. Заради справедливості варто сказати, що Україна не є геть відсталою у сфері пам`яті про Голокост. У 2012 році в Дніпрі відкрився 
музей "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні", заснований Дніпровською єврейською громадою та Центром "Ткума", який 
сьогодні вважається одним з найкращих музеїв України. 

9. У  2007 році Постановою Кабінету Міністрів України було створено Історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", який у 2010-му 
році отримав статус Національного. Протягом 2010-2012 років заповіднику виділили земельні ділянки площею 28 га, було розроблено і 
затверджено Міністерством культури України План організації території заповідника та Концепцію розвитку. 

Література. Додаток  №6. 
1. «Маус» (Maus), Арт Шпігельман.Американський художник-аніматор Шпігельман розпитав свого батька про досвід виживання в 

часи Голокосту — саме ці спогади і лягли в основу найвідомішого коміксу про Катастрофу. 
2. «Збірка часу» (A Scrap of Time and Other Stories), Іда Фінк. Добірка коротких розповідей про життя родин під час Голокосту дає 

уявлення про виживання, жертв та свідків тих подій у селах окупованої Польщі. 
3. «Щоденник Гелен Берр», (The Journal of Helene Berr), Гелен Берр. Якщо говорити про щоденники тих, хто пережив переслідування 

євреїв у Другій Світовій, найбільш відомим є щоденник Анни Франк. Але це — далеко не єдиний документ переслідування євреїв у ті часи. 
Щоденник Берр розпочинається 7 квітня 1942 року, коли авторці був 21 рік і вона була студенткою Сорбонни 

4. «Останній єврей Треблінки» (The Last Jew of Treblinka: A Memoir), Чіл Райхман . Документальне свідчення жахів, тортур та 
незвичайних масшабів винищення цілої нації — Райхман початково написав свою книгу на ідиш, він став одним із небагатьох в’язнів 
концентраційного табору Треблінка, котрим вдалося уникнути смерті там, де гинули тисячі. 

5. «Ходіть до газу, пані та панове» (This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen), Тадеуш Боровскі 
Колекція коротких історій про виживання євреїв, назва котрої може здатися вам дивною, якщо ви не знаєте історії самого Боровскі: 

його дівчина Марія потрапила до концентраційного табору, тому через любов до неї Боровскі дав себе заарештувати. 
6. «Жінки-героїні Другої Світової» (Women Heroes of World War II: 26 Stories of Espionage, Sabotage, Resistance and Rescue), Кетрін 

Етвуд. 26 історій сміливиць із Німеччинни, Польщі, Франції, Нідерландів, Бельгії, Данії, Великобританії та США у контексті війни та 
боротьби різних націй за свою свободу. 

7. «Те, що ми не могли сказати» (Things We Couldn’t Say), Дайєт Еман. Рідко коли історія кохання та історія Голокосту співпадають 
під однією обкладинкою — у цій книзі це дивним чином співпало; а історія є реальною.  



8.«Хлопчик 30529» (Boy 30529), Фелікс Вайнберг. Авторові цієї книги було ледве 12 років, коли він потрапив 1939 року до 
концентраційного табору, встигувши побувати у Аушвіці та пройти «маршем смерті» до Блекхаммера у 1945 році.  

9.«Обіцянка Рени: Історія сестер в Аушвіці» (Rena’s Promise: A Story of Sisters in Auschwitz), Рена Корнрайх Геліззен. Життя жінок у 
концентраційних таборах очима та вустами тієї, що вижила у пеклі — обіцянка, дана матері про захист сестри Данки, стала справжнім 
випробуванням для Рени Корнрайх. 

 
Образотворче мистецтво. Додаток  №7. 
Чи може щось жахливе бути у той же час прекрасним? Як бачимо з виставки "Мистецтво Голокосту: 100 робіт колекції з Яд ва-Шем", 

багатьом художникам вдалось зобразити життя в нацистських концентраційних таборах і гетто і створити чудові художні твори навіть під 
час однієї з найбільших трагедій людства.  

Вперше 100 робіт ізраїльського меморіального центру Яд ва-Шем демонструються на виставці в Німецькому історичному музеї в 
Берліні. З 50-ти художників, роботи яких беруть участь у виставці, 24 були вбиті нацистами. Серед жертв - видатний художник Фелікс 
Нуссбаум, який втратив життя в Освенцімі в 1944 році. Його знаменита картина "Біженець", написана в 1939 році в Брюсселі, зображує 
відчай вигнання. 

Історія Неллі Толл є не такою відомою. Їй та її матері пощастило пережити Голокост завдяки їхнім друзям-християнам у Львові. 
Закрита в своїй кімнаті, Толл малювала картини, серед яких - цей малюнок гуашшю "Дівчата в полі". У свій 81 рік художниця приїхала зі 
Сполучених Штатів, де вона нині проживає, на відкриття виставки до Берліна. 

У французькому Гюрcі Лео Бройер разом з фотографом і художником Карлом Робертом Бодеком створили сценічні конструкції для 
табірного кабаре. Вони разом працювали також над вітальними листівками та іншими творами мистецтва до 1941 року. Саме тоді Бодек був 
депортований до табору Ле-Мілль поблизу Екс-ан-Провансу, а потім до Дрансі і згодом до Освенціму, де він загинув в 1942 році. 

Фрітта очолював відділ у концтаборі Терезієнштадт, який виробляв матеріали офіційної пропаганди. Але Фрітта і його колеги також 
таємно малювали картини, зображуючи жахи нацистських гетто. У 1944 році їхня підривна діяльність була викрита. Фрітта помер в 
Освенцімі. Після звільнення Терезієнштадту 200 його робіт були знайдені захованими в стінах і закопаними в землю. 

Павел Фантль також належав до числа художників у Терезієнштадті. Як медик він організував лікування тифу серед в’язнів табору. 
Як і в випадку з Фріттою, його викрили, піддали тортурам і відправили до Освенціму. У січні 1945 року його розстріляли. Близько 80 його 
малюнків були таємно винесені з Терезієнштадту. 

Представляючи виставку, організатори виставки процитували письменницю Марґарете Шмаль Вольф: "Але моя душа вільна". Як 
зауважив куратор експозиції Вальтер Шмерлінґ з німецького Фонду для мистецтва й культури, ці люди продовжують жити в своєму 
мистецтві, там можна знайти їхні душі. Він переконаний, що їхній дух замордувати не вдалося. Ці картини, на думку Шмерлінґа, є 
"болісною спадщиною" і завжди вимагатимуть від нас відповіді на запитання: як таке могло статися? 

Матеріали до виступу групи краєзнавців «Вивчення  проблеми Голокосту на території міста Очаків». Додаток №8. 
 5 листопада 1941 відбувся перший злочин окупаційної влади - масове знищення євреїв вночі. Розстріл відбувався за участі німецької 

зондеркоманди поліцейських, але не місцевих, тому що місцева поліція ще не була сформована. Один очевидець, в той час ще дитина, 



розповів про ці події. «Дорослих, - розповідає Павло Микитович Шпильовий, -  розстрілювали поставивши над ямою . Підводили партіями 
по 10-15 чоловік і стріляли в потилицю. Несподівано з натовпу до німецького офіцера підійшов старий, геть сивий, єврей та почав щось 
швидко щось йому говорити. Німець уважно слухав. Потім спокійно дістав пістолет і вистрілив у старого.  

Дітей не розстрілювали - їх направляли до чоловіка в білому лікарському халаті, який сидів над проваллям (колишній протитанковий 
рів). Він підносив, по черзі, до обличчя малечі дерев’яну палку з ганчір’ям просякнутим отруйною сумішшю. Після першого подиху діти 
втративши свідомість падали до рову. За день рівчак набитий жертвами екзекуції був засипаний бульдозером. З 500 закатованих в одну ніч 
лише чудом вцілів хлопчина, якого придавили тіла загиблих. Йому вдалося вибратися з рову та сховатися в сусідів, які згодом переправили 
його в село до родичів. На жаль до цього часу точне місце розстрілу не встановлене.  

Наступне масове вбивство сталося через півроку в центрі міста, навпроти колишньої румунської «сигуранці». Румунські кати серед 
білого дня, на очах у містян, стратили більше 10 єврейських дітей (розповіла свідок тих подій Євдокія Пилипівна Гурська). 

Людська природа дуже дивна. Іноді велике та страшне уживаються в людині разом, як життя та смерть. Арешти очаківських євреїв, 
які переховувалися від реєстрації, проводила місцева поліція за доносами міських жителів, які отримували за це матеріальну винагороду. 
Один з таких доносів був переданий особисто заступнику шефа міської поліції. Той особисто пішов арештовувати «уклоніста» - єврейського 
хлопчика 4-х років. Затриманого, який переховувався в холодному сараї й ослаб від голоду та спраги він… забрав до себе додому!?. Потім 
винагородив донощика - заарештував  за неправдиві свідчення. Чиновник румунської поліції переховував малого до самого визволення міста 
радянськими військами. Доля заступника шефа поліції невідома, а хлопчик вижив, і уже дорослим виїхав до Ізраїлю. 

 


