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ПЕРЕДМОВА

ПРОЕКТ «ЗАХИСТИМО ПАМ’ЯТЬ. ЗАХИСТ 
ТА МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ МІСЦЬ МАСОВИХ ПОХОВАНЬ 
ЄВРЕЇВ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»

Шановні колеги!
Ви тримаєте в руках посібник для вчителя, який став частиною 

освітніх заходів проекту «Захист та меморіалізація місць масових похо-
вань євреїв України періоду Другої світової війни». Одразу варто заува-
жити, що це не посібник з історії Голокосту в Україні чи в Європі; він не 
надасть докладну хронологічну та історіографічну інформацію про події 
Другої світової війни, переслідування та вбивство євреїв на українських 
територіях чи в Європі, післявоєнне відновлення світу та усвідомлення 
трагедії тощо. Його завдання полягає дещо в іншому. Він є практичним 
додатком у діяльності вчителя, котрий поставив собі за мету вшанувати 
в різний спосіб пам’ять загиблих під час Голокосту співгромадян-євреїв. 
Тому підбір розділів посібника залежить саме від цього завдання та осо-
бливостей проекту. Отже, пропоную спочатку розглянути власне ідею 
проекту, щоб потім докладніше зупинитися на самому посібнику.

Ідея проекту – пошук і меморіалізація місць масового вбивства 
євреїв у часи Другої світової війни на території Східної Європи – на-
спіла за кілька років до виходу в світ цього посібника. Відносна «відо-
мість» місць масового знищення на території Польщі та Західної Євро-
пи (концтабори, табори смерті, гетто) контрастувала з певним ігнору-
ванням факту, що трохи менше третини усіх жертв Голокосту загинули 
від прямої дії нацистів та їхніх помічників – були розстріляні поблизу 
місць свого багатосотлітнього проживання на «східних територіях». 
Розстріляні брутально, тотально, масово; подекуди закопані, подекуди 
лишені, подекуди спалені через кілька років після убивства під час за-
мітання слідів (т. зв. Операція 1005).

Це убивство відбувалося на очах сусідів-неєвреїв, дехто з яких, 
деколи з власної волі, а деколи з примусу, мали допомагати в цьому
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убивства шляхом архівної роботи, польових експертиз та опитування 
нечисленних ще живих свідків подій. Його діяльність поширюється на 
терени сьогоднішніх України, Білорусі та Росії. З матеріалами роботи 
о. П. Дебуа можна ознайомитися в організації Яхад Ін-Унум та на їх-
ньому веб-сайті. Так чи так, про поганий стан і цілковиту незахище-
ність цих місць західна спільнота дізналася саме завдяки досліджен-
ням о. Дебуа та підготовленій виставці «Голокост від куль: масові роз-
стріли євреїв в Україні 1941–1944 рр.». Почин знайти та захистити такі 
місця підтримали морально і фінансово уряд та Міністерство закор-
донних справ Німеччини.

Отже, проект розпочався з ініціативи щодо захисту та меморіалі-
зації місць масових поховань, котра походила від урядових організацій 
Німеччини. Для початкової фази було обрано п’ять місць на заході 
України, які мали стати «пілотними» у втіленні проекту. Це невеликі та 
середні населені пункти – Бахів, Прохід, Кисилин (Волинська область), 
Острожець (Рівненська область) та Рава-Руська (Львівська область). 
Місця було вибрано за результатами досліджень о. Патріка Дебуа та 
нагальністю стану самих поховань. Заплановано збір архівної інфор-
мації та спогадів свідків, визначення конкретних місць поховань шля-
хом комбінування історичної інформації та спеціального сканування 
місцевості, захист периметра цих місць та встановлення відповідних, 
історично вивірених пам’ятних знаків на місцях поховань убитих. Та-
кож було намічено видання невеликого накладу інформаційних бро-
шур по кожному з місць з усією наявною історичною інформацією про 
життя та загибель єврейської громади цього та сусідніх містечок.

Звісно, здійснення такого великого проекту потребує злагодженої 
дії багатьох партнерів. За підтримки Міністерства закордонних справ 
Німеччини партнерами проекту стали Фундація Меморіал вбитим єв-
реям Європи, Берлінський офіс Американського єврейського комітету, 
Центральна рада євреїв Німеччини, Комітет зі збереження єврейських 
цвинтарів при Конференції рабинів Європи, Фундація Яхад Ін-Унум, 
Німецька державна комісія з воєнних поховань, Український єврей-
ський комітет та Український центр вивчення історії Голокосту.

Після визначення плану дій перед організаторами постали запи-
тання: що далі? Що відбуватиметься з цими захищеними і позначеними
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1 Актуальні програми див на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України за посиланням: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/
educational_programs/

та на основі місцевих джерел. Така діяльність допоможе заощадити 
час – аналізуючи одне джерело, іноді можна досягти більшого, ніж 
прочитавши кілька розділів підручника, маємо на увазі як інформативну 
насиченість, так і світоглядну, усвідомлення теми.

Відповідний підбір фотографій, уривків щоденників, свідчень оче-
видців чи жертв подій, документів також допоможе сформувати ем-
патійні установки учнів, перетворити безликі події і цифри на життя 
конкретних людей, а отже, «олюднити» викладання історії, зробити 
історію ближчою учневі.

Учнів можна зацікавити, стимулювавши їхні пошукові інтереси, 
залучивши до самостійного пошуку місцевих матеріалів, створивши си-
туацію «навчання однолітків», досліджень і проектів на рівні класу, 
школи, сім’ї, громади тощо. Це сприятиме не лише розвитку учнів, а й 
вихованню дбайливого ставлення до історичних пам’яток та місцевої 
історії.

Докладніше про кожну з цих порад розглянуто далі в підрозділах.

1.1. ЯК ЗНАЙТИ ЧАС І МІСЦЕ У ПРОГРАМІ (ПРОГРАМНІ, 
ПОЗАПРОГРАМНІ, МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ)

У світлі сучасних вимог до шкільної освіти, в умовах переходу від 
навчально-дисциплінарної до особистісно-орієнтованої моделі освіти, 
навчання історії має сприяти встановленню взаєморозуміння між людь-
ми з різними культурними, етнічними, мовними та релігійними традиці-
ями, допомогти сучасному мешканцеві України усвідомити себе не 
лише представником своєї держави та регіону, а й громадянином Європи 
та світу. Важливими завданнями навчання історії є розвиток в учнів іс-
торичного мислення, розуміння багатоманітності і полікультурності сві-
ту, усвідомлення існування різномаїття етносів та їхнього взаємовпливу, 
формування позитивної історичної самоідентифікації, навичок творчої 
діяльності та вмінь використовувати здобутий досвід на практиці. Ці 
принципи покладено в основу чинних програм з історії для загальноос-
вітніх навчальних закладів України1.
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Вивчаючи тему «Україна в боротьбі за збереження державної неза-
лежності (1918–1920)», важливо акцентувати, що єврейські погроми, 
спричинені «отаманщиною», не були пов’язані з особистим ставленням 
С. Петлюри до євреїв. Розглядаючи питання проголошення ЗУНР, варто 
звернутись до політичної співпраці євреїв та українців під час листопадо-
вого чину 1918 року у Львові, зокрема, дій єврейської міліції, участі євре-
їв в УГА. Висвітлюючи тему «Культура і духовне життя в роки непу», 
а саме питання українізації (коренізації), важливо підкреслити тимчасову 
лібералізацію радянського уряду щодо національних меншин.

У курсі всесвітньої історії, а саме в темі «Країни Сходу та Латин-
ської Америки в перші десятиріччя XX ст.», доцільно розкрити витоки 
Палестинської проблеми, звернути увагу на утворення перших єврей-
ських поселень у Палестині (діяльність Бен-Гуріона).

Тема «Провідні держави світу в 20–30-х рр. XX ст.» дає можливість 
дослідити становлення націонал-соціалістичної диктатури та ідеологіч-
ної політики нацистського режиму в Німеччині, розкрити динаміку та 
етапи розвитку антисемітизму, що згодом переросте у Голокост.

У таблиці нижче подано теми і зміст історичного навчального ма-
теріалу щодо питань нацистського режиму на окупованих територіях 
та Голокосту в контексті тем вітчизняної та світової історії, державні 
вимоги до відповідного рівня підготовки учнів та час на вивчення всієї 
теми відповідно до чинної програми для 11 класу.

Тема. Час, відведений 
на вивчення теми

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги 
до рівня профільної 
підготовки учнів

Історія України, 
профільний рівень: 
Україна в Другій 
світовій війні 
(1939–1945 рр.).

12 годин

Україна в роки окупації. 
Нацистський «новий 
порядок». Винищення 
населення за планом 
«Ост». Початок ліквіда-
ційних акцій. Бабин Яр 
29–30 вересня 1941 р. 
Український Голокост: 
винищення 1,6 млн 
євреїв – громадян України

Характеризує нацист-
ський «новий порядок» 
та його наслідки; розуміє 
причини введення плану 
«Ост» в Україні
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Тема. Час, відведений 
на вивчення теми

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги 
до рівня профільної 
підготовки учнів

Всесвітня історія, 
профільний рівень: 
Друга світова війна. 
Військові події на 
території СРСР 
(Велика Вітчизняна 
війна).

12 годин

План «Ост». Особливості 
окупаційного режиму та 
Руху Опору на окупова-
них територіях, його 
політична орієнтація та 
форми боротьби

Аналізує особливості 
окупаційного режиму та 
Руху Опору на окупованих 
територіях, його політична 
орієнтація та форми 
боротьби;
тлумачить та застосо-
вує поняття і терміни:
«новий порядок», Рух 
Опору, Голокост, колабора-
ціонізм

Історія України, 
рівень стандарту: 
Україна в роки Другої 
світової війни 
(1939–1945 рр.).

7 годин

Окупація України. 
Колабораціонізм. Нацист-
ський «новий порядок». 
Життя населення в умовах 
окупації. Концтабори і 
масове знищення людей. 
Голокост

Щодо теми Голокосту – 
немає

Всесвітня історія, 
рівень стандарту: 
Друга світова війна. 
Світ після Другої 
світової війни.

5 годин

Особливості окупаційно-
го режиму та Руху Опору 
на окупованих територіях. 
Голокост

Аналізує особливості 
окупаційного режиму та 
Руху Опору на окупованих 
територіях, його політичну 
орієнтацію та форми 
боротьби;
тлумачить та застосо-
вує поняття і терміни:
«новий порядок», Рух 
Опору, Голокост, колабора-
ціонізм

Навчальні години відповідно до програми розподілено таким чи-
ном. 11 клас профільної підготовки (історичний профіль): «Історія 
України» – 140 годин на рік, 4 години на тиждень, «Всесвітня істо-
рія» – 105 годин на рік, 3 години на тиждень; 11 клас загальноосвіт-
ньої підготовки (академічний рівень/рівень стандарту): «Історія 
України» – 52 години на рік, 1,5 години на тиждень, «Всесвітня 
історія» – 35 годин на рік, 1 година на тиждень. За такого розподілу
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«Голодомор». Досвід показує, що одним із шляхів вивчення питання Го-
локосту є залучення учнів до проектної діяльності, коли тему розбива-
ють на частини («пазли»). Наприклад: «Ванзейська конференція – оста-
точне вирішення єврейського питання», «Львівське гетто», «Янівський 
табір», «Праведники народів світу», «Діти і Голокост», «ОУН, УПА і 
єврейське питання» тощо. Узагальнюють тему (збирають «пазли») 
і презентують результати проектної роботи на підсумковому уроці, уро-
ці-резерві, виховній годині, в рамках предметних методичних тижнів, 
на батьківських зборах тощо.

Історичне підгрунтя тотального геноциду єврейського народу, чин-
ники, які призвели до формування нетерпимості та антисемітизму, мож-
на обговорювати і на інших предметах суспільно-гуманітарного профі-
лю, адже питання інтолерантності, стереотипів, дискримінації у різних 
формах розглядають не лише в програмі з історії.

Програма практичного курсу «Правознавство» для учнів 9 класів 
містить тему «Права і свободи людини», яка передбачає ознайом-
лення із Загальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про 
права дитини, вивчення Конституції України, а саме розділу «Права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина». Тут буде доцільно роз-
повісти учням про приклади геноциду вірмен у роки Першої світової 
війни та євреїв під час Другої світової війни як крайнього прояву 
порушення прав людини. Геноцид у контексті правознавства роз-
глядатиметься як юридичне поняття, яке матиме історичну доказову 
базу. Відповідно до ст. 24 Конституції України, «громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічно-
го та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознаками». Ця норма узгоджується з прин-
ципом, викладеним у Декларації ООН про раси і расові забобони 
1978 р.: «Всі люди належать до одного і того самого виду і мають 
загальне походження. Вони народжуються рівними у гідності та в 
правах, і всі вони становлять невід’ємну частину людства. Всі люди 
і групи людей мають право відрізнятися один від одного, розглядати 
себе як таких і вважатися рівними. Проте різноманіття форм життя і
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таборі – чистити зброю, та інші важкі роботи, підмітати вулиці, вби-
рати... Дівчата працювали як прибиральниці у німців. Була ще робота: 
у неділю була найважча робота, яку я пам’ятаю, – руйнування єврей-
ського кладовища... німці вирішили, що це кладовище треба зруйну-
вати. Тож у неділю сотні людей збиралися на кладовищі, отримували 
різні робочі інструменти і руйнували мацеви (могильні камені). Ми 
мали викопувати мацеви, німці організували українське населення. 
Вони приїжджали з кіньми і візками, вантажили ці мацеви.., котрі по-
тім ставали будівельним матеріалом... Зламані мацеви розбивали на 
шматки й мостили тими шматками вулиці в кварталі, де жили німці... 
І в мого батька вийшло саме так, що він працював у тому самому міс-
ці й руйнував мацеву свого батька... У неділю це була також і моя ро-
бота. Я витягувала мацеви, розбивала їх молотком, ломом, а потім 
мали вирівнювати землю. Працювали з 6-ї ранку до 6-ї вечора. Увече-
рі було вже темно. У такі часи збиралися у дворі, ходили до сусідів, 
там збиралась молодь й ми розмовляли про всяке...

Звідки брали їжу? Була загальна роздача хліба. Тобто ми прихо-
дили в певне місце, до пекарні, що ще працювала, й там отримували 
порцію – чверть хліба на кожного. Наприклад, якщо в родині 4 люди-
ни – повну хлібину. Решту докупали: одяг, меблі та інше продавали 
гоям (не євреям), які таємно приходили й приносили трохи картоплі 
та борошна. Ще до того люди запасали продукти, ще не було такого 
вже голоду, голод почався трохи пізніше».

Роботу з письмовими джерелами можна доповнити аналізом 
фотографій.

План заняття: Робота з фотографіями про життя у гетто 
м. Рави-Руської

Мета: Візуалізація теми. Розвиток умінь аналізу зображень, на-
вичок мовлення, уяви та емпатії.

Прийоми: робота в групах, рольова гра.
Час: 45–60 хв.
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Хід заняття:
Крок 1. Почніть роботу з фотографіями, дотримуючись інструкції 

«Як працювати з фотографіями». Дайте відповіді на запитання ін-
струкції. Обговоріть, що ви бачите на фотографіях.

Крок 2. Запитайте, чи доповнюють фотографії інформацію, одер-
жану із текстових джерел. Як?

Фото 1. Одна з вулиць єврейської дільниці в Раві-Руській. Фото прибл. 
1901 року. Під час війни саме в районі бідніших вулиць міста нацисти ство-
рили гетто. При цьому густота населення різко зросла через переселення в 
обмежений простір гетто та через велику кількість єврейських біженців 
(Джерело: httр://www.mankurty.com/holocaust/?р=201)

Фото 2. Одна з вулиць єврейської дільниці в Раві-Руській. 
Фото прибл. 1901 року 
(Джерело: httр://www.mankurty.com/holocaust/?р=201)
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Фото 3. Євреї Рави-Руської 
під час примусової праці. 
Час фото невідомий. 
Прибл. 1941–1943 рр.
 (Джерело: 
httр://www.holocaustresearchproject.org/
ghettos/rawaruska.html)

Фото 4. Старий єврейський цвинтар, прибл. 1910 р.
 (Джерело: httр://www.holocaustresearchproject.org/ghettos/rawaruska.html)
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Фото 5. Вулиця гетто в Раві-Руській. Ймовірно, 1942 р.
(Джерело: httр://www.holocaustresearchproject.org/ghettos/rawaruska.html)
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Учням можна запропонувати складніший варіант цієї вправи, 
коли кожний учасник групи вибирає для себе особу на фотографії, від 
імені якої висловлюватиметься. Тоді можливо поставити сценку і на-
віть міні-виставу.

Опісля вправи учням варто прослухати коротку довідку про жит-
тя Леї Розенцвайг.

Лея Розенцвайг-Крамер народилася 27 жовтня 1924 р. у Раві-
Руській у традиційній єврейській родині. Її батько працював з хутром, 
мати була домогосподаркою. Лея мала ще трьох братів, один з яких, її 
близнюк, помер від хвороби перед війною. Ще до війни Лея вчилася у 
польській та єврейській школах, відвідувала релігійну школу, брала 
участь у молодіжних єврейських клубах і рухах.

1939 р. родина пережила спочатку коротку німецьку, потім радян-
ську окупацію. За 2 тижні всі відчули негативне ставлення німців до 
єврейського населення, почалися переслідування. Потім кілька років 
радянського панування позначилися конфіскаціями, депортаціями до
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* У випадку з Бабиним Яром ситуація взагалі кричуща: з 2006 року Меморіаль-
ний комплекс існує на папері, ба більше, на нього навіть було виділено кошти, 
проте в реальності поки що нічого не зроблено... Докладніше див. сайт Комі-
тету «Бабин Яр»: http://www.kby.kiev.ua/komitet/ua/.

** Я можу назвати декількох моїх колег, яких знав особисто: Борис Гідалевич, за 
безпосередньої участі котрого в Одеській області було встановлено 
22 пам’ятних знаки на честь загиблих євреїв Одеси і Трансністрії; Ілля Кабанчик,

Після здобуття Україною суверенності в 1991 році з подій Голокос-
ту, як і з багатьох інших явищ нашої національної історії, знято заборо-
ну, але й культура пам’яті про трагічні події не сформована й до сьогод-
ні... Від початку 1990-х років «мирних громадян – жертв фашизму» мож-
на називати за національною належністю. Держава не чинила перепон 
відродженню пам’яті про геноцид євреїв, які в радянському образі війни 
принципово не вирізнялися із загальної маси жертв нацизму, але сама 
практично не брала у цьому участі. Поява пам’ятників жертвам Голо-
косту, вихід друком спеціальних публікацій, проведення літніх шкіл та 
семінарів з єврейської історії України були результатом громадських, 
а не державних ініціатив. Історія Голокосту не була інтегрована до за-
гальнонаціонального наративу війни. Державної позиції зі збереження 
пам’яті про Голокост в Україні шляхом встановлення пам’ятних знаків 
на місцях масових розстрілів українських євреїв, по суті, немає. З однієї 
простої причини: немає розуміння того, що це частина загальної історії 
України, частина власної історії, а є стереотипне переконання або упе-
редження, що це «їхня» єврейська історія й трагедія, нехай «вони» і ду-
мають про те, як зберегти свою пам’ять. Унаслідок такого підходу скла-
лася ситуація, що вражає свідомість людей, для яких пам’ять про мину-
ле є необхідним символом сьогоднішнього й майбутнього життя. 
Наприклад, дотепер у Києві в Бабиному Яру немає справжнього Націо-
нального меморіального комплексу пам’яті жертв нацизму, що складав-
ся би з музею, наукового та освітнього центру та перебував під опікою 
державної влади*; 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голо-
косту – не відзначається на державному рівні, попри те, що Україна 
приєдналася до Стокгольмської декларації 2000 року; в Україні сьогод-
ні немає жодного державного музею історії Голокосту. Всупереч цьому, 
завдяки діяльності єврейських громад, громадських організацій, при-
ватних осіб, індивідуальних пожертвувань** у багатьох областях країни,
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* Докладніше про педагогічний досвід УЦВІГу див. в інформаційно-педа-
гогічному бюлетені «Уроки Голокосту» (посилання у списку навчально-
методичної літератури наприкінці посібника), а також на сайті Центру: 
www.holocaust.kiev.ua.

єврейських общин. Зазвичай проводять траурні зібрання в дні пам’яті 
поблизу пам’ятних знаків, місць пам’яті тощо. Справа дуже ускладню-
ється, якщо меморіальних місць немає. Тому надзвичайно важливо 
звести пам’ятники та меморіали на місцях масових знищень, саме в 
такому випадку стають можливими освітні та інші заходи зі вшануван-
ня пам’яті жертв Голокосту в Україні.

Щодо локальних дат, то варто зауважити, що в результаті наукових 
досліджень, розвитку історіографії Голокосту за останні два десятиріч-
чя в Україні встановлено значну кількість точних дат масового убив-
ства євреїв. Для прикладу, щоб уявити масштаби трагедії українського 
єврейства, наведемо тільки деякі з цих трагічних дат і кількість убитих 
людей:

27–28 серпня 1941 р. – м. Кам’янець-Подільський, близько 23 тисяч;
15 вересня 1941 р. – м. Бердичів, близько 20 тисяч;
29–30 вересня 1941 р. – м. Київ, близько 34 тисяч;
10–12 жовтня 1941 р. – м. Дніпропетровськ, близько 10 тисяч;
24–25 жовтня 1941 р. – м. Одеса, понад 20 тисяч;
5–6 листопада 1941 р. – м. Рівне, понад 17,5 тисяч;
11 грудня 1941 р. – м. Сімферополь, близько 10 тисяч;
14–15 грудня 1941 р. – м. Харків, близько 12 тисяч;
17 березня 1942 р. – м. Львів, перша депортація євреїв зі Львова та 

інших місць Східної Галичини до табору смерті Белжець, на теренах 
Польщі.

Ми бачимо, що крім загальнодержавних трагічних дат, пов’язаних 
з історією Голокосту, в усіх без винятку регіонах країни є свої локальні 
сумні події та дати, що допомагають зрозуміти загальний контекст тра-
гедії, та місця пам’яті, навколо яких вартує проводити заходи зі вшану-
вання пам’яті загиблих співгромадян-євреїв.

Український центр вивчення історії Голокосту за останній період 
накопичив певний досвід проведення освітніх заходів зі вшанування 
пам’яті жертв Голокосту, пов’язаних із місцями та датами трагедії*. 
Тож пропонуємо деякі рекомендації зі здійснення таких освітніх
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Викладання історії Голокосту, як уже неодноразово зазначено 
(в тому числі й на цих сторінках), пов’язано з розповіддю про події та 
ситуації надзвичайно складні та неоднозначні. Це одна з тем, котру 
не варто і не потрібно викладати лише інформативно, перелічуючи 
дати, події, імена тощо, бо, зокрема в цьому випадку, знати – не озна-
чає чогось навчитися чи щось зрозуміти. За спостереженнями осві-
тян та науковців, знання про Голокост самі по собі, навіть найде-
тальніші й найглибші, дуже часто НЕ ведуть до співчуття, до само-
розвитку, до висновків для себе та інших у сьогоднішньому житті і, 
звісно, до усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків чи контексту 
подій.

Зважаючи на це, історію Голокосту бажано викладати, акцен-
туючи увагу не лише на фактах, подіях, а передусім на тих епізодах чи 
ситуаціях, котрі б сприяли саморозвитку учня, його свідомості та 
світосприйняття.

Питання історії, названі в цьому розділі «проблемними», не ма-
ють однозначних, остаточних, «правильних» відповідей, однак сти-
мулюють пошук можливих варіантів із залученням усіх знань, умінь 
та навичок учня. Чому друзі ставали ворогами, а вороги – друзями? 
Академіки та пастори – злочинцями, а злочинці – совістю нації? Чому 
більшість «сторонніх спостерігачів» мовчали, дозволивши знищити 
таку величезну масу людей, а дехто активно до цього долучився? Чому 
згубний вплив пропаганди, стереотипів та тисячолітнього антисемі-
тизму не діяв на тих, хто рятував євреїв під час Голокосту?

Список подібних питань – проблемних, неоднозначних, дражли-
вих – є безкінечно довгим. Саме роботі з такими питаннями присвяче-
но цей розділ. Це, в першу чергу, питання самоусвідомлення та сприй-
няття інших, розуміння міжлюдських взаємин та факторів впливу на 
них. На нашу думку, це одна з ключових проблем для розгляду теми 
Голокосту та інших подібних явищ.
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Друга ключова проблема – це проблема особистого вибору в ситу-
ації екстреми та відповідальності за власний вибір. Для розгляду цьо-
го аспекту Вам варто скористатися методом розв’язання дилем, що 
унаочнює усю складність такого вибору, контекст ситуації, причини 
і наслідки рішень, взаємопов’язаність і наступність подій або ж їх 
випадковість.

Окремою перевагою цього підходу є активне залучення учнів до 
практичної діяльності під час розгляду суперечливих ситуацій, коли 
вони мають змогу відчути на собі увесь тягар прийняття рішень; ро-
зуміють, що їхній власний досвід, думки та рішення мають велике зна-
чення не лише в ході заняття, а й у майбутньому житті.

Розгляд проблемних питань допомагає вчителеві уникнути ство-
рення простої чорно-білої картини світу, деперсоналізації убитих та 
злочинців. Урок з історії Голокосту – це не безкінечний перелік мото-
рошних подій, котрі радше шокують, а не викликають розуміння і 
співчуття, це можливість на тлі трагедії цілого народу показати 
вагу справжніх людських чеснот, навчати і виховувати ЛЮДИНУ.

3.1. РОЗМОВА ПРО СПРИЙНЯТТЯ СЕБЕ ТА ІНШИХ
Нам часто доводилось чути, що людина – вінець природи, доско-

нала істота, носій розвинутого інтелекту, високих моральних загально-
людських цінностей. Це ідеальне сприйняття людини. Споконвічний 
досвід людства, натомість, показує, що людина у загальній масі – іс-
тота, насправді, дуже недосконала, суперечлива, а релігія визначає не-
досконалість людини простим словом – «грішна».

Кажуть, що жодна людина не знає сама себе до кінця. Отже, до-
лаючи космічні простори, занурюючись у тайни всесвіту, людина час-
то вагається відповісти на запитання: «Хто я?», «Хто є люди навколо 
мене?», «Що означає бути людиною?» – запитання ідентичності.

Знайти відповіді на ці запитання дуже важливо, адже саме від них 
залежить, чи дійде людина небезпечним шляхом від ідентичності 
(сприйняття себе та інших) до дискримінації (дій, спрямованих на мо-
ральне і фізичне обмеження можливостей іншої людини за певними 
ознаками) через прикріплювання ярликів (спрощена ідентифікація 
інших), стереотипи (обмежені знання, стійкі спрощені уявлення),
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нетерпимість до іншого властиві багатьом звичайним громадянам. Піс-
ля Голокосту і ксенофобії нацистів подібне не раз повторювалося в су-
часному світі і передумови цього до сьогодні є актуальними. Важливо 
навчитися розрізняти ксенофобію та не керуватися такими настанова-
ми у своєму житті. Надто коли це стосується політичних сил та партій.

Прийоми: бесіда, робота в групах, аналіз візуальних джерел.
Час: 45–60 хв.

Хід заняття:
Крок 1. Ознайомте учасників із поняттям «ксенофобія». Попро-

сіть їх прочитати визначення (з дошки або роздане), визначити ключові 
слова. Запитайте, які ще «фобії» стосовно різних груп людей вони зна-
ють. Згадайте про антисемітизм, ісламофобію, поняття дискримінації. 
Поясніть, що слово «фобія» означає безпричинний страх. Запитайте, 
як поводяться люди, коли вони чогось бояться?

Крок 2. Об’єднайте учасників у дві групи, надайте кожній пару 
джерел та запитання до них (за наявного часу можна створити більше 
груп на кожну пару джерел).

Запропонуйте учасникам однієї групи (частини груп) перший блок 
фотографій і запитання до них:

1. Що зображено на цих фотографіях?
2. З якого часу вони походять? З якими подіями пов ’язані?
3. Що за символи зображено на цих фото? Яке, на вашу думку, 

послання вони передають?
4. Що спільного, на вашу думку, між цими фото, чому вони по-

дані разом?
5. Хто є носіями цих ідей нетерпимості?
6. Які почуття ці написи могли викликати у людей та їхніх 

родичів?
7. Чому, на вашу думку, ці ідеї такі стійкі? Де вони живляться 

підтримкою?

Учасники іншої групи (інших груп) тим часом ознайомлюються з 
іншими джерелами та відповідають на запитання:
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1. Що зображено на цих фотографіях/копіях?
2. Який час та місця на них зафіксовано?
3. Що спільного і що відмінного між ними?
4. Яке ставлення, на вашу думку, показують ці джерела?
5. Хто є носіями цих ідей? Чи можемо ми їх конкретно визна-

чити (за символікою, одягом тощо)?
6. Які почуття ці вислови могли викликати у людей та їхніх 

родичів?
7. Чому, на вашу думку, ці ідеї такі стійкі? Звідки вони знахо-

дять свою підтримку?

Крок 3. Заслухайте відповіді груп. Під час обговорення важливо 
наголосити, що в першій парі фото видно, що написи/дії було вико-
нано людьми, які ідентифікують себе як нацисти, належать до певної 
ідеології. В другому ж випадку це громадяни, котрі, майже напевне, 
не сповідують ідеологію та не є членами якоїсь ультрапартії; вони 
«просто» виражають свої погляди, не задумуючись над їхнім змістом 
та небезпекою.

Крок 4. Учні мають порівняти обидві пари джерел (для цього їх 
доцільно прикріпити на дошку чи показати на великому екрані). 
Зверніть увагу на логічні наголоси у Кроці 3.

Запитання до учнів:
1. Який, на вашу думку, зв’язок між цими джерелами?
2. У чому вони подібні, а в чому принципово різняться?
3. Чому досі в деяких державах є державні спроби усунення, 

дискримінації та вбивства людей та груп людей за будь-
якою ознакою? Хто підтримує політичні партії, що вислов-
люють такі ідеї?

4. Яким чином можна запобігати їхній діяльності?
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Джерело 1. Визначення ксенофобії
Ксенофобія (грец. ксенос – «чужий» і фобос – «страх») – нена-
висть, нетерпимість чи неприязнь до кого-небудь або чого-не-
будь чужого, незнайомого, незвичного. Сприйняття чужого як 
незрозумілого, а тому небезпечного і ворожого. Утверджене 
як світогляд може стати причиною ворожнечі за принципом 
національного, релігійного чи соціального поділу.

(Назустріч памяті: Навчально-методичний посібник до фільму 
про Голокост «Назви своє ім’я» / Автори-упорядники: О. Войтенко, 

М. Тяглий. – К.: Оранта, 2007. – С. 53)

Джерела 2.

Фото 1. Бойкот єврейських крамниць 1 квітня 1933 р., Німеччина 
(Джерело: httр://4.bр.blogspot.com/-XQImSZ8HyJw/Tu4_DIsTIEI/AAAAAAAAMfM/ 

7k-XwFzHsVA/sl600/Nazi%2Bboycott_of%2BJewish_stores.jpg)
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Фото 1. 
Німеччина, табличка при 
в’їзді до села: «Мешканці 
цього села не хочуть 
мати жодних контактів 
з євреями», 1935 р.
(Джерело: http://www1.
yadvashem.org/yv/ru/education/ 
gallery/big/
antisemitism/2514.jpg)

Джерела 3.

Матеріал 1. Копії оголошень про оренду житла у Білій 
Церкві, Київська обл. (від 02.02.2016 р.) та Смілі, Черкаська 
обл. (від 19.12.2015 р.).
(Джерело: місцеві сайти приватних оголошень. Подано мовою оригіналів.) 
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