
 
 
 
 

"Голокост очима дітей України" 
Виставка дитячих творчих робіт до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту  

 
 В Меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років» 24 січня 2014 року Український центр вивчення історії Голокосту разом з 
Громадським комітетом для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру у співпраці з Меморіалом 
відкривають виставку творчих робіт учасників Всеукраїнського конкурсу «Історія та уроки 
Голокосту» "Голокост очима дітей України". Виставка присвячена Міжнародному дню пам’яті 
жертв Голокосту буде експонуватися протягом січня-лютого 2014 р. Це роботи учнів українських 
шкіл з різних куточків країни, що були представлені на нашому Конкурсі за останні роки...  

 Виставка створена до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Цей день був 
запроваджений 1 листопада 2005 р. рішенням Генеральної Асамблеї ООН і відзначається щорічно 
27 січня. Саме цього дня 1945 р. Червона армія визволила в'язнів найбільшого нацистського 
табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. 

Основу виставки становлять учнівські творчі роботи, надіслані до Українського центру 
вивчення історії Голокосту на Міжнародний конкурс учнівських робіт «Історія і уроки Голокосту» 
ім. І.Б. Медвинського (київського учителя, який заснував його у 2001 р.). 

Понад 10 років цей конкурс проводить Український центр вивчення історії Голокосту 
спільно з різними партнерами – Євро-Азійським єврейським конгресом, Посольствами Ізраїлю, 
США та ін.  

Основною метою учнівських змагань є дослідження маловідомих сторінок всесвітньої та 
української історії, краєзнавства, питань, пов’язаних з історією Голокосту, долею українського 
єврейства в роки Другої світової війни. Молоді люди, учасники конкурсу, вивчають історію 
Голокосту як складник власної національної історії. Конкурс сприяє розвиткові в українському 
суспільстві ідей толерантності, взаєморозуміння, міжнаціональної злагоди.  

За тринадцять років на розгляд журі було подано близько трьох тисяч робіт, кращі з яких 
представлені на виставці, що є своєрідним підбиттям підсумків більш ніж 10-літнього проведення 
конкурсу Українським центром вивчення історії Голокосту. Однак на досягнутому робота не 
припиняється, конкурс проводитиметься і надалі. Планується, що він охоплюватиме значно 
ширшу географію з ще більшою кількістю учасників. 

Відвідувачі виставки також зможуть ознайомитися з роботами номінантів шкільного 
конкурсу дослідницьких робіт, просвітницьких та творчих проектів «Бабин Яр: людина, влада, 
історія», який відбувся у 2011 р. 

Упевнені, що не залишать байдужими відвідувачів серії малюнків Альони Довжик, Ольги 
Радченко, Олени Булгакової, Валентини Куліш, а також роботи Ольги Новак та Іллі Адашкевич, 
Ірини Демидик, Любові Артюхової, Катерини Пікінер та інших. 

Кожен із представлених авторів по-своєму відобразив трагедію, яку довелося пережити 
євреям у роки Другої світової війни. Офіційно визнано, що від 5,5 до 6,1 мільйона євреїв було 
вбито протягом 1939-1945 рр., з них від 2,2 до 2,5 мільйона на території колишнього Радянського 
Союзу – значною мірою в Україні. Три мільйони осіб знищено в газових камерах, близько двох 
мільйонів розстріляно, інші померли від голоду, виснаження, примусової праці або в інших 
екстремальних життєвих умовах, у яких вони були змушені перебувати. 

На сьогодні Голокост – це уособлення людських страждань і тотального зла, символ 
трагічної долі всього людства. Нині чимало сучасників, батьки і діди яких не мали жодного 



стосунку до винищення єврейського населення під час Другої світової війни, змогли рельєфно та 
зворушливо передати своє ставлення до однієї з найтрагічніших подій ХХ століття. 


