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Винищення народів за етнічними ознаками у період нацистської диктатури (1933-1945рр.) 

(Голокост, геноцид циган) 

Практичне заняття.  11 клас 

Час проведення – 90 хв. 
Мета роботи 

 Систематизувати та узагальнити отриману інформацію про Голокост та геноцид циган. 

 Створити медіапродукт. 

 Мотивувати вивчення історії через особистісний підхід. 

 Виховувати толерантність, вміння відстоювати свою громадянську позицію, свої переконання; розвивати навички соціальній сприйнятливості 
та довіри, вміння вислуховувати думки інших людей, здібності до співчуття, співпереживання. 

Задачі. 
    Надати учням інструментарій, який дозволить ним бути активними споживачами історичної інформації через : оцінку надійності джерел 
інформації в різних видах медіа; уміння розрізняти факт і судження; навичок оцінювання медіатекстів в історичному вимірі; розуміння, яку роль 
інформація може зіграти у формуванні суспільної свідомості.  

 Розкрити суть геноциду як антигуманної, антилюдської політики. 

 Розвивати уміння знаходити причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки і аналіз історичних документів; 

 Підвищити інформаційну (медіа) грамотність. 
Методи 
     У роботі використані методи: узагальнення, аналізу, синтезу, а також спеціально історичні методи: хронологічний, ретроспективний, історико-
порівняльний. 
Основними методологічними прийомами в проведенні практичної роботи стали принципи історизму і наукової об'єктивності, що дозволяють 
розглядати явища у міру їх виникнення і бачити історичні процеси в реальному розвитку і взаємозв'язку. Доповнюючи один одного, ці методи 
допоможуть виявити суть політики європейських урядів з єврейського питання і геноциду циганів, що змінювалася під впливом різного роду 
чинників. 
Устаткування: мультимедійний проектор (дошка), комп'ютери (ноутбуки, планшети), вихід в Інтернет, роздавальний матеріал, таблиці, інструкції для 
творчих груп, пам'ятки, підручники, зошити, словник термінів, презентації учителя і учнів, уривки з кінофільмів, додаткова література. 
Ключові слова і поняття : геноцид, Голокост, антисемітизм, гетто, вихрести, сінті, сіонізм, юденфрай, колабораціонізм, расизм, дискримінація, 
Порраймос, вандалізм. 
Практичне використання результатів роботи : можливість використати матеріал на уроках історії в 7-11классах, правознавства, курсу "Громадянська 
освіта", при розробці семінарського зайняття, позакласних заходах, виховних годин; може служити наочно-інформаційним матеріалом, 
роздавальним матеріалом (буклети, плакати), для створення презентацій. 
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Актуальність теми практичного зайняття : поширення у сучасному світі неонацизму і тероризму, прояви геноциду в різних точках планети. 

                                                                                        ХІД ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

План проведення практичного заняття 

I. Організаційний момент. 

II. Актуалізація опорних знань. 

III. Мотивація учбової діяльності. 

IV. Оголошення, представлення теми практичного заняття, очікувані результати діяльності учнів. 

V. Практична робота: створення медіапродукту. 

VI. Презентація роботи творчих груп. 

Група №1. Зародження антисемітизму в період середньовіччя. 

Група №2. Євреї і Новий час. Сіонізм.  

Група №3. Причини Голокосту. 

Група №4. Етапи антиєврейської політики нацистів. 

Група №5. Причини і наслідки негативного відношення до ромів в Середні віки і Новий час. 

Група №6. Геноцид циганського народу. 

Група № 7. ГЕНОЦИДУ - НІ! 

VII. Узагальнення та висновки. Анкети. 

VIII. Підведення підсумків. 

XIX. Рефлексія. 

X. Домашнє завдання. 
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I. Організаційний момент: вітання, перевірити підготовку робочого місця (створення сприятливої психологічної атмосфери) 

II. Актуалізація опорних знань.     Цей вірш написаний радянським поетом Володимиром Маяковським в 1929 році.  

Як ви вважаєте, чим можна пояснити різне відношення до пасажирів потягу з боку чиновника?

«Стихи о советском паспорте»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По длинному фронту 

                  купе 

                     и кают 

чиновник 

        учтивый движется. 

Сдают паспорта, 

               и я 

                  сдаю 

мою 

   пурпурную книжицу. 

К одним паспортам - 

                   улыбка у рта. 

К другим - 

          отношение плевое. 

С почтеньем 

           берут, например, 

                          паспорта 

с двухспальным 

              английским левою. 

Глазами 

       доброго дядю выев, 

не переставая 

            кланяться, 

берут, 

 

 

 

как будто берут чаевые, 

паспорт 

       американца. 

На польский - 

              глядят, 

                     как в афишу коза. 

На польский - 

             выпяливают глаза 

в тугой 

       полицейской слоновости - 

откуда, мол, 

            и что это за 

географические новости? 

И не повернув 

            головы кочан 

и чувств 

        никаких 

               не изведав, 

берут, 

      не моргнув, 

                 паспорта датчан 

и разных 

        прочих 

              шведов… 
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III. Мотивація учбової діяльності. 
Учитель. Світ знав до Катастрофи, під час Катастрофи і після неї, що станеться, відбувається і сталося.  

Світ знав. Чим більше відкриваються архіви, тим більше стає ясно, що не лише факти, але і найдрібніші жахливі деталі були відомі цивілізованим 

народам, за допомогою яких інші, частенько, не менш цивілізовані народи, активно і з ентузіазмом знищували єврейський народ. Велика частина 

виконувала "свій християнський обов'язок". 

     Байрон: "У горлиць є гнізда, лисицю нора прихистила, у усіх є батьківщина, тобі ж, Ізраїль, притулок лише могила", понад усе підходять саме до 

цього періоду єврейської історії. "Європа стала для нащадків єврейських патріархів і пророків величезною могилою, що ненаситно вимагала нових 

жертв", - писав про погроми під час епідемії чорної віспи єврейський історик Г. Грец. Ці слова можна цілком віднести до періоду Катастрофи.  

   Заручаючись підтримкою безлічі німців, що не є нацистами, але що мають соціальні забобони відносно циганів, нацисти вважали ромів "нижчою 

расою". Доля циганів в деякій мірі схожа на долю євреїв. При нацистському режимі германська влада довільно саджала циганів у в'язниці, 

засуджувала до примусової праці, проводила насильницьку стерилізацію і масово знищувала. 

… Судили не всіх, виставивши для всього світу декілька відомих фігур на Нюрнберзькому процесі і в декількох концтаборах, а повісили ще менше. 

Політиків і лідерів вільного світу ніхто не засудив. 

Тому наше завдання  не лише пам'ятати про ті трагічні події, але і стати носіями правдивої інформації, усвідомлювати яку роль інформація може 

зіграти у формуванні суспільної свідомості. 

IV. Оголошення, представлення теми практичного зайняття.  
Учитель. Тема практичного зайняття "Знищення народів за етнічними ознаками в період нацистської диктатури (1933-1945г.) : Голокост, геноцид 

циганів". Основне завдання роботи- створення медіапродукту, в якій постараємося розкрити суть геноциду як антигуманної, антилюдської політики. 

V. Практична робота: створення медіапродукту.  
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Тема. Знищення народів за етнічними ознаками в 
період нацистської диктатури (1933-1945гг.) 

(Голокост, геноцид циганів) 
 

Мета роботи.  
- Узагальнити і систематизувати отриману інформацію 
про Голокост і геноцид циганів. 
- Створити медіапродукт. 
Устаткування: мультимедійний проектор (дошка), 
комп'ютери (ноутбуки, планшети), вихід в Інтернет, 
роздавальний матеріал, таблиці, інструкції для 
творчих груп, пам'ятки, підручники, зошити, словник 
термінів, уривки з кінофільмів, додаткова література. 
 
Актуальність: 
поширення у сучасному світі неонацизму і тероризму, 
прояви геноциду в різних точках планети. 
 
 
 Очікувані результати. Після практичної роботи ви 

зможете: 

 узагальнювати і систематизувати отриману 

інформацію;  

 створювати медіапродукти і презентувати їх; 

 удосконалити уміння розрізняти факт від судження, 

навички оцінювання медіатекстів; 

 поглибити розуміння, яку роль інформація може 

зіграти у формуванні суспільної свідомості;  

 знаходити причинно-наслідкові зв'язки, робити 

висновки і аналіз історичних документів;  

 підвищити інформаційну (медіа) грамотність. 

                           

  Правила виконання практичної частини роботи 

 Клас ділиться на групи, їх повинно бути 7. 

Група №1. Зародження антисемітизму в період середньовіччя. 

Група №2. Євреї і Новий час. Сіонізм.  

Група №3. Причини Голокосту. 

Група №4. Етапи антиєврейської політики нацистів. 

Група №5. Причини і наслідки негативного відношення до ромів в Середні віки і Новий 

час. 

Група №6. Геноцид циганського народу. 

Група № 7. ГЕНОЦИДУ - НІ! 

 

Кожна група виконує частину загальної роботи. 

 
 Медіапродукт на вибір учнів : ментальна карта, презентація, схема-конспект, плакати, 

таблиці, стінна газета, буклет тощо, свій варіант. 
  Основні вимоги до складання медіапродукту : лаконічність, структурність, уніфікація, 

автономність блоків, використання звичних асоціацій і стереотипів, несхожість, простота. 

Робота має бути виконана в єдиному стилі. 
 У роботі обов'язково мають бути присутніми терміни і поняття : геноцид, Голокост, 

антисемітизм, гетто, вихрести, сінті, сіонізм, юденфрай, колабораціонізм, расизм, 

дискримінація, Порраймос, вандалізм. 
 Практична робота виконується в комп'ютерному класі з доступом до Інтернету. Учитель 

виступає у ролі фасилітатора. 
  Підготувати кожному учневі одне питання з теми, щоб скласти анкету "Що я знаю про 

Голокост і геноцид циганського народу в період Другої світової війни, з метою освітлення 

трагедії Голокосту і геноциду циганського народу серед школярів. 
 Після завершення роботи, кожна група презентує своє завдання. 
 Учасники груп отримують таблицю з критеріями оцінювання за виконану практичну 

роботу. Така ж таблиця є і у учителя. При підведенні підсумків - порівняти бали, обговорити 

результати. 
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Таблиця з критеріями оцінювання 
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Кількість балів 1б 1б 1б 1б 1б            1б 1б 1б         2б 1б 1б       12б 

№1.  Зародження 
антисемітизму в період 
середньовіччя. 
 

            

№2.   Євреї і Новий час. Сіонізм.  
 

            

№3 3. Причини Голокосту.             

№4.   Етапи антиєврейської 
політики нацистів. 
 

            

№5.  . Причини і наслідки 
негативного відношення до ромів 
в Середні віки і Новий час. 

            

№6.   Геноцид циганського 
народу. 
 

            

№7.   Геноциду – ні!             

 

VI. Презентація роботи творчих груп. 
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У чому звинувачували євреїв: 

 вбивства євреями християнських дітей 
для ритуальних цілей; 

 умисного отруєння колодязів і водойм;  

 поширення по Європі епідемії чуми в 
середині XIV ст. 

 Зародження антисемітизму  
причини : 
- зміцнення влади католицької 
церкви                                        
(пропаганда антисемітизму); 
- Хрестові походи; 
- протиріччя і конкуренція між 
християнами і євреями на 
господарському і економічному 
грунті; 
- незнання чужої культури. 

Євреї були зобов'язані носити 

кольорову стрічку. Ця деталь 

одягу є присутньою і на портреті 

мантуанского банкіра                            

Д. Норса. XV століття.

 

У Європі євреї були меншістю; їх особливе 
конфесійне положення, суворі закони і 

строгі моральні норми укупі з репутацією 
спритних фінансистів робили їх явно 
"чужими", які в скрутні часи ставали 

загальним "козлом відпущення".  

 

 

 

Невикорінні були гротескні оповідання 

про євреїв, які нібито крадуть і палять 

Святі Дари, святі образи і мучать дітей 

.

Ксилографія. Тренто (Італія), 1475. 

Історія із зображеними тут тортурами 

євреями дитини-християнина (що нібито 

мало місце) мала жахливі наслідки для 

єврейських громад у багатьох країнах.   

 

Життя євреїв в 

Європі  у 

Середні віки 

 
Центри зосередження євреїв в 

християнських країнах в середньовічній 

Європі - Ашкеназ, Іспанія та Італія. Слово 

"Ашекназ" не має стійкого географічного 

визначення. Зазвичай мається на увазі 

територія Німеччини, вірніше, територія, на 

якій була поширена німецька мова. 

 насильницьке хрещення євреїв; 
 заборона шлюбів між євреями і християнами; 
 заборона спільного прийому трапез; 
 заборона євреям вхід до монастирів; 
 заборонялося сидіти у присутності священика; 
 заборона на оподатковуване мито; 
 заборона вирішувати спори християн; 
 витіснялися з багатьох професій; 
 вводилася для євреїв особлива форма одягу (ковпак і 

жовтий шматок матерії, пришитий до одягу); 
 створення гетто : спеціальне окреме місце для 

проживання євреїв. 

Звинувачення євреїв 

в розп'ятті Христа 

(богоубивці) 

Починаючи з XII ст. євреї стали активно переміщатися по Європі. 
На сході вони рухалися у бік Богемії, а починаючи з XIV ст., стали 
селитися також в Польщі. Ця міграція була викликана як 
посиленням відношення з боку християнської влади до євреїв, 
так і зручнішими умовами життя в нових місцях, а також тими 
економічними можливостями, які відкривалися перед ними в 
місцях розселення слов'ян. Погіршення умов життя євреїв в 
країнах Західної Європи почалося в XIII столітті з обмежень їх 
економічної діяльності і закінчилося повним вигнанням євреїв з 
Англії, Франції і деяких міст Німеччини. 
 

Заборона мати християнських рабів приводить євреїв 
до відмови від зайняття сільським господарством, 
неможливому у той час без використання праці рабів. 
Сфера зайняття євреїв починає грунтуватися на 
протиріччях вимог християнської церкви і 
економічних інтересів світських володарів того часу, в 
першу чергу на торгівлі і фінансових операціях. 

 1 
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Герцль Теодор (1860-1904) - 

австрійський журналіст 

єврейського походження, висунув 

ідею утворення єврейської 

держави у кінці XIX ст. Ідея була 

обгрунтована на конгресі 

сіоністського руху у Базелі 

(Швейцария0 в 1897 р. 

Новий  

час 

 

 

             Евре́йске питання 
- в загальному значенні зазвичай відноситься до способу життя 
євреїв, до основ співіснуванні їх з не євреями. Термін "єврейське 

питання" спочатку з'явилося в ході дебатів по Єврейському біллю в 

1753 році, що надав євреям громадянські права в Англії. 
Згідно Отто Д. Калке з Єврейського Університету в Єрусалимі, термін 

"єврейське питання" стало широко поширюватися в XIX столітті при 

обговоренні питання рівноправ'я євреїв в Німеччині (Judenfrage). У 
останній чверті XIX і на початку XX- го століття, термін 

використовувався багатьма авторами, що пропонували різні 

вирішення "єврейського питання" від асиміляції до автономії. 
Нацистська Німеччина застосовувала цей термін в 1930-1940-х роках 

як евфемізм для позначення дискримінації євреїв, передбачаючи 

"остаточне вирішення єврейського питання" в процесі знищення 
європейського 

 

Починаючи з кінця XIX століття, багато євреїв стали 
відігравати важливу роль в ліберальних, соціал-

демократичних і комуністичних партіях. Так вийшло, 

що частина євреїв виступила в ролі розвінчувачів 
старих порядків, тобто вони опинилися в таборі 

супротивників консервативних сил. Деякі політичні 

сили використали це для "аргументації" політичного 
антисемітизму. 

Політичний антисемітизм придбав особливу силу в 

Німеччині і Австрії, де лідери ряду партій і рухів 
прагнули використати антисемітизм для створення в 

особі євреїв образу "внутрішнього ворога", 

оголошуючи їх джерелом усіх бід нації. Партії, що 
проголошували прості шляхи рішення усіх проблем в 

країні шляхом знищення "внутрішнього ворога", 
домагалися зростання своєї популярності, ефективно 

маніпулювали свідомістю широких мас. 

 

"Що робити з євреями"?  
Одна з відповідей - насильницька державна асиміляція:  
- меншини потрібно зрівняти, щоб усі були схожі один на 
одного, щоб усі були повноправними громадянами.  
- євреїв зобов'язували вчитися в державних школах  
- знати мову правлячого народу 
- відвідувати різні заходи в тій же школі і тощо; 
- учні-євреї мають бути присутніми на християнських 
проповідях для того, щоб їм було легше стати такими, як 
усі. 

1882 року євреї 

організували 

першу хвилю 

переселення в 

Палестину 

1904-1914гг. почалася 

друга хвиля 

єврейської еміграції, 

яка охопила багато 

інтелектуалів і 

представників 

середніх шарів. 

1916-1918 - Арабське 

повстання: припинено 

турецьке панування на 

Середньому Сході. 

1917 р. – третя 

хвиля еміграції 

З одного боку, Англія давала обіцянку 

визнати правителями Палестини лідерів 

Арабського повстання 1916р., тоді як з 

іншого- заявляла про підтримку таких 

же вимог євреїв. 

За рішенням конференції 

країн Антанти в Сан-Ремо 

(1920) і Ліги Націй (1922-

1948) Великобританія 

отримувала від Ліги Націй 

мандат на управління 

Палестиною. 

Посилення 

протистояння 

між арабами і 

євреями-

переселенцями в 

Палестині 

 

    Особа Богдана Хмельницького далеко не однозначна. 
Річ у тому, що повстання (1648-1657гг.), підняте проти 

польських пригноблювачів, виявилося на рідкість 

жорстоким і до неймовірності кривавим. Козаки 
Хмельницького не розрізняли військових ворогів і 

мирне населення. Але більше усіх, вже у котрий раз за 

4-х тисячну історію, постраждали євреї. 
Найжахливіше розлючення викликав український народ 

до євреїв. Він без суду засудив їх на кінцеве 

винищування, всяка жалість до євреїв була ганебною 
для козаків, і вважалася зрадою.  

Катастрофу, пережиту євреями в період повстання 

Хмельницького, деякі історики порівнюють з 

руйнуваннями єрусалимських Храмів і навіть 

Голокостом. 

                         

2 листопада 1917 р. - 

Великобританія приймає 

Декларацію Бальфура, яка 

підтримує ідею створення 

єврейської держави. 

Ви́хрести (выкрест, выкрестка)  
- що перейшли у християнство з 
іншої релігії; найчастіше 
вживається по відношенню до 
хрещених євреїв. 

 

Ісаак Левитан. "На 

шляху до Сіону". 

1890 р. 

 

СІОНІЗМ - єврейський національний рух, 

спрямований на переселення євреїв в 

Палестину, створення і зміцнення 

єврейської держави. 

АНТИСЕМІТИЗМ - ідеологія і 

політика боротьби з єврейством, 

форма ворожого відношення до 

єврейського народу. 

Єврейська іміграція 
 у Землю Ізраіля 

2 
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У фільмі Карена Шахнозарова "Білий тигр" 2012 р., знятий за мотивами повести Іллі Бояшова "Танкіст", у кінці фільму А. Гітлер міркує про причини того, чому він почав війну. 
" . Ми знайшли мужність здійснити те, про що мріяла Європа. Ми сказали: раз ви про це думаєте, давайте, нарешті, зробимо це. . Це як хірургічна операція: спершу боляче, а потім організм видужує. Хіба 
ми не здійснили потаємну мрію кожного європейського обивателя, хіба не в цьому була причина усіх наших перемог? Адже усі знали те, про що вони боялися розповісти навіть своїм дружинам. Ми 
оголосили ясно і відкрито, як годиться мужньому і цілісному народу. Вони завжди не любили євреїв, усе життя вони боялися цю похмуру країну на Сході, цього кентавра, дикого і чужого Європі, - Росію! Я 
сказав: просто давайте розв'яжемо ці дві проблеми, вирішимо раз і назавжди. Хіба ми придумали щось нове? Ні! Ми просто внесли ясність в ті питання, в які Європа хотіла внести ясність, ось і все» 
 

                        Расові проблеми 

 - Програмна книга Гітлера "Моя боротьба" насичена різними 

міркуваннями про перевагу арійської раси і, про її права на панування у світі. 

 - Є припущення, що Гітлер хотів стримати або усунути процес 

інтелектуалізації світу, носіями якого він вважав євреїв. Його ідеалом були 

німецькі фермери на Сході, що використовують працю місцевих працівників. 

 - Гітлеру так само треба було здолати вплив християнської етики, 

єврейської по своєму походженню. Ця етика базувалася на наступних 

принципах: заповідях любові до ближнього, справедливості, милосердя, 

рівності, недоторканості людського життя. Хоча у світі ці заповіді ніколи не 

зупиняли злочинців, вони все ж робили великий вплив на свідомість народів. 

Для здійснення своїх планів переробки світу йому було необхідно 

викоренити самих носіїв і ініціаторів цих принципів – евреїв. 

ПРИЧИНИ 

ГОЛОКОСТУ

А 

 

      ВИСНОВОК 

На підставі теорій і переконань 

представників громадської думки і 

ідеологи націонал-соціалізму створили 

свою ідеологічну концепцію, яка і стала 

основою для здійснення жахливих злочинів 

проти людства. Головними складовими 

частинами її стали: расова теорія, 

антисемітизм, расова біологія, євгеніка. 

Положення расової теорії були доповнені 

обгрунтуванням геноциду - фізичного 

винищування народів. З цього виходить, 

що Голокост був заздалегідь 

запланованим, чітко організованим 

заходом. 

Політичні причини  

Більшість ліберальних дослідників Заходу 

зв'язують політику знищення євреїв з їх 

підтримкою модернізаційних громадських ідей - 

демократії, эгалитаризму, інтернаціоналізму, 

пацифізму, соціалізму. 

Стратегічні причини: (боротьба з 

більшовизмом) 

гітлерівський нацизм став реакцією на революційні 

рухи в Росії і в інших країнах Східної Європи, що 

відбувалися під гаслами інтернаціоналізму. 

"усі євреї - комуністи". 

Психологічні чинники і версії. 
"злоякісна агресія": ставка на психологію натовпу 

Сучасна західна психологія значною мірою спирається на 
фрейдівські поняття пригніченої сексуальності. Г. Хайнзон 

приводить в приклад найбільш поширені психологічні версії. 

Він вказує, що психологія натовпу розщеплюється на дві 
гілки: радісну готовність до підпорядкування порядку 

сильної влади і потенційну готовність до агресії і насолоди 

жорстокістю. У Німеччині епохи Третього Рейху було багато 
осіб садомазохістського типу. Експерименти показали, що 

готовність німців підкорятися наказам, незважаючи на 

страждання інших, складала 6/7 членів соціуму. 

 

ГЕНОЦИД - (від греч. γένος - рід, 

плем'я і лат. caedo - вбиваю) - дії, що 
здійснюються з наміром знищити, повністю 
або частково, яку-небудь національну, 
етнічну, расову, релігійну або іншу 
культурно-етнічну групу як таку, що 
історично склалася, шляхом:  
- вбивства членів цієї групи; 
- спричинення тяжкої шкоди їх здоров'ю; 
- заходів, розрахованих на відвертання 
дітородіння в такій групі; 
- вилучення дітей з сім'ї; 
- навмисного створення життєвих умов, 
розрахованих на повне або часткове фізичне 
знищення цієї групи 
З 1948 року геноцид визнається в ООН 
міжнародним злочином. 

 

ХОЛОКОСТ - ( від англ. Holocaust 

-всесожжение, іврит. Шоа - 

катастрофа, нещастя) переслідування 

і масове знищення євреїв, що жили в 

Німеччині, на території її союзників і 

на окупованих ними територіях під 

час Другої світової війни; 

систематичне переслідування і 

знищення європейських євреїв 

нацистською Німеччиною і 

колабораціоністами упродовж 1933-

1945 рр. 

Lebensunwertes Leben, - 

"життя, негідне життю". 
Один з найжахливіших термінів, 

існуючих в історії, був використаний 
солдатами нацистської Німеччини для 

позначення людських істот, чиї життя, 

на їх думку, були несуттєві, не мали 
ніякого значення - або позначення тих, 

хто мав бути убитий. Спочатку цей 

термін застосовувався виключно до 
людей, що страждають різноманітними 

психічними розладами, пізніше їм стали 

означати "расово неповноцінних", або 
що "страждають сексуальними 

девіаціями" або просто "ворогів 

держави", причому, як внутрішніх, так і 
зовнішніх. 

 

Соціологічні причини. 
Деякі дослідники зв'язують Голокост з 

довгостроковою політикою нацистів по 

корінній зміні населення Землі. 

Знищення євреїв і циганів повинне було 

послужити підготовкою для знищення 

інших груп населення. 

 3 
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Перший етап (1933-1939рр.) 

- антисемітизм стає державною політикою "третього рейху"; 

- 1935г. - нюрбергскими законами євреї офіційно визнавалися громадянами другої 

категорії і заборонялося укладення шлюбів між ними і особами неєврейської 

національності разом із статевими контактами арійців з євреями; 

- на тих, що полягали браку з євреями християн виявлявся тиск з метою змусити їх 

розвестися з дружиною або чоловіком іудеєм; 

- звільнення з державної служби осіб єврейського походження; 

- спалюванні книг єврейських авторів і тих, хто виражав протест проти ідей нацизму; 

- еміграція євреїв : поставлені зовні суспільства євреї, такі як Альберт Ейнштейн, поступово 

залишали країну; "дитячий транспорт"; 

- визначення "повний єврей", "напівєврей", а також Mischlinge - метиси різних мір - 

привласнювалися у зв'язку з віруваннями і особистою оцінкою людини, а на підставі його 

походження; 

- застосування терору; 

- в 1933 році недалеко від Мюнхена побудували перший концентраційний табір Дахау; 

- 1938 рр. "Кришталева ніч" - масові єврейські погроми. 

 

Другий етап (1939-1941 рр.) 
 Для Гітлера євреї представляли єдину можливу цінність: їх можна 

було використати для шантажу Заходу. Він вірив націонал-

соціалістичній пропаганді про закулісний вплив євреїв і їх дію на 

політичні важелі у Вашингтоні, Лондоні і Парижі 

  Нацисти змушували євреїв носити особливі знаки (зірки Давида), 

особливими наказами євреїв позбавляли джерел доходу, стали 

відправляти на примусові роботи, в трудові табори, збирали їх в 

гетто. 

 Масове створення таборів смерті : (Треблинка) 

Третій етап (з 1941- 1945рр.) 

"Остаточне вирішення єврейського питання" 

 Планомірне знищення євреїв почалося 22 червня 1941 року, в день, коли германські армії 
вторглися в Радянський Союз; 

 31 липня 1941 року Герман Геринг підписав наказ про призначення глави РСХА Рейнхарда 
Гейдриха відповідальним за "остаточне вирішення єврейського питання".; 

 з початку Другої світової війни, нацисти захопили регіони компактного проживання 
єврейського населення - Польщу, Прибалтику, Україну, Білорусію. Єврейське населення СРСР 
знищувалося, як правило, безпосередньо в місцях його проживання : Бабин яр, Дробицкий яр 
в Харкові; 

  будівництво таборів смерті : Освенцим (Аушвиц), Хелмо, Бельзец, Собибор, Треблинка; 

  в таборах проводилися медичні досліди, експерименти і використовували тортури; вбивали в 
газових камерах, спалювали в крематоріях; 

 під час Холокосту загинуло 6 млн. єврейського народу. 

 

Безумство расизму. Визначення 

приналежності німця до арійської 

раси за допомогою штангенциркуля.

 

 

ГЕТТО - ізольована частина міста в 

християнських країнах, відведена владою 

для проживання євреїв. Перші гетто виникли 

в Італії в XVI ст. 

Гетто, створені нацистами в роки Другої 

світової війни, були задумані як проміжні 

станції на шляху євреїв в табори смерті. 

Довше за усіх проіснувало гетто в Лодзи - з 

квітня 1940 до його ліквідації гітлерівцями в 

серпні 1944 року. 

"Ю́денфрай" ( judenfrei) - поняття, що 

вживалося нацистами Третього рейху і 
означало області або міста, вільні від євреїв 
(єврейське населення яких було знищене або 
вивезене в табори смерті). У буквальному 
розумінні це німецьке слово означає "вільний 
від євреїв" 

 

Етапи 

антиєврейської 

політики 

нацистів 

 

Єврейські ув'язнені в 

концентраційному таборі 

Бухенвальд, після звільнення з 

табору в 1945р. 

                   

            

 Эта фотография была предоставлена парижским 

фондом памяти жертв Холокоста. На ней 

запечатлен расстрел немецким солдатом 

украинского еврея во время массового расстрела 

местных жителей в Виннице, Украина, 

ориентировочно между 1941 и 1943 годами. Эта 

фотография, озаглавленная «Последний еврей в 

Виннице» (именно такая надпись была на обратной 
стороне фотографии), была найдена в 

фотоальбоме, принадлежащем немецкому солдату. 

 

Коллаборациони́зм - 
усвідомлена, добровільна 

і умисна співпраця з 

ворогом в його інтересах і 

на шкоду своїй державі. 

Термін частіше 

застосовується у вужчому 

сенсі: співпраця з 

окупантами. 

 Розпорядження міністра у справах 

освіти від 16 листопада 1938 року. 

У школах проводилися антиеврейські 

компанії.        

 

 4 
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Цигани - нащадки вихідців з Індії, з острова Ци і узбережжя річки Ганг. На 

циганському національному прапорі зображено колесо, підкову, зірки, 

місяць. Колесо символізує дорогу. Підкова - кінь. Зірки і місяць - кочівний 

спосіб життя. 

Великі групи циганів 

влаштувалися у Візантії. Але на 

початку XV століття територія 

Візантії значно скоротилася 

внаслідок військових дії, після 

чого багато ромів почали йти в 

Західну Європу. Циганів, що 

відкочовують на захід, чекала 

нелегка доля, оскільки країнам 

Західної Європи вони були зовсім 

не потрібні; цигани були 

оголошені там "поза законом". 

Ромські групи були для усіх 

бродягами і жебраками. 

       

Картинка з французького 

розважального журналу, що 

зображує циганів під час 

приготування людського м'яса. 

Відміна антициганських законів за часом співпадає з 
початком промислової революції і вихід Європи з економічної 
кризи. Після відміни цих законів почався процес інтеграції 
циганів в європейське суспільство. Так, впродовж XIX століття 
цигани у Франції, за свідченням Жана-Пьера Лежуа, автора 
статті "Bohemiens et pouvoirs publics en France du XV - e au XIX - 
e siecle", освоїли професії, завдяки яким їх визнали частиною 
суспільства і навіть стали цінувати : вони стригли овець, плели 
кошики, торгували, наймалися в поденщики на сезоні 
сільськогосподарські роботи, ставали танцюристами та 
музикантами.  
Проте до того моменту антициганські міфи вже міцно 
укорінилися в європейській свідомості. 

 

Цыга́не - одно з найчисленніших 

етнічних меншин в Європі, верства 
етнічного населення загального 
індійського походження. Етнологи Е. 
Марушиакова і В. Попов (Болгарія) 
визначають їх як МЕГРЭО - міжгрупова 
етнічна освіта. Це позначення 
характеризує особливості мозаїчного 
розселення циганських груп серед 
населення різних країн і пов'язані з цим 
особливості формування їх сучасних 
ідентичностей. Поширена самоназвание - 
ром, рому, хоча використовуються і інші 
етноніми: сінті, мануш ("люди"), калі 
("чорні"). В якості узагальнювальної назви 
на політичному рівні для усіх 
європейських циганів використовується 
позначення роми. 

 

8 квітня - День циган 
Наслідки переслідувань 
В результаті гонінь, цигани Західної Європи, по-перше, сильно 
криміналізувалися, оскільки не мали можливості законно добувати 
собі харчування, по-друге, практично культурно законсервувалися 
(досі цигани Західної Європи вважаються найбільш недовірливими і 
прихильними буквальному наслідуванню старовинних традицій). Їм 
також довелося вести особливий спосіб життя : пересуватися 
ночами, ховатися в лісах і печерах, що посилювало підозрілість 
населення, а також породжувало чутки про людоїдство, сатанізм, 
вампіризм, були перевертнями. Наслідком цих чуток стало 
посилення докорів у викраденні людей, особливо дітей у віці 
переважно 3-7 років (для споживання або для нібито "сатанинських 
обрядів"), і в здібностях до злих чар. 

 

                     Антициганські закони 

 Швеція. Закон від 1637 року пропонує повішення циганів 

чоловічої статі.  

 Майнц. 1714 рік. Смерть усім схопленим в межах 

держави циганам. Прочуханка і клеймлення розжареним 

залізом жінок і дітей.  

 Англія. За законом 1554 року страта для чоловіків. Згідно 

з додатковим указом Єлизавети I закон був посилений. 

Відтепер страта чекала "тих, хто водить або водитиме 

дружбу або знайомство з єгиптянами". Вже в 1577 році 

під цей указ потрапили сім англійців і одна англійка. Усі 

вони були повішені в Эйлесбер. 

  Історик Скотт-Мэкфи налічує 148 законів, прийнятих в 

німецьких державах з XV по XVIII століття. Усі вони були 

приблизно однакові, різноманітність проявляється тільки 

в деталях. Так, в Моравії циганкам відрізали ліве вухо, у 

Богемії праве. У ерцгерцогстві Австрійському вважали за 

краще таврувати і так далі.  

 Мабуть, найжорстокішим виявився Фрідріх Вільгельм I 

Прусський. У 1725 році він повелів придати смерті усіх 

циганів чоловічої і жіночої статі старше вісімнадцяти 

років. 

Цигани гадають європейським міщанам. Гравюра 

з "Сosmographie Universelle" (Базель, 1552 р.)

 

 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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Цигани виступили не лише 

пасивними жертвами. Цигани 

СРСР брали участь у військових 

діях як піхотинці, танкісти, 

водії, льотчики, артилеристи, 

медичні працівники і 

партизани; були в Опорі 

цигани Франції, Бельгії, 

Словаччини, Балканських 

країн, а також що знаходилися 

там під час війни цигани з 

Румунії і Угорщини. 

Геноцид циганів - геноцид, 

організований і здійснений нацистами в 
1935-1945 роках на території Німеччини, 

країн-союзників Третього рейху і 
окупованих країн. Знищення циганів було 

частиною загальної політики націонал-
соціалістів по знищенню політичних 

опонентів, гомосексуальних чоловіків, 
невиліковно хворих, психічнохворих, 

наркоманів і євреїв. По останніх 
дослідженнях, кількість жертв геноциду 

циганів складає 200 000 - 1 500 000 чоловік. 
Кількість потерпілих - ще більше. 

24 жовтня 2012 у Берліні відкритий 
меморіал циганам, що стали жертвами 

геноциду в нацистській Німеччині. 

 

Згідно з нацистськими 

расовими теоретиками, 

цигани були, швидше, 

об'єктами або паразитами 

суспільства, а не людьми. 

Цигани стикалися із 

законодавчою 

дискримінацією і негативним 

відношенням ще з часів 

Середньовіччя. 

Багато європейських держав 

видавали закони, спрямовані 

на дискримінацію циганів; 

погане відношення до них 

часто санкціонувалося владою. 

Німеччині після приходу нацистів до 

влади цигани, як і євреї, потрапили під 

дію "спеціальних законів", спрямованих 

на їх відділення від "арійського" 

населення і відвертання міжрасового 

змішення. 

Циганів, як і євреїв, німецькі расові закони 

перед Другою світовою війною 

класифікували як громадян другого сорту, 

вони розглядалися як чужаки. 

Після початку війни цигани 

ставали жертвами звірств, 

масових вбивств, 

використання рабської праці і 

депортацій в табори смерті. 

Циганська нація в уявленні нацистів була 

приречена стати жертвами Голокосту, а не 

тільки часткового геноциду. Завдяки своїй 

меншій загальній чисельності і 

місцезнаходженню, що часто змінюється, 

ця група мала менші втрати, ніж 

європейське єврейство. 

"Істотний вклад" в справу геноциду циганів 
внесли колабораціоністи на захоплених 
німцями територіях. У Югославії усташі 
розривали циганських дітей на шматки, 
забивали їх до смерті і ховали живцем. У Латвії 
було убито 2500 циганів. У Польщі каральний 
загін Казимежа Новака навіть без наказу з боку 
німців за три місяці винищив близько 300 
чоловік.  
Першими жертвами Бабиного Яру стали цигани 
з чотирьох таборів. Як розповідають очевидці, 
на страту люди їхали з піснями і в 
традиційному яскравому наряді. 

У геноциду ромів декілька назв - Порраймос, 

Самударипе, Калитраш. Втім, термін "порраймос" 

вважають не зовсім коректним, адже він переводиться 

як "наругу, згвалтування". "Самударипе" означає 

"вбивство усіх", а "Калитраш" - "чорний жах". 

Цигани у таборі смерті 

Белжец

 

         Депортація циган. 1940 рік 

 

Марцан, перший табір для інтернованих 

осіб для ромів (циган) в Третьому Рейху. 

Німеччина, дата невідома.- Landesarchiv 

Berlin 

  

 

2 серпня 1944 року (ліквідація "сімейного 

табору циганів" в Освенциме-Биркенау) в 

газові камери були кинуті і знищені 2897 

чоловік. А за декілька місяців до цього, 16 

травня 1944 року, ув'язнені "циганського 

табору" відмовилися підкорятися наказам 

солдат СС, які прибули туди, щоб їх убити. 

Погане відношення до них і їх 

фізичне знищення вважалося 

виправданим, оскільки воно мало 

своїм результатом знищення 

"небажаного" і "нечистого" 

елементу в Європі. 

"Нюрнберзькі закони" від 15 

вересня 1935 р. 

поширювалися не лише на 

євреїв, але і на циганів. Їх 

жертвами стали німецькі 

цигани - сінті. 

 

У Бабиному Яру до 75-ої річниці 

трагедії відкрили монумент 

"Ромська кібітка" - на згадку про 

ромів, розстріляних в 1941 році. 

 6 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/804695
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/804695
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/804695
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/804695
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Відмежування геноциду від інших негативних 
явищ: 
По-перше, геноцид відрізняється від інших злочинів своєю обов'язковою метою, 
тобто прагненням до повного або часткового знищення національної, етнічної, 
расової або релігійної групи.  
По-друге (саме в силу законодавчої вказівки на цю мету), будь-який акт 
геноциду може бути здійснений тільки з умисним наміром, не може бути 
здійснено геноциду, скажімо, з необережності, на відміну від вбивства. 
По-третє, при вбивстві не вказується національна, расова, етнічна, релігійна 
приналежність, якщо це спеціально не обумовлено в ході слідства.  
По-четверте, геноцид не припускає ніякого індивідуального підходу, він 
засуджує увесь народ, увесь етнос цілком, цим він відрізняється від усіх інших 
злочинів проти людства. 

 

Геноциди ХХ століття 

- Невеликому народу гереро, що мешкає в нинішній Намібії (під 

час описуваних подій німецької колонії на південному заході 

Африки - Герероленде), випало на частку стати об'єктом 

першого геноциду XX століття (1904 р.). Війна придбала 

швидше расовий, чим колоніальний характер, оскільки 

завдання її - не підкорення тубільців з метою подальшої 

експлуатації, а елементарне винищування. Більше 80% счезли з 

лиця землі всього за сім років. 

- Геноцид вірмен в Туреччині в 1915 р. залишився безкарним, і 

Туреччина досі відмовляється визнати навіть сам факт 

геноциду. 

- Геноцид ассирійців в Туреччині і Ірані (коли загинуло 80% 

етносу) відомий тільки фахівцям.  

- Геноцид, організований Індонезією на Східному Тиморе (де 

вимерло 45% населения) не помічається світовою спільнотою.  

- політика геноциду американських індійців європейцями не 

засуджена світовою спільнотою й досі. 

- Геноцид у Югославії. 

 

Є усі підстави говорити, що 

проблема геноциду виникла із 

зародженням людства. Проте 

конкретні звинувачення в 

геноциді як окремому злочині 

уперше були висунені лише в 

XX ст., а сам термін "геноцид" 

з'явився в науковій літературі в 

1943-1944 рр. 

Вандалізм - це безглузде і жорстоке 

руйнування історичних пам'ятників і 

культурних цінностей суспільства. 
Моральність (у повному розумінні 

цього слова), настояна на совісті, стає 

найважливішим стратегічним 

ресурсом людства. І якщо це людство 

не усвідомлює своїх "пропусків" в 

моралі, то в майбутньому, можливо, 

ми приречені на ще жахливіше 

ПЕКЛО. 

Альберт Эйнштейн       

 

Світ занадто небезпечний, 

щоб в ньому жити, - і не з 

вини тих, хто творить зло, а 

із-за тих, хто стоїть поруч і 

нічого не робить. 

          НЕТ  

   ГЕНОЦИДУ 

Расизм- це ідеологія, що заявляє про розділення людей на строго 

диференційовані групи, що називаються расами, про зв'язок між 

успадкованими фізичними рисами і рисами вдачі, інтелектом, мораллю, 

культурою, а також про природжену перевагу одних рас над іншими. 

Здійснення расистських теорій на практиці знаходить своє вираження в 

політиці расової дискримінації від обмеження яких-небудь прав до 
фізичного знищення. 

 

Дискримінація - це негативне 

відношення, упередженість, насильство, 

несправедливість і позбавлення певних прав 

людей унаслідок їх приналежності до певної 

соціальної групи. 

Знаєте, чому більшість з тих, 

хто пережив геноцид, стають 

вегетаріанцями? Тому що 

вони знають, що це таке, 

коли з тобою поводяться як з 

твариною. 

Чак Паланик 

 

Ми самі відчуваємо, що все, що ми 

робимо - це крапля в океані. Але 

океан буде менше без цієї краплі. 

Усі тварини рівні, але деякі тварини 

рівніші чим інші. 

Павло Кучинський 

 7 
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VII. Узагальнення та висновки. 

Учитель. Давайте підведемо підсумок роботи і зробимо висновок. 

Що спільного між Голокостом і геноцидом циганського народу? 

 Впродовж століть на території Європи були дві великих національних меншості - євреї і цигани.  

 Починаючи з середньовіччя, постійно переслідувалися владою. 

 Пропагувалися ненависть і неприйняття народів як з боку європейських держав так і з боку католицької церкви. 

 Звинувачували в усіх "смертних гріхах". 

 Повинні були носити спеціальний одяг і жити в спеціально відведених місцях - гетто. 

  Постійно піддавалися дискримінація і депортації. 

 Циганів, як і євреїв, німецькі расові закони перед Другою світовою війною класифікували як громадян другого сорту, вони розглядалися як 

чужаки. 

 Доля євреїв і циганів є загальною в тому, що вони були єдиними двома етнічними групами, які націонал-соціалістична ідеологія спеціально 

прирікала на повне знищення. 

Учитель. Ми з вами вже розглядали різні теорії і версії походження Голокосту : расові, політичні, стратегічні, психологічні. Перед вами 

дослідження - філософське. Прочитайте, будь ласка, текст і висловіть свою точку зору з приводу роздумів філософів. Яку ще теорію або версію 

пропонують філософи? 

 

 

 

 

 

    Досліджуючи прояви антисемітизму в історії, Т. Адорно і М. Хоркхаймер запропонували теорію, згідно якої саме 

соціопсихологічні чинники зумовлюють взаємодію мас з політичним середовищем. Учені упевнені, що Голокост є 

підтвердженням негативної діалектики, де технічний і матеріальний прогрес був перетворений на людський регрес. 

Представники Франкфуртської школи заявили, що Голокост - це не прямий наслідок модернізації, а помилка, яка сталася із-

за її незавершеності. Автори "Діалектики Просвіти" визначають Голокост як особливий "ритуал масових людських 

жертвопринесень", який з особливим ідеалізмом і пафосом був здійснений фашистами у тому числі і для зняття з них 

психічної напруги від війни.  

Таким чином, представники Франкфуртської школи вважають Голокост не лише соціальним і історичним, але і культурним 

феноменом,  різко негативно вплинувши на культуру XX століття. 
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Учитель.  

 Поясніть, чому не можна сказати, що нацисти "винайшли" антисемітизм?  

 Чи змінилося відношення у сучасному світі, після всього, що довелося пережити, до єврейського і циганського народів? Аргументуйте свою 

відповідь. Наведіть приклади. 

ВИСНОВОК. Жахливий досвід Голокосту і геноциду циганів неможливо проаналізувати, обмежуючись тільки історичними, психологічними або 

філософськими аспектами. Трагедії привели не лише до кризи безлічі представлень і базових цінностей європейського світу, але і світу взагалі. 

Жодна теорія не здатна повною мірою осмислити ці феномени, проникнути в їх суть і визначити причини. Проте розгляд більшості концепцій 

робить очевидним, що Голокост і геноцид циганів корінним чином змінили хід історії. Саме вивчення суті геноциду як антигуманної, антилюдської 

політики, дозволило людству усвідомити неприпустимість переслідування будь-кого з расових  ознак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Учитель. Представте будь ласка, свої питання для анкети (учні вибирають кращі питання) 
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Анкета учасника 

опитування_____________________________________ 

"Що я знаю про Холокост і геноцид циганського народу в період 

Другої світової війни" 

1. Запишіть два приклади особливого статусу євреїв у середньовічній Європі. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________       

2. Як ви думаєте, чому євреї повинні були носити спеціальний одяг або мати 

інші відмінності у своєму зовнішньому вигляді? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Назвіть основне заняття євреїв і ромів в середні віки і Новий час: 

Евреї______________________________________________________________ 

Роми______________________________________________________________ 

4. До яких наслідків привели антициганські закони європейських 

монархів?__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

5. Чому католицька церква звинувачувала єврейський народ у боговбивстві? 

___________________________________________________________________ 

6. Чому сіонізм був дуже важливий для більшості  євреїв? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Якби ви могли вибирати між двома термінами "Шоа" або "Голокост", який 

ви б використали? Чому? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10. У геноциду ромів декілька назв - Порраймос, Самударипе, Калитраш. Втім, 
термін "порраймос" вважають не зовсім коректним, адже він переводиться як 
"наругу, згвалтування". "Самударипе" означає "вбивство усіх", а "Калитраш" - 
"чорний жах". А який би ви використали термін і 
чому?______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___ 
11. При президентові Вікторі Ющенко (2005 - 1010) був прийнятий указ про 
визнання міжнародного дня геноциду ромів. А коли проходить День пам'яті 
геноциду ромов? 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
12. Геноцид - це масове знищення народів за етнічними, расовими, 
релігійними ознаками. А чи знаєте ви, скільки загинуло євреїв і циганів в 
період нацизму? 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Фільм "Список Шиндлера", режисер Стівен Спілберг 
(єврей) 
8. Цей фільм показує, що упродовж Другої світової 
війни Оскар Шиндлер зміг врятувати сотні євреїв від 
смерті в таборах знищення.  
Скажіть, як називають людей, які ризикуючи своїм 
життям, рятували євреїв в період ВМВ? 
_______________________________________________
___________________________________________ 

 9. У 2005 році ООН прийняла рішення, що 27 
січня, день звільнення Аушвица Радянською 
Армією, буде днем пам'яті Голокосту в усіх 
країнах. 
Чому ООН вибрала саме цей день - 27 січня? 
___________________________________________
___________________________________________ 
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1. Ця фотографія зроблена в Дніпропетровську  

(2012г.) Антопоморфна фігура викидає в  

сміттєвий кошик зірку Давида (один з  

головних символів іудаїзму). 

 

Поясніть, які емоції викликає у вас ця фотографія? З яким проявом у сучасному 

світі ми іноді стикаємося? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  2. Як ви думаєте, чому молоді люди стають членами неонацистських груп? 

Відмітьте і допишіть свій варіант: 

o Тому що почувають себе вище за інших; 

o Тому що мало знають про Другу світову війну; 

o Тому що хочуть кращого світу; 

o Тому що їм більше подобається бути в групі, чим одному; 

Тому що 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Молодіжна група «ЮГ» співає пісню «Игры патриотов»:  
Вот они! Лучшие лица белой расы! 

Ненавидят евреев, душой за отчизну болеют… 
…Едва ли осознают, что творят – патриоты хреновы! 

Славят свастику, память своих предков предали! 
За что миллионы гибли 

Чтобы «майн кампф» стал библией?! 
Что вы за быдло! 

    Що на вашу думку, обурює авторів пісні? Проти чого вони виступають, що 
засуджують? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Іноді люди стикаються з вандалізмом. Що б ви сказали вандалові? 
Спробуйте йому пояснити, що цього робити не можна! 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

5. Поштовий блок Росії 2016 року, випущений до 70-річчя Міжнародного 

військового трибуналу в Нюрнберзі. 

 

 

 

 

 
 
Так, тому що____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Ні, тому що ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
6. Є усі підстави говорити, що проблема геноциду виникла із зародженням 
людства. А як думаєте ви? Свою відповідь аргументуйте? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
7. Чи відомі вам факти геноциду в ХХ ст.? Якщо так, то назвіть їх. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Чому злочини проти людства не мають терміну давності? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Нюрнберзький процес - міжнародний судовий 
процес над колишніми керівниками гітлерівської 
Німеччини. Проходив з 20 листопада 1945 по 1 
жовтня 1946 р. 
Головними питаннями процесу були: злочини проти 
світу, військові злочини, злочини проти людяності. 
Чи зупинить трибунал геноцид? 

 

 

 

8. Польський художник Павло Кучинский 

свою роботу підписав "Усі тварини рівні, але 

деякі тварини рівніші за інших". Який сенс 

несе ця картина? 

_______________________________________

_______________________________________ 
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VIII. Підведення підсумків уроку. 

Учитель разом з учнями оцінюють роботу груп узгоджено критеріям (таблиця балів) і при необхідності оцінюється робота окремих учнів.  

Учитель. Що нового ви засвоїли за урок? Яких навичок і умінь ви змогли набути за цей урок, а які удосконалити? 

IX. Рефлексія. 

Кожен учень отримує "плоди" (вирізані з кольорового паперу) "саду вражень" (можуть вибрати 2-3 кольори)  

 Синій - вибираєте, якщо вважаєте виконану роботу корисною для отримання додаткових знань і умінь;  

 Червоний - вибираєте, якщо вам сподобався кінцевий результат роботи;  

 Помаранчевий - навчилися працювати в команді, відчули упевненість в собі;  

 Жовтий - вважаєте практичне зайняття перспективним для життя;  

 Зелений- було важко, але цікаво;  

 Чорний - практична робота не сподобалася. 

Створюємо "сад вражень", учні за бажанням можуть виразити своє відношення до цієї творчої роботи. Ця практика допомагає учителеві виправити 

помилки в роботі, провести корекцію. 

X. Домашнє завдання. 

Творче випереджаюче завдання: "Геноциди ХХ століття". 

                   

 

 

 

 


