
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ 29-30 ВЕРЕСНЯ 2016 р. 

«УРОКУ ПАМ’ЯТІ ТРАГЕДІЇ БАБИНОГО ЯРУ ТА «БАБИНИХ ЯРІВ» 

УКРАЇНИ» 

 

 Україну в ХХ столітті спіткало чимало трагедій, серед яких – 

Голодомор, Голокост, українсько-польський конфлікт та Волинська трагедія, 

депортація кримсько-татарського народу. Вивчення цих історичних подій та 

явищ на основі сучасної методології має великий освітній та виховний 

потенціал.  

У 2016 році виповнюються 75-та річниця трагічних подій Бабиного Яру. 

Подібно до табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі, Бабин Яр в Україні 

став символом знищення євреїв Європи під час Голокосту. Тільки за два дні 

29-30 вересня 1941 р. тут було розстріляно нацистами близько 34 тисяч 

євреїв. Декілька наступних років у Бабиному Ярі продовжувалися вбивства 

десятків тисяч євреїв, а також радянських військовополонених, патріотів – 

українських націоналістів, ромів (циган), активістів комуністичної партії та 

інших «ворогів рейху».  

Трагедія Бабиного Яру та інші події Голокосту, масові вбивства, 

знецінення людського життя вплинули на загальну атмосферу в українському 

суспільстві, позначились на багатьох подіях історії України. Із шести 

мільйонів європейських євреїв, знищених нацистами та їх поплічниками у 

ході «остаточного вирішення єврейського питання», близько 1,5 мільйона 

були українськими євреями. Безумовно, вивчення полікультурної історії 

України неможливе без розгляду цієї сторінки історії, що, зокрема, відповідає 

сучасним рекомендаціям Ради Європи.  

Україна стала першою державою на пострадянському просторі, яка 

включила питання історії Голокосту до державних програм для 

загальноосвітніх шкіл із всесвітньої історії та історії України. Відповідні 

матеріали знайшли відображення у шкільних підручниках історії.  

75-та річниця трагедії Бабиного Яру відзначається в Україні на високому 

державному рівні.  

24-29 вересня 2016 р. буде здійснено проект, розроблений організацією 

«UkrainianJewishEncounter»(«Українсько-єврейська зустріч», Канада – 

Україна) у співпраці з українськими науковими та освітніми інституціями, 

Міністерством освіти і науки України. Ідея, основні завдання та заходи 

проекту були погоджені з Президентом України та українським Урядом. 

Програмою передбачено, зокрема, організацію та проведення наступних 

заходів:  

- Міжнародного наукового симпозіуму «Бабин Яр: історія, пам’ять»;  

- презентації спеціального видання книги, присвяченій трагедії Бабиного 

Яру та історичній пам’яті про неї; 

- Меморіального архітектурного проекту;  

- вшанувального концерту в Національній опері України;  

- Міжнародного молодіжного освітньо-культурного проекту «Бабин Яр: 

пам’ять і сучасний світ»;  



- Міжнародного конкурсу творчих робіт вчителів, учнів та студентів 

«Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності»;  

- мистецьких виставок, кінопоказів, презентацій документальних 

фотографій тощо.  

У системі освіти України також заплановано низку заходів, що 

включають семінари для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, для 

студентів вишів, освітньо-музейні виставки тощо.  

Відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах України від 17.08.2016р. № 1/9-437 пропонується 

проведення 29-30 вересня «Уроків пам’яті трагедії Бабиного Яру та «бабиних 

ярів» України».  

На цих заняттях варто згадати події Другої світової війни та злочини 

тоталітарних режимів, які є організаторами геноцидів. Важливо звертати 

увагу учнівської молоді не тільки на трагедію знищення, але й на опір 

нацистським катам та спасіння переслідуваних. Україна займає четверте 

місце у світі за кількістю Праведників народів світу, які з ризиком для 

власного життя та життя своїх рідних, дітей рятували євреїв від нацистського 

геноциду. Подвиг цих українців є прикладом справжнього героїзму, 

важливим моральним уроком історії Голокосту.  
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