
 

Додаток 3 

Завдання для роботи в групах 

 

Текст 1 

Із секретного звіту майора Ганса Коха голові імперського міністерства 

окупованих східних територій після проведення акції «Бабин Яр»: 

      «29 вересня 1941 року на околиці Києва в Бабиному Яру на Сирці 

зондеркомандою 4-ої айнзатцгрупи  «С» і підрозділами полку поліцейської 

охорони «Південь» розстріляні 35 тисяч євреїв. 

      У деяких молодих есесівців затьмарився розум. Вони не витримали такого 

масового винищення людей. Довелося помістити їх до психіатричної лікарні. 

Дехто відчував нездужання. Доводилося на місці лікувати їх горілкою». 

 

Текст 2 

      «... Після того як захопили Харків, вийшов наказ про реєстрацію всіх євреїв. 

Мій чоловік не пустив мене реєструватися. А сусіди сказали, що загинути мені 

не дадуть. ... А за день до того, як почалися масові розстріли, до нас прийшла з 

17-го бараку дівчинка, страшенно перелякана. Розповіла, що зустріла одну 

людину, артиста, який вибрався з-під розстріляних в яру. Він сказав: «Барак №17 

вільний - всіх погнали в яр ..». Крижанівський Ваня, сусід, в той же день порадив 

нам зробити документ, який називався «порукою». «Я підпишу, - сказав він, - що 

ви - руська. Знайдемо ще когось хто підпише ». Моя подруга Дуся Терещенко 

пішла зі мною в управу, і там видали «поруку».                                                       

                                                                           Спогади Кашкабаш Э. «Барак №17  вільний..» /Скажи,  

                                                                           Дробицький яр.. – Х., 1991. –с.85-86 

 

 

Текст 3 

     «... Хтось доніс, що у Зозулевічей живе єврейська дитина. Але тітку Галю 

встигли попередити, що до нас прийдуть. Правда, мене з квартири вивести не 

змогли, але сховали в шафі. 



     Поліцаї прийшли. Допитували п'ятирічного Павлика. Але він мене не видав 

...»                                                                     

        Спогади Щербової О. «Мама, а хіба вони люди?»  

                                                                                     /Скажи,  Дробицький яр.. – Х., 1991. –с.103-104 
 

  «.. З гетто я двічі в місто ходила: раз за продуктами, другий - просити знайому 

залишити у себе мою дівчинку. Мені відмовили. Поверталася і зустріла жінку, 

селянку з сусіднього села. Вона сказала: «Хто хоче набрати барахла, може піти в 

Рогань. Там євреїв побили». Вже біля барака я двох поліцаїв побачила - вони речі 

розстріляних ділили ... »                                         

                                                                               Спогади Сеплярської Е. «Живу і пам'ятаю» 

/Скажи, Дробицький яр.. – Х., 1991. –с.71 

 

Запитання: 

- Які у Вас враження від прочитаних текстів? 

- У яких ситуаціях вибору опинялися люди під час окупації? 

- Що є спільного і відмінного в ситуаціях, які Ви обговорювали? 

- Як вибір міг вплинути на їхнє подальше життя? 

 

 


