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Додаток 1

БАБИН ЯР, ЛУК'ЯНІВКА ТА СИРЕЦЬ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ.
Посилання:
http://memory.kby.kiev.ua/main.html#ua:O,collages,2,0,0:node2,-6

(Джерело: Віртуальна виставка"Бабин Яр: пам'ять на тлі історії")

http://memory.kby.kiev.ua/main.html#ua:O,collages,2,0,0:node2,-6
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Додаток 2

ГРУПА 1 МАТЕРІАЛИ
Посилання на файл:
grupa-1-materialy.pdf

* Текст файлу знаходиться після додатків.

(Джерело: Віртуальна виставка, якщо інше не вказано в тексті.)

http://osvita.kby.kiev.ua/uploads/300/grupa-1-materialy.pdf
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Додаток 3

ГРУПА 2 МАТЕРІАЛИ
Посилання на файл:
grupa-2-materialy.pdf

* Текст файлу знаходиться після додатків.

(Джерело: Віртуальна виставка, якщо інше не вказано в тексті.)

http://osvita.kby.kiev.ua/uploads/300/grupa-2-materialy.pdf
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Додаток 4

ГРУПА 3 МАТЕРІАЛИ
Посилання на файл:
grupa-3-materialy.pdf

* Текст файлу знаходиться після додатків.

(Джерело: Віртуальна виставка, якщо інше не вказано в тексті.)

http://osvita.kby.kiev.ua/uploads/300/grupa-3-materialy.pdf
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Додаток 5

ГРУПА 4 МАТЕРІАЛИ
Посилання на файл:
grupa-4-materialy.pdf

* Текст файлу знаходиться після додатків.

(Джерело: Віртуальна виставка, якщо інше не вказано в тексті.)

http://osvita.kby.kiev.ua/uploads/300/grupa-4-materialy.pdf


Додаток  2 

Матеріали для роботи 1 групи 

 

Військовий шпиталь № 1 у Кирилівській лікарні під час Першої світової війни. 

 

Палата військового шпиталю № 1 у Кирилівській лікарні. 
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 Що чи кого зображено на фото? Опишіть фото якомога детальніше, не 

вдаючись до припущень чи узагальнень. 

 Коли був зроблений знімок (рік, період, подія)? 

 Що, на вашу думку, відбувається на фотографії? 

 Хто ці люди? Чим вони займаються? Які це об’єкти? 

 Це природна фотографія чи для неї спеціально позували перед 

камерою? 

 Назвіть історичні джерела, що могли б вам допомогти перевірити 

достовірність ваших висновків щодо цієї фотографії. 

 Що ви знаєте про події, які відтворені на фото? 

 

Прочитайте довідковий матеріал та дайте відповіді на запитання: 

1. Які обставини вплинули на те, що звичайна лікарня була перетворена у 

військовий госпіталь? 

2. Які військові операції російської армії  під час Першої світової війни ви 

можете пригадати? 

3. До яких наслідків для українських земель вони призвели? 

4. Які припущення щодо кількості поранених ви могли б зробити, 

розглядаючи фото? 

Розпочата в серпні 1914 року Перша світова війна дуже сильно вплинула на 

розмірений і звичний уклад київського життя. У 1916 році, в період наступу 

Південно-Західного фронту, який увійшов в історію як «Брусилівський 

прорив», кількість хворих і поранених досягла 15 тисяч осіб. У Києві стали 

відкриватися госпіталі для поранених бійців. Один з таких госпіталів став 

функціонувати в Кирилівській лікарні, адже крім фізичних, війна сприяла і 

збільшенню кількості психічних розладів. Ось тоді і було вирішено 

доставляти поранених трамваєм безпосередньо в Кирилівський госпіталь від 

залізничної станції. З цією метою і було прокладено додаткове відгалуження 

від Лук'янівської трамвайної лінії вгору до Кирилівської лікарні. Адже не 

вистачало не лише доріг з нормальним покриттям, а й транспортних засобів 

(автомобілів, підведення) для перевезення поранених. А трамвай був як 

позашляховик. Колії було прокладено між Куренівськими ярами, мало не на 
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стежках. Широкі дороги не були потрібні, та й поранених не так сильно 

трясло! 

Висновок: хоча на даній території безпосередньо не велися бойові дії під час 

Першої світової війни, але все одно її жителі відчули цю страшну трагедію. 

Джерело: Віталій Баканов з книги "Забытые страницы киевского быта" 
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Додаток  3 

Матеріали для роботи 2 групи 

 

Жертви Куренівського погрому 

 Що чи кого зображено на фото? Опишіть фото якомога детальніше, не 

вдаючись до припущень чи узагальнень. 

 Коли був зроблений знімок (рік, період, подія)? 

 Що, на вашу думку, відбувається на фотографії ? 

 Хто ці люди? Чим вони займаються?  
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 Це природна фотографія чи для неї спеціально позували перед 

камерою? 

 Назвіть історичні джерела, що могли б вам допомогти перевірити 

достовірність ваших висновків щодо цієї фотографії. 

 Що ви знаєте про події, які відтворені на фото? 

 

Прочитайте довідковий матеріал та дайте відповіді на запитання: 

1. Які події спричинили погром у Києві 1919 р.? 

2. У чому звинувачували євреїв? 

3. Ким були учасники погрому?  

4. Які способи захисту використовувало єврейське населення? Чи були 

вони достатньо ефективними? 

5. Що саме цікавило учасників погромів у будинках євреїв? Які засоби 

використовували погромники, щоб досягти своєї мети? 

6. Хто був при владі у Києві на час погрому? Які кроки вживала влада, 

щоб зупинити  погром? 

7. Чи були ці кроки ефективними? Чому? 

З самого початку боїв за повернення міста під контроль Добровольчої армії, а 

саме 2 (15) жовтня 1919 р., в Києві спалахнув єврейський погром, що 

здійснювався  чинами ЗСПР (збройні сили півдня Росії) і місцевим 

населенням, який вдалося зупинити тільки до 6  (19) жовтня  1919 року. 

Головною метою погромників були гроші та інші матеріальні 

цінності. Погромники грабували єврейські квартири збройними групами, по 

5-6 чоловік у кожній. Вимагаючи у євреїв гроші, погромники вдавалися до 

жорстоких тортур. Масового характеру набули зґвалтування єврейських 

жінок.  

Примітно, що в дні цього погрому євреям вдалося виробити своєрідну 

тактику захисту. Так як було очевидно, що погром відбувається всупереч волі 

влади і командування, жителі цілих будинків і кварталів, які вважали, що їх 

збираються «громити», починали, стоячи біля відкритих вікон, дружно 

кричати, бити в металевий посуд і просто шуміти для залучення уваги 
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Очевидець подій І. Г. Еренбург писав: «У чорних будинках всю ніч 

безперервно кричали жінки, люди похилого віку, діти; здавалося, що кричать 

будинку, вулиці, місто».   

Погромники, побоюючись, що на крики жертв прибуде державна варта або 

спеціально створені армійським командуванням для патрулювання міста 

офіцерські патрулі, як правило, відступали.  

З часом влада стала вживати заходів для припинення погрому, суди стали 

виносити смертні вироки. Число нальотів на єврейські квартири та будинки 

скоротилося, а вбивства практично припинилися . 

Однак заходи, яких вживала влада, були по суті безрезультатні: «тихий» 

погром в місті не припинився. Репресії проти погромників лише дратували 

киян і провокували їх «на нові ексцеси в іншій формі». У місті почалися, як 

зазначав Драгомиров, нальоти і вбивства євреїв «в глухих кутах». 

 

Джерело: Пученков А.С. Національне питання в ідеології і політиці Білого 

руху в роки Громадянської війни 1917-1919 рр. 
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Додаток 4 

Матеріали для роботи 3 групи 

 

Лук’янівська в’язниця 

 Що, на вашу думку зображено на фотографії ? Що це за об’єкт? 

 Коли, на вашу думку був зроблений знімок (рік, період, подія)? 

 Це випадкова фотографія чи постановочна? 

 Назвіть історичні джерела, що могли б вам допомогти перевірити 

достовірність ваших висновків щодо цієї фотографії. 

 Що ви знаєте про події, пов'язані з фото? 
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Прочитайте довідковий матеріал та дайте відповіді на запитання: 

1. На вашу думку, які категорії громадян могли опинитися у застінках 

тюрми у період з 1917 до 1921 рр.? 

2. Чому? 

1918 року, під час захоплення Києва більшовиками, кримінальний контингент 

Лук'янівської тюрми пограбував в'язницю та спалив частину її приміщень. 

Після відступу більшовиків тюрма деякий час не діяла.  

Наступного року, після нового захоплення Києва, більшовики відремонтували 

в'язницю й почали будувати нові приміщення. В'язнів піддавали тортурам, 

багатьох із них розстрілювали (трупи вивозили на Лук'янівське кладовище і 

ховали в безіменних могилах; усе це виявилося після того, як у 

вересні 1919 білогвардійці Добровольчої армії захопили Київ і разом із 

членами комітету міжнародного «Червоного Хреста» розкопали на 

Лук'янівському кладовищі масові поховання).  

Білогвардійці також проводили арешти і розстріли представників української 

інтелігенції, вояків Армії Української Народної Республіки. 1920 року до 

Києва ввійшли війська українсько-польської армії на чолі з Симоном 

Петлюрою. Після ревізії справ ув'язнених, які утримувалися в Лук'янівській 

тюрмі, тих із в'язнів, кого українсько-польська влада визнала невинними, 

було звільнено. Натомість до тюрми потрапили і були страчені ті, хто був 

безпосередньо причетний до розстрілів за часів більшовицького терору. На 

час нового вступу до Києва більшовиків приміщення в'язниці були 

порожніми. Однак уже через кілька діб тюрма знову почала функціонувати. 

Джерело: Лисенко О.В. ЛУК'ЯНІВСЬКА ТЮРМА Енциклопедія історії 

України: Т. 6 
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                                                                                                  Додаток  5 

Матеріали для роботи 4 групи 

 

Головний вхід до Єврейського кладовища. 1910 р. 
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Залишки єврейського кладовища, 2018 р. 

 

 

 Що зображено на першому фото? Опишіть фото якомога детальніше. 

 Коли було зроблено знімок? 

 Про що може свідчити наявність окремого Єврейського кладовища у 

Києві на початку ХХ ст.? 

 Що зображено на фото 2,3? Опишіть фото якомога детальніше. 

 Коли були зроблені ці знімки? 

 Чи можна без підпису фото здогадатися, що усі фото зображають одне 

й те саме місце, але у різний час? 

 На вашу думку, як мало би виглядати це місце сьогодні? 

 

 

 

Бабин Яр у вирі революції 1917-1921 рр.

15



Прочитайте довідковий  матеріал та дайте відповіді на запитання: 

1. Про наявність людей  яких віросповідань у Києві в кінці ХІХ ст. 

свідчить існування описаних  кладовищ? 

2. На вашу думку, до яких із досліджуваних подій мають стосунок дані 

кладовища? 

3. У який період більшість із  цих кладовищ була закрита? 

4. Якою була доля цих місць поховань після закриття?  Наведіть конкретні 

приклади. 

 

На жаль, усі події 1917-1921 рр., які ми аналізуємо на сьогоднішньому 

занятті, пов’язані із людськими жертвами. Тому доречно згадати й про місця 

поховань жертв різних режимів, під контролем яких перебував Київ у цей 

період, розташованих поблизу Бабиного Яру. 

В кінці ХІХ століття на північно-західній околиці Києва сформувався 

великий некрополь, що складався з двох православних (Кирилівського і 

Лук'янівського), мусульманського, караїмського і єврейського кладовищ. 

Пізніше, з початком Першої світової війни, до них додалося Братське 

кладовище (назване згодом Військовим). За могилами починався широкий 

обрив – розгалужені яри, що мали свої імена – Бабин Яр і Реп'яхів Яр.  

Землю для нового магометанського кладовища на Лук’янівці було відведено 

того ж самого 1902 р., що і для караїмського, у розмірі 1926,5 кв. саж. Відомо, 

що поховання на цьому кладовищі здійснювалися ще у роки окупації. Коли 

саме було ухвалено рішення про його ліквідацію, наразі невідомо, але 

протягом 1960–1970-х рр. територію магометанського кладовища було 

значною мірою забудовано, жодних слідів поховань не збереглося. 

Кирилівське кладовище – одне з давніх київських кладовищ. Появу 

некрополю пов'язують з ліквідацією у 1784 році Катериною ІІ Кирилівського 

монастиря. Поки монастир був діючим (ХІІ—XVIII століття), то монахів та 

видатних осіб ховали в храмі або навколо нього. З появою у монастирських 

стінах богадільні, а згодом — лікарні, постала потреба у місці для поховань. 

Його і відвела міська влада на південних схилах Кирилівської гори, за 

межами колишнього монастиря. У 1871 році, на прохання адміністрації 

лікарні, міська влада дала дозвіл на розширення його території. Станом 
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на 1929 рік, коли кладовище закрили і перестали охороняти, його площа 

становила 9,7 га. 

Основна маса поховань була з людей незаможних, а тому надгробки були 

доволі скромними. Кладовище після закриття прийшло у занепад, надгробки 

руйнувалися. 

Лук'янівське кладовище засновано як православне, але ховали на ньому 

представників різних національностей і віросповідань. Ще до 1917 р. на 

адміністрацію Лук'янівського кладовища було покладено обов'язок відвести 

ділянку для поховання померлих або вбитих у Лук'янівській в'язниці  

Єврейське кладовище було закладено в 1893 році. Розпланував його відомий 

зодчий, академік архітектури Володимир Ніколаєв. Місце для кладовища 

було обрано не випадково – поруч знаходився комплекс Єврейської лікарні. 

Територія, яка займала більше 20 гектарів, була обнесена досить високим 

цегляним парканом; центральний вхід знаходився з боку сучасної вулиці 

Мельникова, яка в той час називалася Великої Дорогожицької. За воротами 

зліва від входу розташовувалася цвинтарна контора, навпроти неї – 

приміщення для обмивання. У 1904 році на цьому кладовищі був похований 

відомий цукропромисловець, меценат і філантроп Лазар Бродський. Перші 

руйнування на Лук'янівському єврейському кладовищі відносяться до часів 

німецької окупації. Остаточно кладовище було знищено на початку 1960-х. 

  

Джерела: Проценко Л.А. Історія Київського некрополя. 

                Степанець К. Маловідомий Київ: Лукянівське єврейське кладовище. 
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