
Окупація України військами Німеччини та її 
союзниками. Новий порядок. Колабораціонізм. 

Самоврядування під німецькою окупацією. 
Остарбайтери. Військовополонені. Концтабори. 
Масове знищення мирного населення. Голокост. 

Трагедія Бабиного Яру. Праведники народів світу в 
Україні. 

 
(матеріали до уроку) 

Підготувала учитель вищої  категорії 
комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 6 
м. Суми, Сумської області  

Калашник Т.О.  



Окупаційний режим в Україні 

• Напередодні нападу на СРСР А. Гітлер заявив: 
«Що стосується війни на Сході, то, звичайно, вона 
буде сувора. Але ні на мить не сумніваюсь в успіху. 
Передусім я сподіваюсь, що ми зможемо надовго 
забезпечити собі базу продовольства в Україні. Вона 
постачатиме ресурси, які нам будуть потрібні...» 
У якому стратегічному плані було конкретизовано такі 
заяви нацистського лідера? 

• А «Барбаросса» 
• Б «Ост» 
• В «Цитадель» 
• Г «Вісла» 

 ЗНО 



План «Ост» 

Виселити 31 (51) млн. 
чоловік 

= 

знищити 



Рейхскомісаріат 
«Україна» 

Дистрикт 
«Галичина» 

Губернаторство 
«Трансністрія» 

(під управлінням 
Румунії) 

Зона військової 
адміністрації (під 

управлінням 
вермахту) 

Рівненська, Волинська, 
Кам'янець-Подільська, 
Житомирська, 
Вінницька, Київська, 
Чернігівська, 
Полтавська, Сумська, 
Дніпропетровська, 
Кримська області, 
північні райони 
Тернопільщини і східні 
Миколаївщини 

Львівська, 
Станіславська, 
Тернопільська 
області 

Чернівецька, 
Ізмаїльська, 
Одеська області, 
північні райони 
Вінниччини і 
західні 
Миколаївщини 

Чернігівщина, 
Сумщина, 
Харківщина і 
Донбас 

Зони окупації 



• А рейхскомісаріат 
«Україна» 

• Б дистрикт «Галичина» 
у складі Генерал-
губернаторства 

• В військова 
адміністрація 
німецького 
командування 

• Г рейхскомісаріат 
«Остланд» 

• Д провінція 
«Трансністрія» під 
управлінням 
румунської 
адміністрації 
 

ЗНО  
Установіть відповідність між пронумерованим на картосхемі адміністративним 
окупаційним утворенням часів радянсько-німецької війни  (1941-1945 рр.) та 
його назвою й підпорядкуванням. 



Словник 

«Новий порядок» – жорстокий режим, 
який установили нацисти на окупованих 
територіях.  



 
Олена Теліга  



 



 



2023112 ОСІБ 

2,4 МЛН.  

3 МЛН.  

Остарбайтери 



 



Одяг 
Ф.В.Максимова - 

в'язня концтабору 
Бухенвальд 

 



 



 



Київ. Сирецький табір  

http://pics.livejournal.com/skaramanga_1970/pic/001dtgfc/
http://pics.livejournal.com/skaramanga_1970/pic/001dw1bq/




 



 





За період окупації з міста Суми на 
каторжні роботи вивезені понад 
5000 чоловік, переважно молоді 

віком від 14 років.  

У Сумах фашисти знищили понад 54 
тисяч мирних жителів,  

серед них 1000 євреїв,  

а також 3600 військовополонених 



Словник 

• Геноцид – 

  

 

 

 

 

• Голокост – 

цілеспрямовані дії з метою 
знищення повністю або 
частково окремих груп 
населення чи цілих народів за 
національними, етнічними, 
расовими або релігійними 
мотивами 

переслідування і масове 
знищення євреїв 



Бабин яр  
до війни  

 

…після війни  



24 вересня 1941 року 



 



Німецький фотограф Хелі сфотографував речі, 
зняті перед розстрілом. 



 



Пам'яті трагедї Бабиного яру 

Упродовж двох днів  

29-30 вересня 1941р. розстріляли  

33 771 людину 



Населення Києва  
1939 р. 

Усього  846,7 тис. жителів 

Українців 450 556    (53,21%) 

Росіян  139 495    (16,47%) 

Поляків  11 808       (1,39%) 

Євреїв 224 236     (26,48%) 

53,2% 
українців  

26,5% 
євреїв 

16,5% 
росіян 

1,4% 2,4% 

українців  євреїв росіян 

поляків інші  



«Юденфрай» 

1939 р. 1 квітня 1942 р.  
 

Усього  846,7 тисячі жителів 352 139 

Українців 450 556    (53,21%) 281 611   (80%) 

Росіян  139 495    (16,47%) 50 263     (14,3%) 

Поляків  11 808       (1,39%) 7 874       (2,2%) 

Євреїв 224 236     (26,48%) 20            (0,005%) 

http://energy.gift/naselennya-
kieva_8578752.html 

http://shron.chtyvo.org.ua/Pastushenko_Tetiana/Ostarbaitery_
z_Kyivschyny_verbuvannia_prymusova_pratsia_repat 

http://ukrhistory.com.ua/referaty/1045.html 



Володимир Багазій 

Іван Ірлявський 

Олена Теліга Михайло Теліга та Олена Теліга 



Яд Вашем – меморіальний комплекс 
історії Голокосту 



 

Дмитро Омелянюк  



Бабин яр 
сьогодні… 



Шановні здобувачі освіти! 
Поглибити свої знання з даної теми ви можете за 

допомогою Інтернет ресурсів за цими посиланнями: 
 

• Фільм «Праведники» за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=VpFJYKFz
_QI 

• Фільм «День пам'яті жертв Голокосту» за 
посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=bnRyRpL
oGnw  


