
Група 5, 22.03.2021 історія України 

Тема уроку: Наш край у роки Другої світової війни. 

Практичне заняття № 2 

Ми  завершуємо вивчення розділу "Україна в роки Другої Світової 

війни". Попереду контрольна робота з даного розділу. Ми дізналися про 

причини війни, хід військових дій у 1941-1944рр., різні військові операції, течії 

народного руху Опору, етапи визволення території України від фашистських 

загарбників. Пригадаймо основні події війни. 

Сьогодні ми обговоримо питання, що стосуються подій Другої Світової 

війни на території нашого краю, Вінниччини. Звернемо увагу на захоплення 

фашистами Вінницької області, особливості окупаційного режиму, становище 

єврейської громади, рух Опору в нашій місцевості, визволення, герої-земляки 

на фронті та в тилу. Працювати будемо з історичними джерелами: карти, 

спогади, світлини, витримки з монографії М.Смірнова. У нас практична робота, 

тому ви маєте можливість працювати самостійно, висловлюючи власні думки, 

погляди на ті чи інші питання. Вважалося, що радянсько - німецька війна є 

Вітчизняною для Радянського союзу, в тому числі і для України. Існує інша 

думка відносно такого розуміння. Тому для мене є важливим, як би ви оцінили  

радянсько - німецьку війну 1941-1945років.Отже, проблемне питання. 

Чи можна вважати радянсько-німецьку війну Великою Вітчизняною 

війною для українського народу? 

Записуємо тему, мету, план.  

(Записи та виконання роботи здійснюємо у звичному режимі) 

Практична робота № 2 "Наш край в роки Другої Світової війни". 

Мета: використовуючи історичні джерела, проаналізувати становище в 

рідному краї в роки Другої Світової війни.  

План 

1.Окупація Вінниччини в 1941р. 

2. Окупаційний режим. 

3. Становище єврейського населення. 

4. Рух Опору. 



5. Визволення краю. 

6. Наші земляки на фронті та в тилу. 

Викладач 

1. На початку радянсько - німецької війни територія Вінницької області 

входила до складу Київського Особливого військового округу, а з початком 

бойових дій ввійшла в зону дій Південно-західного фронту. 1 липня ворог 

перейшов у наступ на Могилів - Подільському та Кам'янець - Подільському 

напрямах. Як тривали оборонні бої за наш край дізнаємося, опрацювавши карту 

та перечитавши витримки з монографії М.Смірнова. 

Працюємо з картою "Оборонні бої на початку Великої Вітчизняної 

війни. Липень 1941р."  https://www.google.com/search? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

" ...Існують відомості,що німецьким військам допомагав зламати оборону 

радянських військ у районі  Браїлова, а згодом Вінниці, спецвідділ "Нахтігаль", 

який складався з бійців ОУН,очолюваних Романом Шухевичем..." 

Письмово дати відповіді на запитання. 

 (Будуємо повні речення) 

Запитання:  

1.Вказати фронти, які тримали оборону Вінницької області у червні - 

липні 1941р. 

2. Поставити в хронологічній послідовності захоплення загарбниками 

міст: Могилів - Подільський, Бар, Шаргород , Жмеринка, Вінниця, Браїлів, 

вказавши дати захоплення. 

3. Продовжити речення 

Отже, територія Вінницької області була окупована в  .... 

2. Викладач 

Ми вивчили яким був нацистський окупаційний режим в Україні. Про 

особливості цього режиму в нашому краї дізнаємося опрацювавши історичні 

джерела.  

 Прочитайте фрагменти з монографії М.Смірнова "Браїлів: погляд крізь 

століття" та спогади очевидців подій та дайте відповіді на запитання. 

Перегляньте світлини https://vinbazar.com/news/nshe/zakhoplennya-vinnitsi-

fashiskimi-viiskami-u-1941. 

 (Спогади записані членами гуртка "Родина") 

17 липня 1941року фашисти зайняли селище Браїлів. Як згадував, 

очевидиць тих подій, Михайло Гнатович Бомк 1933р.н., " Німці в'їхали до 

Браїлова на мотоциклах, зі сторони Жмеринки. Проїжджаючи біля хат, вони 

стріляли , мабуть, щоб залякати населення. Наша вулиця була близько біля 

дороги і чути було все добре, але мати загнала нас до хати, щоб ми не 

наряджалися на небезпеку. Я хоч був маленьким, але це добре запам'ятав,бо ми 

діти звикли бігати зранку до ночі на вулиці, а тут не дозволялося. Німці на 



Козачівці не зупинили свої мотоцикли, а поїхали в містечко, до нас прийшли 

румуни і були тут всю війну."  

"...Територія селища Браїлів була поділена окупаційними військами на 

німецьку та румунську зони окупації. Кордон проходив по річці Рів. По обидві 

сторони містка стояли вартові і пропуск на той чи інший бік - відповідно 

документу, аусвайсу. Вздовж берега річки Рову, на румунській стороні, 

постійно ходили вартові. Вздовж німецької сторони  - не ходили, бо заважали 

лазні, болото, вода ріки. Колишні села Козачівка, Сукачівка, Станція і частина 

Заводу потрапили під румун. Браїлів, Москалівка, Володимирівка - під 

німецький рейхскомісаріат. 

Центр Браїлова, або як кажуть місцеві жителі, "містечко", знаходилось 

під владою німецького командування на чолі з комендантом Гансом Крафтом.  

Люди його просто називали "Граф"... Сестри Марія та Павліна Казмеришена, 

які в той час жили на цій окупованій території згадували, що вони боялися 

попадатися на очі "начальнику", щоб не потрапити "в немилість". Але з дому 

виходили на базар, щоб купити "харчі та продати щось", в центрі намагалися 

довго не затримуватись, а купили необхідне і додому". 

"...Коли загарбники окупували Браїлів, то не всі заводи встигли 

евакуювати до Воронежу, а потім до Саратова . З цукрового заводу не вивезли 

обладнання і завод почав працювати у звичайному режимі. Директор заводу 

В.А.Серевіцький, ризикуючи життям, допомагав партизанам цукром та 

влаштовував на роботу радянських солдат, які були поранені і залишились на 

окупованій території. Люди отримували платню радянськими карбованцями та 

німецькими марками...Румуни, правда , часто затримували зарплату..." 

Прочитайте фрагменти джерел про місто Вінницю в роки Другої 

Світової війни і дайте відповіді на питання. 

Фашисти у Вінниці творили нечувані для мирного міста злочини. Вони 

без суду розстрілювали людей та грабували мирне населення. У своєму наказі 

начальник вінницької жандармерії зазначав, що жандармські пости мають 

право страчувати на свій розсуд, без всяких дозволів.19 вересня 1941 року 

гітлерівці провели масову облаву на мирних жителів. Усіх схоплених, близько 



10 тис. чоловік, було розстріляно. Другу облаву вони вчинили у квітні 1942 

року. Окупанти схопили і по-звірячому розстріляли ще 15 тисяч радянських 

громадян. Гітлерівці знищували навіть хворих. Вони заморили голодом і 

отруїли понад 700 хворих, що лікувались у Вінницькій психоневрологічній 

лікарні, а приміщення перетворили в офіцерський клуб. За час свого 

«хазяйнування» гітлерівські головорізи лише у Вінниці знищили близько 42 

тис. чоловік мирного населення і вигнали на каторжні роботи 13 400 чоловік. 
Окупанти створили у місті два табори військовополонених. В них знищили 12 

тисяч людей. 

Письмово дати відповіді на запитання 

Запитання 

1.Як Браїлів поділено на зони окупації?  

2. Пригадайте, чому таким був поділ території? 

3. Чи працювали підприємства у військовий час? 

4. Як жилося населенню під час окупації? 

5. Порівняти окупаційний режим у Вінниці та Браїлові. 

6. Поміркуйте, з якою метою створювалися концентраційні табори. 

3. Викладач 

Україна та світ зі скорботою поминають роковини Бабиного Яру, але не 

можна не згадати й про трагедію євреїв Вінниччини. Адже ще до Бабиного Яру, 

до 29 вересня, у Вінницькій області було знищено євреїв більше, ніж у Києві 

того жахливого вересневого дня, – майже 40 тисяч осіб. У серпні сорок 

першого року на Вінниччині було знищено близько 600 євреїв. Наймасовішим 

став розстріл понад пів тисячі чоловіків, жінок та дітей єврейської 

національності 27–29 серпня в селі Жабокрич Крижопільського району.       

Прочитайте фрагменти з монографії М.Смірнова "Браїлів: погляд крізь 

століття", спогади очевидців подій, розгляньте світлини та дайте відповіді на 

запитання. 

(Спогади записані членами гуртка "Родина") 

"...при вступі до Браїлова фашисти розстріляли 15 євреїв. Так нелюди 

починали здійснювати свій план - Браїлів місто без євреїв. Усі євреї повинні 



були носити на спині та на грудях шестикутну зірку. Нелюдськими були 

знущання над нещасними: негайне прибуття за сигналом до комендатури, 

знаходження у певному місці у відведений час, непосильна праця... Щодня 

зганяли браїлівських євреїв в центр містечка і колоною водили на важкі роботи 

. Голова громади кожного дня ходив на прийом до коменданта, щоб отримати 

завдання для громади і щоразу ці завдання були складними. Так в листопаді 

1942року йому було наказано принести 10 золотих жіночих годинники, 12 

золотих браслетів, концертний рояль для офіцерського клубу, 2 автомобілі та 3 

тонни бензину. Замовлення було виконано. Але ніхто до теперішнього часу не 

знає, як це зробив Йосип Кулик..." "Браїлівське гетто займало територію, де 

сьогодні розташований торгівельний центр.  

Для тих, хто потрапив за колючий дріт, встановили закони : не народжувати 

дітей, не мати продуктів харчування (м'яса, яєць, масла), не хоронити 

покійників на кладовищі, а безпосередньо на огородженій території . За 

порушення закону розстрілювали всю сім'ю... Увірвалася чорна смерть в 

єврейську громаду лютневої ночі 1942року. В ніч на 12 лютого Браїлів оточили 

війська СС та поліції. Поліцаї отримали завдання - обійти єврейські будинки і 

вигнати всіх на вулицю. Їх гнали до торгового майдану, що розташовувався 

навпроти костелу. Хворих, немічних, що не могли рухатися вбивали на місці 

кинджалами або штиками..." "...За роки німецько-фашистської окупації Браїлів 

втратив велику єврейську громаду. 2500 тисячі євреїв містечка були 

розстріляні..." 

Спогади Кучер Олени Григорівни. " Взимку 1942р., сидячи біля вікна, я 

бачила, як багатьох євреїв виводили в поле...". Спогади Засаднюка Сергія.     

 " Наша хата вікнами була на дорогу і ми бачили як вели євреїв на розстріл. Ми 

не виходили на вулицю, боялися".  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмово дати відповіді на запитання 

Запитання 

1. Як наведені факти характеризують тогочасне становище єврейської 

громади? 

2. Розглянувши карту, запишіть місця масових розстрілів євреїв на 

Вінниччині. 

 

 

4.Викладач 

 Яким був рух Опору на Вінниччині дізнаємося з історичного джерела. 

Прочитайте фрагменти історичного джерела  та поміркуйте, якою була 

боротьба радянських партизан та воїнів армії УПА? 

М.Смірнов пише: "...По мірі того як наближалася лінія фронту, все більше 

наростало занепокоєння серед окупаційних військ. Партизанські виступи та 

диверсії сіяли паніку серед окупантів. Так, наприклад, коли відбувся бій на 

шосе Вінниця - Бар, спантеличені німці із Вінниці негайно попередили про 

небезпеку гарнізони Гніваня , Браїлова, Жмеринки, Літина та Бара...Боротьба з 

партизанами в німецькій окупаційній адміністрації послідовно виходила на 

перший план...". "...Представники ОУН-УПА з'явилися в околицях Браїлова ...у 

березні 1942р. з метою розширити свою організаційну мережу. В той час вони 



вступали у збройні сутички як з радянськими так і з німецькими військами.... 

Розвернутися у даній місцевості воїнам УПА не вдалося через густоту 

німецьких та румунських військ..." 

5. Перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=6jjfoDvUMWk 

 та дайте відповідь на питання: 

1.Які війська почали визволення Вінниці? 

2. Чому фашисти поспішили швидко покинути Вінницю? 

3. Коли наш край було звільнено від фашистів? 

6.Викладач 

Наші земляки на фронті та в тилу проявили себе справжніми захисниками 

рідної землі. Пройшли роки, але ми про них не забулись. Про це свідчать 

пам'ятники, меморіали, пам'ять рідних, яка передається від покоління до 

покоління. Вам необхідно написати творчу роботу на тему "Мої земляки на 

фронті та в тилу в роки Другої Світової війни". 

V. Закріплення здобутих знань 

Для закріплення вивченого матеріалу згадаємо основні події уроку. 

Прийом "Незакінчені речення" 

1. Загарбники захопили Браїлів... 

2. Загарбники захопили Вінницю... 

3. Територія Браїлова була поділена між... 

4. Територія окупована румунами називалася... 

6. Воїни УПА в Браїлові були... 

7. Масове знищення євреїв Браїлова сталося... 

8. На території румунської зони окупації євреїв... 

9. За час окупації промислові підприємства Браїлова... 

10.В центрі Браїлова є... 

11. Вінниця була визволена... 

12. Браїлів звільнено від окупантів... 

Відповіді виконати письмово. 

Викладач 



Отже, на сьогоднішньому уроці ми дізналися про наш край в роки Другої 

Світової війни. Мирне життя для нас вибороли наші земляки, які воювали з 

ворогом на фронтах і в тилу. Ми маємо пам'ятати якою дорогою ціною 

дісталася нам, українцям, перемога. На жаль, українська земля знов палає у 

вогні, знов ллється кров мирних жителів. Серед захисників Батьківщини багато 

наших земляків, браїлівчан, вінничан, які ціною власного життя стоять на 

кордонах і боронять рідну землю. Стоять на варті, щоб був мир. Пам'ятати про 

це потрібно завжди.  

Повернемося до проблемного питання: 

 Чи можна вважати радянсько-німецьку війну Великою Вітчизняною 

війною для українського народу? Поміркуйте та висловіть власну думку. 

Сподіваюся, що урок був для вас цікавим, адже ми спілкувалися, 

опрацьовували історичні джерела про наш край. Тому напишіть мені, що ви 

навчилися на уроці і про що вам було цікаво дізнатися. Відповіді мають бути 

лаконічними. 

Я навчилася... 

Було цікаво... 

Тепер я зможу... 

Виконані завдання будуть оцінені. Тестові завдання - сьогоднішнім 

уроком, а завдання практичної роботи наступним. 

VII. Домашнє завдання 

Опрацювати завдання, подані до історичних джерел. Протягом уроку ми 

не змогли розглянути всі події, які відбулися в нашому краї в роки війни, тому 

письмово поясніть такі поняття "Ставка Гітлера " Вервольф", "Вінницька 

трагедія". Письмово дати відповідь на проблемне питання.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


