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І-ІІІ ступенів Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області

Заняття історичного гуртка, що діє у Лосинівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Вік учнів – 15-17 років.

Класи – 10-11.

Загальний час – 2  по 45 хвилин.

Апробація уроку – не відбулася через карантинні обмеження.

ІІ. Основна частина

Програма історичного гуртка передбачає знайомство з історією Чернігівщини у

хронологічному порядку, вивчення значимих подій та постатей краю, його соціально-економічний,

суспільно-політичний розвиток, а також характеристика етнічного складу населення. Згідно

всеросійського перепису 1897 року, євреї займали друге місце у етнічному складі Чернігівської

губернії. На Чернігівщині єврейське населення компактно проживало у шести регіонах: у

найбільших містах області – Чернігові, Ніжині, Прилуках, а також у містечках Сновськ (колишній

Щорс), Городні й Новгород-Сіверську. Значна частина євреїв була розсіяна по території

Чернігівщини. Наприклад, у Лосинівці, згідно архівних джерел, на початку ХХ ст. мешкало 29

єврейських родин. Проте перед німецько-радянською війною євреїв у Лосинівці майже не було,

принаймні саме таку інформацію подають усні свідчення мешканців селища. .

У Лосинівці на сьогодні переважна більшість мешканців – українці. На уроках історії, при

вивченні певних тем, ми характеризуємо етнічний склад населення, дискримінаційну політику

щодо євреїв у різні періоди історії. Тема заняття дозволить вийти за межі шкільної програми,

подивитися на історію єврейського народу з іншого боку. Через вивчення єврейських кладовищ



познайомитися з культурою, традиціями, монументальним мистецтвом євреїв. Вважаю, це дасть

можливість краще зрозуміти внесок євреїв у розвиток українських земель, долучитися до

вивчення культурної спадщини євреїв, сприймати її як невід’ємну частину власного культурного

пласту та необхідності збереження.

Мета заняття – розширити знання учнів про єврейський народ через призму вивчення

єврейських кладовищ як пам’ятників історії та культури єврейського народу і як частини

української культури.

Після цього уроку учень:

Відкриє для себе наявність у Чернігівській області єврейських кладовищ, оцінить їх стан,

визначить причини занедбаного стану, виходячи із знань, отриманих на уроках з історії;

Познайомиться із поховальними традиціями євреїв, порівняє з відомими учням

українськими традиціями;

Започаткує вивчення єврейських надгробків, розшифрування різьблення на мацевах, які є

не лише історичним джерелом, а й частиною культурно-історичної спадщини України;

У процесі практичної роботи спробує прочитати та розшифрувати написи на мацевах,

скориставшись посібником ESJF «Досліджуємо єврейське кладовище»;

Навчиться поважати історію, культуру єврейського народу, оберігати пам’ятки культури

незалежно від того, хто їх створював і якому народу вони належать, вивчати історію рідного краю;

Сподіваюся, що ця тема зацікавить учнів для продовження вивчення історії єврейських

кладовищ як частини історичної спадщини регіону.

У ході підготовки до практичного заняття були використані такі джерела:

1. Віртуальна інтерактивна дошка Padlet, на якій розміщено заняття гуртка з алгоритмом

його проведення. https://uk.padlet.com/naav26975/Bookmarks

2. Сервіс Thinglink для створення інтерактивної карти «Єврейські кладовища України

https://www.thinglink.com/scene/1440690734553366531

Ця карта створена для мотивації навчальної діяльності учнів з метою зацікавити їх

досліджувати тему. За основу для карти взято матеріал Вікіпедії за посиланням:

https://uk.padlet.com/naav26975/Bookmarks
https://www.thinglink.com/scene/1440690734553366531


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%9

6%D1%8F:%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%8

0%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Серед перелічених кладовищ лише одне розташоване на Чернігівщині – у м.

Чернігів. Тому відповідь на запитання: чи це насправді так? і має стати мотивацією для

дослідження.

3. Сервіс Thinglink для організації групової роботи зі створення інтерактивної карти

«Єврейські кладовища Чернігівщини».

https://www.thinglink.com/scene/1440313389246054403

4. Сервіс для створення ментальних карт Coggle, що передбачає долучення учнів до

створення інтелектуальних карт. Сервіс використаний для створення інтелектуальної

карти «Значення вивчення єврейських кладовищ» як підсумок та рефлексію до

практичного заняття.

https://coggle.it/diagram/YHca05d4yUwQ0Gvo/t/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1

%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89

5. Ourbook – безкоштовна платформа для створення електронних книг. Використання цієї

платформи дало змогу створити міні-посібник для знайомства із зображеннями на

мацевах та розшифрування їх значення. Цей посібник можна редагувати, додавати нові

сторінки, поширювати. https://www.ourboox.com/books/символіка-єврейських-надгробків/

У кінці електронної книги міститься посилання на використані при її підготовці джерела.

6. Дослідження, статті у журналах, візуальні джерела, що відповідають проблематиці

заняття. (Список додається в кінці уроку).

7. Посібник ESJF «Досліджуємо єврейське кладовище» (Е. Зискіна, О. Фішель).

А також – як роздатковий дидактичний матеріал – роздруковану ст. 76 посібника для

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.thinglink.com/scene/1440313389246054403
https://coggle.it/diagram/YHca05d4yUwQ0Gvo/t/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89
https://coggle.it/diagram/YHca05d4yUwQ0Gvo/t/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89
https://coggle.it/diagram/YHca05d4yUwQ0Gvo/t/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89
https://coggle.it/diagram/YHca05d4yUwQ0Gvo/t/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89
https://www.ourboox.com/books/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%B2/


проведення вправи «Як вирахувати дату». Завдання для практичних вправ також взяті з

цього посібника і розміщені на дошці Padlet.

8. Відеофільм «Понад 10 тисяч поховань: чим єврейське кладовище у Бердичеві

привертає увагу дослідників» як мотивація для знайомства і вивчення теми.

https://www.youtube.com/watch?v=VNNLRTtaa_Y

9. Відеорепортаж «Старовинне єврейське кладовище у Бердичеві: як встановлюють імена

похованих». Його доцільно використати, розповідаючи про збереження єврейських

кладовищ як матеріал для бесіди з питання: єврейські кладовища як історія, культура,

пам'ять. https://www.youtube.com/watch?v=uR-Mz2zTLcY

Урок потребує для учнів спеціальних (додаткових) навичок і вмінь, щоб вирахувати дату,

прочитати прізвище, розібратися із додатковою інформацією про людину, що її несе різьблення на

мацевах. На уроках історії таких навичок школярі не одержують. Тому це заняття слід вважати

першим, ввідним, мотиваційним.

У підготовці заняття виникли труднощі, пов’язані із 1) дистанційним навчанням; 2)

найближче єврейське кладовище знаходиться від Лосинівки на відстані до 40 км (ближайшее -

Нежин 25 км), тому організувати поїздку туди найближчим часом не мається можливості; 3) ця

тема – зовсім нова і для учнів, і для вчителя, тому потрібен час і практичні навички, щоб це

опанувати.

В умовах відсутності у населеному пункті єврейського кладовища подальший розвиток цієї

теми вбачається у контексті вивчення єврейського питання на уроках історії, заняттях

факультативів, гуртків історико-краєзнавчого спрямування, виховних заходів, присвячених

Голокосту, що їх регулярно проводять у нашій школі.

Заняття спрямоване на формування зацікавленості учнів новою для них темою,

можливістю долучитися до вивчення історії рідного краю через призму вивчення історії та

культури народів, які проживали на теренах Чернігівщини.

https://www.youtube.com/watch?v=VNNLRTtaa_Y
https://www.youtube.com/watch?v=uR-Mz2zTLcY


Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Сучасний процес глобалізації ініціює перед освітою обговорення багатьох суспільних

проблем, серед яких – формування уміння жити у полікультурному та поліетнічному середовищі.

Упродовж багатьох століть українці та євреї жили поруч. Кожен народ писав власну історію. Історія

українсько-єврейських взаємин – це переплетіння доброго й поганого, трагічного й

оптимістично-позитивного. Зруйнувати образ «іншого» можна тільки знаннями, в основі яких

лежатимуть дослідження різних аспектів культури обох народів.

Одне з місць України, що вабить загадками, – це єврейські кладовища. Для єврейського

народу кладовища – важливе місце, пов’язане з родиною, історією та національною культурою.

Збереження історії свого народу, пережитих ним події тут вбачаються через призму життя

померлої людини.

Завдання 1. Робота з інтерактивною картою «Єврейські кладовища України», перегляд

відео ««Понад 10 тисяч поховань: чим єврейське кладовище у Бердичеві привертає увагу

дослідників» за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=VNNLRTtaa_Y (10 хв.)

Запитання: 1) Чим єврейські кладовища цікаві для дослідників? Для нас? 2) На карті

розміщені кладовища, що увійшли до Вікіпедії у відповідній категорії. Чернігівщина представлена

лише кладовищем у Чернігові. Чи так це насправді? Відповідь на це запитання ми дамо у ході

практичної роботи.

https://www.youtube.com/watch?v=VNNLRTtaa_Y


ІІ. Практична робота

Завдання 2. Створення інтерактивної карти «Єврейські кладовища Чернігівщини» за

програмою Thinglink. (25 хв.)

Із підібраного вчителем матеріалу учні на карті Чернігівської області розміщують ці

матеріали, знайомляться з ними, коментують, ставлять запитання і шукають відповіді.

Можна запропонувати учням випереджувальне завдання: зібрати інформацію з історії

єврейського народу на Чернігівщині. Цією інформацією вони можуть ділитися у ході створення

інтерактивної карти. Особливий акцент зробити на єврейську громаду  Ніжина.

Дискусія на тему занедбаності переважної більшості кладовищ Чернігівщини: їх стан,

причини, шляхи вирішення. У ході дискусії залучити знання, що їх здобули учні на уроках історії.

Висновок: історія Чернігівщини тісно пов’язана з життям, діяльністю, культурою євреїв. Про

це свідчать, зокрема, і численні єврейські кладовища як свідчення компактного проживання євреїв

на певній території. Вони – невід ємна частина нашої історії. Про що саме вони можуть розповісти?

Завдання 3. Дослідження надгробків з використанням електронної книги, створеної у

програмі Ourbook.   (10 хв)

Бесіда: Релігія забороняє євреям зображати людей, тож на кам’яних плитах відсутні

портрети. Натомість, «портрет» покійного, його звички, професію, родовід, характер тощо,

зазвичай «зашифровувався» різними символічними зображеннями. Обговорення матеріалів

книги: Яку інформацію вони несуть про померлого? Про культуру євреїв, їхнє життя? Чим

єврейські кладовища відрізняються від українських?

Доповненням бесіди слугує розповідь про поховальні обряди євреїв та види надгробків.

Опрацювання  статті про огель у Ніжині  за посиланням (розміщено на електронній дошці).

Завдання 4. Читання єврейських епітафій. (30 хв)

Зміст епітафій відображав традиційні єврейські цінності й уявлення та був нерозривно

пов’язаний з рабиністичною літературою. Практично всі формули, образи і сюжети були

запозичені з традиційних єврейських текстів: із П’ятикнижжя, книг Танаха, трактату Авот, з



молитов. Вони можуть бути зрозумілі тільки в їх контексті. Тексти епітафій XVI–XIX ст. дуже

різноманітні – від стандартних формул до хитромудрих, багатих біблійними цитатами вихвалянь

померлого і описів горя його близьких, часто в поетичній формі. Основним призначенням епітафії

було заспокоєння душі померлого на небесах і приєднання її до сукупності душ єврейського

народу. Саме тому одним із слів-замінників слова «помер» є «приєднався [до свого народу]», а

обов’язковою складовою епітафії стало благопобажання «Хай буде його / її душа пов’язана у

Вузлі Життя [разом з душами предків і праведників]». Єврейська епітафія ставить покійного в

контекст єврейської історії, порівнює його з біблійними персонажами і перераховує чесноти, щоб

вони були зараховані Небесним Судом. Єврейська епітафія, якщо і звернена до живої людини, то

припускає, що прочитавши її, перехожий тим самим прочитає поминальну молитву за померлого.

Цими особливостями і визначається зміст та структура єврейських епітафій.

Основними складовими частинами єврейської епітафії є: початкова формула, ім’я

похованого, дата смерті й заключна формула. Епітафії додають цінності надгробкам як пам’яткам

історії.

Робота з посібником ESJF «Досліджуємо єврейське кладовище», ст. 30-41. Пояснення,

обговорення.

1) Дидактичний матеріал – роздрукована ст. 76 посібника ESJF «Досліджуємо єврейське

кладовище» для проведення вправи «Як вирахувати дату». Ознайомлення,

обговорення.

2) Виконання завдання із посібника. Завдання для зручності розміщені на дошці Padlet.

ІІІ. Підсумкова діяльність (15 хв).

Створення разом з учнями інтелектуальної карти у сервісі Coggle «Значення вивчення

єврейських кладовищ» як підсумок практичного заняття.

Рефлексія



1. Практичне заняття при проведенні гурткової роботи – це один із шляхів вивчення означеної

теми. Тому що на заняттях гуртка обов’язковою є практична складова, тому можна

виділяти час для дослідження єврейських кладовищ. Також заняття гуртка не

обмежується 45 хв.

2. Вважаю, що у населеному пункті, де відсутнє єврейське кладовище, перше заняття має

носити більш ознайомлювальний характер з метою зацікавлення учнів. Системні

практичні заняття дають можливість вироблення навиків читання епітафій, пояснення

різьблених малюнків на мацевах.

3. На цей час найбільшими проблемами є неможливість попрацювати практично

безпосередньо на кладовищі, а також відсутність в учнів необхідних знань з цієї

теми.
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Тема: Єврейські кладовища. Практична робота.

Авраменко Ніна Дмитрівна, вчитель історії, Лосинівська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області

Заняття історичного гуртка, що діє у Лосинівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Вік учнів – 15-17 років.

Класи – 10-11.

Загальний час – 2  по 45 хвилин.

Апробація уроку – не відбулася через карантинні обмеження.

ІІ. Основна частина

1. Контекст уроку/проблема. Тему єврейських кладовищ можна вивчати на уроках

історії: практичні роботи, теми яких вчитель може визначати самостійно; при вивченні тем про

етнічний склад населення, про повсякденне життя у певні періоди історії; при вивченні історії

рідного краю. Проте, вважаю, 45 хв. часу недостатньо на те, щоб поєднати теоретичну і практичну

частини, тому що – при вивченні означеної теми – практична складова має важливе значення.

Тому найоптимальнішим варіантом вважаю винесення теми на заняття історичного гуртка. Сенс

цих уроків/занять можна визначити фразою, запозиченою у одній з публікацій (на жаль, не

пам’ятаю автора і джерело): «Що ми знаємо про євреїв? Особливо про тих, які проживали на

наших землях та залишили ряд історичних пам’яток? – На жаль, практично нічого». Вважаю, що

такі уроки й заняття гуртка дозволяють знайти відповіді на поставлені запитання.

2. Довгострокові цілі – це необхідність залучення учнів до дослідницької діяльності через

вивчення теми, що раніше для них була невідомою, місця, які вони навряд чи б відвідали, якби не

познайомилися з ними на уроках історії чи заняттях історичного гуртка.



3. Цілі/завдання уроку

Мета заняття – розширити знання учнів про єврейський народ через призму вивчення

єврейських кладовищ як пам’ятників історії та культури єврейського народу і як частини

української культури (на прикладі єврейських кладовищ у містах Чернівці, Броди, Бердичів, Буськ).

Після цього заняття учень:

Знатиме про існування єврейських кладовищ у містах Чернівці, Бердичів, Броди, Буськ,

зможе  характеризувати їх особливості;

Розрізнятиме види єврейських надгробків і наводитиме приклади із досліджуваних на

занятті кладовищ;

На прикладах єврейських кладовищ у містах Чернівці, Бердичів, Броди, Буськ зможе

пояснювати символіку єврейських надгробків;

Розумітиме структуру епітафії на єврейському надгробку;

Матиме уявлення про єврейські традиції відвідування кладовищ;

Розумітиме історію єврейських громад як складову частину історії України/локальної

історії, необхідність шанобливого ставлення до пам’яті померлих, незалежно від національної

приналежності.

4. Використані джерела.

1)  Віртуальна інтерактивна дошка Padlet, на якій розміщено заняття гуртка з алгоритмом

його проведення https://padlet.com/naav26975/te95ry2xwz47rolh

2)  Сервіс для створення ментальних карт Coggle, що передбачає долучення учнів до

створення інтелектуальних карт. Сервіс використаний для створення інтелектуальної карти «Види

єврейських надгробків»

https://coggle.it/diagram/YIPrZ_g8T21be30g/t/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D1%94%D0%B2%D1%80%

D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%

BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%B2

https://padlet.com/naav26975/te95ry2xwz47rolh
https://coggle.it/diagram/YIPrZ_g8T21be30g/t/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://coggle.it/diagram/YIPrZ_g8T21be30g/t/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://coggle.it/diagram/YIPrZ_g8T21be30g/t/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%B2


3) Ourbook – безкоштовна платформа для створення електронних книг. Використання цієї

платформи дало змогу створити міні-посібник для знайомства із зображеннями на мацевах та

розшифрування їх значення. Цей посібник можна редагувати, додавати нові сторінки,

поширювати. https://www.ourboox.com/books/символіка-єврейських-надгробків/

У кінці електронної книги міститься посилання на використані при її підготовці джерела.

4) Сервіс Canva для проведення групової роботи з виготовлення плакатів

«Єврейське кладовище у Чернівцях»

https://www.canva.com/design/DAEcjb6Iq4w/b0napPIUg216LWL73RfjTA/view?utm_content=DAEcjb6Iq4w&ut

m_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

«Єврейське кладовище у Бродах»

https://www.canva.com/design/DAEcjw8Ylo8/vgCHKSMYMSFaza_caJXNQw/view?utm_content=DAEcjw8Ylo8&

utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

«Єврейське кладовище у Буську»

https://www.canva.com/design/DAEcj398Ctw/KvN25er7wCfTf1vgp5Z8TA/view?utm_content=DAEcj398Ctw&ut

m_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

«Єврейське кладовище у Бердичеві»

https://www.canva.com/design/DAEckM5mVhk/DZfvocTHZbTG4bo9GDHpFQ/view?utm_content=DAEckM5mV

hk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

5) Сервіс Canva для створення інфографіки «Єврейські традиції відвідування кладовищ»

https://www.canva.com/design/DAEcl41WQi8/oRndp_rMiahITBclFonSWw/view?utm_content=DAEcl41WQi8&

utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.ourboox.com/books/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%B2/
https://www.canva.com/design/DAEcjb6Iq4w/b0napPIUg216LWL73RfjTA/view?utm_content=DAEcjb6Iq4w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEcjb6Iq4w/b0napPIUg216LWL73RfjTA/view?utm_content=DAEcjb6Iq4w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEcjw8Ylo8/vgCHKSMYMSFaza_caJXNQw/view?utm_content=DAEcjw8Ylo8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEcjw8Ylo8/vgCHKSMYMSFaza_caJXNQw/view?utm_content=DAEcjw8Ylo8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEcj398Ctw/KvN25er7wCfTf1vgp5Z8TA/view?utm_content=DAEcj398Ctw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEcj398Ctw/KvN25er7wCfTf1vgp5Z8TA/view?utm_content=DAEcj398Ctw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEckM5mVhk/DZfvocTHZbTG4bo9GDHpFQ/view?utm_content=DAEckM5mVhk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEckM5mVhk/DZfvocTHZbTG4bo9GDHpFQ/view?utm_content=DAEckM5mVhk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEcl41WQi8/oRndp_rMiahITBclFonSWw/view?utm_content=DAEcl41WQi8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEcl41WQi8/oRndp_rMiahITBclFonSWw/view?utm_content=DAEcl41WQi8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


6) Для організації практичної роботи з визначення та розпізнання видів єврейських

надгробків, використано статтю А. Горобчука «Бердичівські мацеви» –

https://unexploredcity.com/tour-view/berdychivski-matsevy-evreyskogo-kladovyshcha

7) Для організації практичної роботи із вивчення структури епітафій використано посібник

ESJF «Досліджуємо єврейське кладовище» (Е. Зискіна, О. Фішель). А також – як

роздатковий дидактичний матеріал – роздруковану ст. 76 посібника для проведення вправи «Як

вирахувати дату». Завдання для практичних вправ також взяті з цього посібника і розміщені на

дошці Padlet.

8) Дослідження, статті у журналах, візуальні джерела, що відповідають проблематиці

заняття. (Список додається в кінці уроку).

9) Для візуалізації використано відео «Чернівецький некрополь. Найбільший у Європі

єврейський цвинтар» https://www.youtube.com/watch?v=rpWNY0sihjU

5. Спеціальні (додаткові) навички та вміння.

Урок потребує для учнів спеціальних (додаткових) навичок і вмінь, щоб вирахувати дату,

прочитати прізвище, розібратися із додатковою інформацією про людину, що її несе різьблення на

мацевах. На уроках історії таких навичок школярі не одержують. Вважаю, що такі навички

формуються поступово у процесі практичних занять.

6. Виклики та їх вирішення.

В умовах відсутності у населеному пункті єврейського кладовища подальший розвиток цієї

теми вбачається у контексті вивчення єврейського питання на уроках історії, заняттях

факультативів, історичних гуртків, виховних заходів, присвячених Голокосту, що їх регулярно

проводять у нашій школі.

https://unexploredcity.com/tour-view/berdychivski-matsevy-evreyskogo-kladovyshcha
https://www.youtube.com/watch?v=rpWNY0sihjU


Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Одним із важливих і надзвичайно цікавих носіїв культури кожного народу є цвинтар. У

багатьох країнах із давньою культурою відвідування місць поховань є не менш важливим звичаєм,

ніж зустріч із своїми сучасниками. Адже цвинтарі є невід’ємною частиною життя та свідченням

того, що колись відбувалось на теренах нашого краю, а отже – це музеї під відкритим небом. Вони

нагадують про видатних людей та інформують про історичні події, звертають увагу відвідувачів на

будівельні, культурні та мистецькі особливості різних епох; пов’язують минуле,

сучасне та майбутнє; у них відображається менталітет, звичаї та традиції, а також, звичайно, віра

людей. Тут зберігалися таємниці рідної культури. В історії міста цвинтар часто ставав межею

автентичної культури. «Історія в камені»  – так можна образно назвати єврейські кладовища.

Завдання 1. Словникова робота. (2-3 хв.)

У івриті для означення єврейського кладовища застосовуються різні евфемізми. Але у всіх

варіантах назви звучить слово «дім», тобто, місце поховання сприймалося як інший дім, куди

людина приходить після своєї смерті. В українські та польській мовах єврейські кладовища мали й

інші назви: кіркут та окописько.

Завдання 2. Створення плакатів, присвячених єврейським кладовищам у містах

Чернівці, Броди, Буськ, Бердичів, використовуючи сервіс Canva. (27 хв).

Учні отримали випереджувальне завдання: підібрати матеріал про єврейські кладовища у

містах Чернівці, Броди, Буськ, Бердичів. Учні поділяються на чотири групи і, використовуючи

сервіс Canva, кожна група має створити плакат, присвячений одному із кладовищ. Наступний крок

–  розповідь про це кладовище та його особливості. Обов’язковою є прив’язка до карти України.



Вивчаючи єврейські кладовища у містах Чернівці, Броди, Буськ, Бердичів, побачили різні

типи надгробків. Які саме? Відповідь на це запитання ми дамо у ході практичної роботи.

ІІ. Практична робота

Завдання 3. Робота із інтелектуальною картою «Типи єврейських надгробків» та

статтею А.Горобчука «Бердичівські мацеви» для організації практичної роботи з визначення та

розпізнання видів єврейських надгробків та їх особливостей

https://unexploredcity.com/tour-view/berdychivski-matsevy-evreyskogo-kladovyshcha (15 хв.)

Завдання 4. Дослідження надгробків з використанням електронної книги, створеної у

програмі Ourbook.   (7 хв)

Бесіда. Яку символіку ви зустрічали при ознайомленні із єврейськими кладовищами

Черніців, Брод, Буська, Бердичева? Які припущення можемо зробити щодо тих, хто похований на

цих кладовищах?

Епітафії на надгробках єврейських кладовищ є носіями мови, звичаїв і традицій

єврейського народу і, згідно з міжнародною Конвенцією про охорону нематеріальної культурної

спадщини 2003 р., належать до пам’яток нематеріальної культурної спадщини. Епітафії

старовинних надгробків єврейського кладовища мають цінність з точки зору історії, літератури,

філології, генеалогії та соціології.

Основним призначенням епітафії було заспокоєння душі померлого на небесах і приєднання її до

сукупності душ єврейського народу.

Завдання 5. Практична робота. Знайомство із структурою епітафій та виконання

завдань до кожного із компонентів (розміщено на дошці Padlet). (30 хв.)

ІІІ. Підсумкова діяльність

https://unexploredcity.com/tour-view/berdychivski-matsevy-evreyskogo-kladovyshcha


Обговорення з учнями інфографіки «Єврейські традиції відвідування кладовищ»: Чи є

схожість у відвідуванні з християнськими кладовищами? У чому полягає відмінність? (8 хв.)

На сьогодні втрачено численні твори образотворчого та декоративно-ужиткового

мистецтва, архітектурні пам’ятки іудеїв, які впродовж віків проживали в містечках України,

зокрема, у Чернівцях. Бродах, Буську, Бердичеві. Часто саме кладовище є єдиним спогадом,

матеріальним свідченням існування у містечках єврейської громади. Більшість некрополів

перебувають у занедбаному стані, адже стели руйнували під час Другої Світової війни, у

радянські часи надгробки використовувалися як якісний будівельний матеріал: їх

використовували як фундаменти для житлових будинків та сходів до них, як основу для доріг та

тротуарів, часом їх перепродували різним ремісничим підприємствам, які переробляли їх на

щебінь. Відомою є трагічна доля багатьох стел в мирний час, що безпосередньо на території

цвинтаря подрібнювалися для різних потреб місцевих жителів. Вивітрюванням винищено

передусім стели із вапняку, багато з них вже «нечитабельні». Сьогодні є цвинтарі, територія яких

була просто розорана, де взагалі немає жодної стели чи каменя. На цих територіях часто

будувались житлові будинки, прокладались нові шосе, влаштовувались торговельні майданчики

чи стадіони, пасовиська тощо. тому так важливо зберігати історичну пам'ять, історичні пам’ятки,

вивчати їх.

Рефлексія

Єврейський цвинтар – цінне джерело вивчення життя та звичаїв єврейської громади

кожного населеного пункту України.

Практичні заняття з учнями дають можливість

● розширити географію вивчення єврейських кладовищ, щоразу додаючи нові міста;

● використовувати різні сервіси, програми для створення цифрового продукту, для спільної

роботи з учнями;



● проводити заняття в групах;

● заохочувати учнів до створення міні-проектів з вивчення єврейських кладовищ;

● продовжити формування практичних навиків з читання епітафій.

Список використаних джерел та літератури

1. Бойко Х. С. Єврейські цвинтарі в архітектурному ландшафті Східної Галичини: проблеми

збереження і стан дослідженості. – http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9621/1/35.pdf

2. Горобчук А. Бердичівські мацеви. –

https://unexploredcity.com/tour-view/berdychivski-matsevy-evreyskogo-kladovyshcha

3. Димидюк Д. А. Євреї та єврейське кладовище у Буську: клондайк нерозгаданих таємниць.

https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2016/05/05/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97-%D0

%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%96%D1%80
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8. Левкович Н. Художні особливості меморіальної пластики єврейських кладовищ Східної
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Конкурс на кращі навчальні розробки

«Досліджуємо єврейське кладовище»

Урок - екскурсія

У пошуках сліду

Конспект уроку

Підготувала вчитель географії

Гусаківського НВК

Дуда Ольга Миколаївна



I Вступна частина.
Урок – екскурсія
Тема уроку: « У пошуках сліду»
Дуда Ольга Миколаївна
Гусаківський НВК,  заступник директора з НВР ,  вчитель географії

Даний урок  відкриває  загадкові сторінки життя єврейської громади  Гусакова на
основі  зчитування  і розшифровування  написів , ознайомлює з  місцем
розташування єврейського кладовища , сприяє  залученню молоді  до вивчення
єврейської спадщини  як невід’ємної частини локального культурного пласту.

Предмет: ( географія , краєзнавство)
Вік учнів (12 , 13 років , клас  6,7)
Загальний час : ( 45 хв.)
Апробація уроку ( Так )
В екскурсії  брали участь учні  6, 7 класів.

II. Основна частина.
Дослідження історичної пам’ятки м. Гусаків , складних процесів минувшини, її

сучасного стану є вагомим внеском не тільки для розвитку українського історичного
краєзнавства, але й для загальної скарбниці національної культури. Коли така добровільна
ініціатива йде від нашого юнацтва, її суспільна вартість є надзвичайно високою.
Екскурсія  проведена на єврейське кладовище мету екскурсії :

- виховувати свідомого громадянина України, повагу до історичного минулого свого
народу і толерантне ставлення до культурних і національних здобутків інших народів,
які проживали у Гусакові ;

- створити сприятливі умови для пошукової роботи і позитивно-емоційної атмосфери,
загальної зацікавленості колективу у практико-орієнтованій дослідницькій діяльності;

- привернути увагу учнів до історії села , видатних людей єврейського походження ,
збереження історичної пам’яті  єврейської громади ;

- дослідження єврейського кладовища як джерела до вивчення локальної історії та
заохочення учнів до знайомства із багатою , але часто забутою національною
спадщиною;

- дослідження єврейських родин , родоводів.
Урок формує сталий інтерес до єврейських кладовищ серед учнів виховує свідомого

громадянина України, повагу до історичного минулого свого народу і толерантне ставлення
до культурних і національних здобутків інших народів .

Даний урок – екскурсія рекомендується для вчителів історії, мистецтва, класних
керівників , його можна провести , як годину  класного керівника.

В майбутньому можна реалізувати як освітній проєкт « Відновлення єврейської
спадщини», де можна залучити місцеву владу, учнівську молодь для розчищення і
відновлення  єврейського кладовища , повернення мацев на кіркут.



Інформацію взято з Центрального історичного архіву України у Львові, архівів: Мостиськ ,
Перемишля , Кракова.
Michalewicz J. Zydowskie gminy, S.136
п. Олега Магдзяка
Спогади записані : від Галун Даниїли( з дому Цетвінська) , мешканки с. Гусаків, 1930 року
народження ;
Логін Марії 1929 року народження (з дому Геманович покійна) мешканки  с. Гусаків;
Дуди Ольги 1929 року народження ( з дому Токарчик покійна) мешканки с. Гусаків.

Урок –екскурсія
Тема уроку: « У пошуках сліду»
Хід уроку - екскурсії
Мета: виховувати свідомого громадянина України, повагу до історичного минулого свого
народу і толерантне ставлення до культурних і національних здобутків інших народів , які
проживали у с. Гусаків ;
познайомити учнів з історією єврейського народу , який залишив значний слід у історії
Гусакова; ознайомити учнів із єврейським кладовищем .
Обладнання: планшети , мобільні телефони  де завантажено посібник « Досліджуємо
єврейське кладовище»

Епіграф уроку - екскурсії
Жити  без  знання  подій  минулого  свого краю –
те  саме , що  втратити  пам’ять.

І Організаційний момент  (4 хв)
Вчитель географії:
Для кожної людини Батьківщина починається з отчого дому, з маминої ніжної посмішки, з
бабусиної лагідної колискової, з потаємних куточків дитинства, де ти завжди почуваєш себе
у безпеці. Іншими словами, це все – рідний край. А знати його історію є обов’язком кожного
громадянина України.  Тому недарма епіграфом  нашого уроку – екскурсії є слова  :
«Пам’ятайте,   що  жити  без  знання  подій  минулого свого краю – те  саме , що  втратити 
пам’ять».

У кожного із нас є своя рідна земля, своя «мала» батьківщина, своє село чи місто, де
ми народилися, зростаємо, мужніємо, набираємося знань. Їх ми повинні полюбити
назавжди, а щоб полюбити, потрібно добре знати. Сьогодні ми з Вами проведемо урок -
екскурсію на єврейське кладовище пошукаємо мацеви , які розкидані по різних частинах
села спробуємо відчитати написи за допомогою посібника « Досліджуємо єврейське
кладовище», поговоримо про євреїв , які більше ніж три століття проживали у нашому
Гусакові . Народ, пам'ять про якого стерли і майже не знають . Після екскурсії кожен з вас
напише свої  враження, . вкоротенькі Зараз  ми відправляємось рДілю учнів



Шановні учні надіюсь , що ви відкриєте для себе нову сторінку історії . Ви багато вже
чули про євреїв Гусакова , брали участь у проєкті « Час збирати каміння» . перше ніж почати
екскурсію  прошу відповісти на питання вікторини.

Вікторина ( 3 хв)
1525 рік чим він був знаменний? - Ян Боратинський хорунжий Перемишльський і

староста Рогатинський отримав королівський привілей від Зигмунда I на перетворення свого
села в місто й надання йому Магдебурського права

Хто такий Констянтин Корнякт? Купець і королівським митник , який купляє 1579
році місто Гусаків з великою кількістю сіл, а саме: Бойовичі, Боляновичі, Буди, Гориславичі,
Гостиславичі, Мочеради, Мишлятичі, Міженець, Радохінці, Золотковичі і частину Зоротович
від  Яна Боратинського

Коли появилися перші євреї в Гусакові , і хто їм дав дозвіл на проживання ?
Перші євреї в Гусакові отримали документи з 1628 року. Власники міста, а саме К. Корнякт ,
запросив євреїв поселитися в місті, яке після вторгнення татар було спустошене і
обезлюднене.

В якій частині міста  поселилися  перші євреї
В Передмісті вони викуповували землі і ставили свої перші магазини, з часом місто

розрослося .
Чим займалися ? Перші євреї займалися лізингом і торгівлею, позикою грошей та

ремеслами, а також надавали сільськогосподарські послуги (дрібна торгівля, торгівля
товарами, суррогат, таверни та ремесла).

В якому році євреї отримали дозвіл на будівництво власної синагоги в
Гусакові ? 1743 році юдеї отримали привілеї на побудову власної синагоги . Яку будували
близько 10 років.

В якому році єврейська громада була найбільш чисельною в Гусакові ? 1900
році у Гусакові жило  630 євреїв, що становило 40% мешканців містечка
Яка чисельність євреїв була після Першої світової війни в Гусакові? Близько 250
євреїв
ІІ. Мотивація навчальної  та пізнавальної діяльності
На уроці - екскурсії ви будете працювати в двох групах кожна група має знайти мацеви за
допомогою карти підказки і спробувати їх за допомогою посібника « Досліджуємо
єврейське кладовище» відчитати . Тож надіюсь , що ви отримаєте нові знання .
Проблемне питання ? Чому ми проєкт в якому брали участь назвали « Час збирати
каміння»? І прошу вас в кінці нашого уроку -  екскурсії відповісти на дане питання.

шу прослухати відео спогадів Галун Даниїли 1930 року
s://www.youtube.com/watch?v=dlYOXn5rZLU&t=34s ( 2 хв)
А також прошу послухати розповідь наших екскурсоводів про єврейське
кладовище. (6хв)
Дівчата  екскурсоводи розповідають про єврейське кладовище
В листопаді 1942 року  ліквідовано юдейський кагал (ґміна gmina) в Гусакові ,

Після війни ані один єврей не вернувся до Гусакова і не відновлено тут
громадсько-суспільного та релігійного життя юдеїв. Від синагоги , яку спалено під час війни ,
не збереглося жодних слідів.

https://www.youtube.com/watch?v=dlYOXn5rZLU&t=34s


Залишився в Гусакові лише німий свідок тих часів - Єврейське кладовище. Яке
існувало на цьому місці принаймні з 18 століття, оскільки воно показано як єврейське
кладовище на Першій військовій оглядовій карті імперії Габсбургів у 1780-х роках.  1855 рік
карта,  на якій позначено Гусаків, Буди, і єврейський цвинтар . 181

Можливо, його найдавніша частина була за межею периметра, на місці, позначеному на
карті РІГ 1930-х років як християнське кладовище (на північ від єврейського). Однак
позначений периметр показаний як єврейське кладовище на карті WIG 1930-х років



Древнє єврейське кладовище розташоване на пагорбі за с. Гусаків . Традиційно всі
єврейські кладовища облаштовувалися в найвищому місці за рікою чи струмком, це
символізує відділення мертвого від живого. Із спогадів місцевої жительки с. Гусакова М. Логін
з дому Германович 1929 року народження «… єврейки, коли ховали когось, доходили до
річки Бухти і сильно голосили . Через річку померлого несли чоловіки євреї, » ., « мерця
загортали у білий саван льону», « жалобу тримали недовго, десь місяць, молилися без
перестанку сім днів, « ніколи не відвідували «дім спокою» у свята..

В кожному штетлі( містечку) було два основних духовних центри: синагога і
кладовище, які слугували зосередженням і художньо-пластичним проявом народного духу.
Кладовище – це доступний музей національної скульптурної творчості.

Гусаківський  єврейський кіркут  один з найстаріших в Мостиському районі .
В Гусакові хоронили євреїв із навколишніх територій , а також з Мостиськ. Ось в

локальній історії, Гусаків , Мостиська … В квартальнику, який досліджує минуле галицьких
Юдеїв , виданому в 1912 році у Варшаві ,читаємо про спір між перемишильськими і
мостиськими юдеями , в результаті спору мостиські юдеї хоронять своїх померлих в Гусакові
.А після дістають дозвіл на будівництво свого кіркуту.

На кладовищі була величезна кількість мацев і кожна з них – надзвичайно цінна
пам’ятка, дуже суттєва сторінка єврейської матеріальної культури. Юдейський цвинтар
кіркут був знищений у роки радянської влади.. На частині кіркуту був побудований склад.
Місцеве населення розкрало мацеви, з них почали будувати мостики, доріжки, городити
городи .



Учнів ділю на дві групи  (25 хв)
ІІІ Презентація груп . Кожна група презентує  своє дослідження

І група



Хенна дочка пана Єхієля Міхеля померла сьомого дня від Песаху 5676року 24квітня
1916 року.

ІІ група







Тут
спочиває



пан/вчитель Яков Менахем
син пана/вчителя Ісраеля, царство небесне, помер 1 елуля (5)687 (тобто 29 серпня 1927 р)
дні його були присвячені роботі для громади 

У день 19 елуль 5647
(8 вересня 1887 року)
померла Бася Ройза
(донька вчителя)
жінка доброчесна,
богобоязна цнотлива
до кошерного
скромна у діях .



Чому  «Час збирати каміння ….»
Учні відповідають на проблемне питання на дошці jamboard кожна група
«Чому час збирати каміння»  висловлюють власні думки (3 хв)

Підсумок  екскурсії  ( 2хв)
Як і безліч інших крилатих виразів, фраза про камені прийшла в сучасний побут з

Книги Книг - Біблії. У розділі 3 Книги Екклезіаста читаємо:
"Всьому свій час, і година своя кожній справі під небом» час народжуватися і час
помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час
руйнувати і час будувати, час плакати й час реготати, час ридати, і час танцювати, час
розкидати каміння, і час збирати каміння громадити, час обіймати, і час ухилятися від
обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час
зашивати, час мовчати і час говорити ; час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру ".

Якщо буквально – то ми здійснюємо біблейський вислів «Час збирати каміння…»,
навіть якщо це каміння мацев , розкиданих по різних частинах села , лісі і інших
селах…

Вірю, що всі мацеви будуть повернуті на Єврейський кіркут. І ви дальше будете шукати
мацеви .

Домашнє завдання . Відвідати віртуальну квест кімнату « У пошуках сліду»

Квест-кімната онлайн
К Хто запросив євреїв до Гусакова?  (Корнякт )

І Як називалася єврейка, що мала корчму ?  (Бліма)

Р У якій частині містечка жило найбільше євреїв ?

(Ринок)

К Як називається   єврейська  їжа ? ( Кошерна)

У Як називалася частина містечка де жили

збанкрутілі  євреї ? (Буди)

Т Яке м'ясо найбільше споживали євреї?( Телятина)

https://jamboard.google.com/d/1FOHNBwLkcdRaW1pOteJojZnW1Y0kYRl7_4fVH0TBivY/edit?usp=sharing
https://www.learnis.ru/425124/


Образец подзаголовка

Вони 
родом з Гусакова 



Образец подзаголовка

Равин Леві Іцек 
Дербаремдікер, 
народжений в 
Мостиському повіті  в 
Гусакові 17 вересня 1740 
року,відомий більше за 
кличкою Бердичівський 
ребе .Помер 5 жовтня 
1809 року у віці 69  і 
похований в Бердичеві. 
Батьками його були 
равин  Гусакова Меєр і 
Сара Шоша 
Дербаремдікер з 
Гусакова



Образец подзаголовка



Образец подзаголовка

Равин Яків Цві Йоліш (інша 
вимова українською Яліш ) 
5538-5585-,роки життя 
1777-1824) ,один з 
найбільших мудреців 
Галичини ,знавець Тори і 
Кабали .Суддя в Бейт Діні в 
таких містечках як Динів, 
Глогув і  Гусаків.
Автор багатьох релігійних 
сеферів (книжок ), одна з 
найпопулярніших „Малог 
гароім” (Все про (для? ) 
Пастирів ) ,на фото  видання 
перше ,Жовква ,1836 рік



Образец подзаголовка

1930р . Сім’я 
Нуссбаумів, 
родина банкірів  ,  
батько сімейства 
Саллі /Шльомо 
/Нуссбаум 
народився в 
Гусакові . З 
родини пережили 
Голокост тільки 
Мойсей і його 
брат Бериш.



Образец подзаголовка



Образец подзаголовка



Образец подзаголовка



Образец подзаголовка



Образец подзаголовка



Образец подзаголовка



Образец подзаголовка

Вони навчалися на Верхалівці 
 (класні журнали до 1940 р)

Мамбер Шандля Осіянівна           12.11.1924 р.н
Гіллєс Сара Льогрівна                   01.09. 1925р.н. 
Кребс Зіола Нусінівна                              1925р.н.
Остербах Сабіна Самуелівна                 1926р.н
Фукс Рахеля Самуелівна                         1926р.н.
Ціппер Махель Аронович              25.08.1926 р.н.
Мільдворн Шандля Вольфівна               1926 р.н. 
Перефер  Фридек Абрамович                 1926р.н.
Штанрайх Ізак Якович                   01.12.1927р.н.
Беер Хая                                                    1927р.н.
Мамбер  Шанеля  Мендалівна                  1927 р.н.
Фукс Матель Самуелівна                           1927р.н.
Габель Мамія Ізаківна                                1928р.н.
Метзгер Якуб Германович                          1928р.н
Остербах Естера Самуелівна                     1929р.н. 
Лембергер Єва                                           1929 р.н
Перефер Рифка Абрамівна                      1929р.н.



Образец подзаголовка

Таітельбайм Регіна                                    1929р.н.
Фінк  Песель                                              1929р.н.
Шік Хана Германівна                                 1929р.н.
Ціппер Саля Аронівна                                1929р.н
Бесан Натан                                               1930р.н
.



Образец подзаголовка



Образец подзаголовка

Шік Давид Германович                    1930р.н. 
Нусбайм  Емануель                         1930 р.н.
Бухенбайм Емануель Йосифович   1930р.н. виїхав в
                                                          м. Станіслав 
Габель Йосип Германович               1930р.н. 
Фрайман Давид Йосифович             1930 р.н.
Цагн Мося  Германівна                      1930 р.н
Фукс Хая  Самуелівна                        1932 р.н.
Шік Лая Германівна                             1932 р.н.
Рабін Мінда                                           1932р.н.
Бесен Ганя                                             1932р.н.
Мальбер Салелон                                 1932р.н 
Баллянцвай Лейб Ізраїлович                1932р.н.
Перефер Тилька  Абрамівна                 1932р.н.  

Балянцвайн Лая Ізраїлівна             1930 р.н
Дак Самуель Генхович                    1930р.н.
Мецгер Геля Германівна                 1930р.н. 
Мільдворн Давид Фриедельович   1930р.н. 
Рубенфельд Мойсей Самуельович1930р.н. 



Образец подзаголовка

Равин Мордехай Довід 
Тайтельбаум помер в 
травні 2010 року в 
Єрусалимі ,  син 
Ефраїма Дов 
Тайтельбаума  
(1873-1933),
котрий був равином 
Гусакова



Образец подзаголовка

Нащадок євреїв біля 
встановленого  
надгробного  каміня 
на Єврейському  
цвинтарі в Гусакові 



Образец подзаголовка

Жителька с.
Гусаків Логін 
Марія (з дому 
Германович) з 
нащадками євреїв  
Гусакова , які 
проживають у 
Франції. 



Образец подзаголовка

Рабини і інші відомі люди єврейської громади м. 
Гусаків (дані з архівів)

     В першій половині 18 століття в Гусакові існувала 
добре організована юдейська громада  з усіма її 

інституціями .Багато років тут служив равин  Меєр , 
син равина Моше з Замостя.

Згідно з  документом  – документ  від 10.01.1875 р.,  
рабином  в Гусакові  був рабин Джозеф Еліас.

В Гусакові був рабин Ефраїм Дов Лангноїр (помер у 
1900) та поховання його сина Йозефа Ефраїма, 

також ав-бет-діна  знаходиться у Гусакові.
 Згідно з  кадастрального звіту 1906 р. у єврейській 
громаді Гусакова  офіційним рабином громади від 

1903 р. був Ісак Тейбсбаум (Isak Teibsbaum



І Вступна частина

• Тема уроку: Поховання євреїв на території сучасної України

• Кадюк Вікторія Володимирівна, НВК№141 «ОРТ», англійська мова (заміняю
історію, традиції єврейського народу, коли вчителі хворіють.)

• На уроці буде представлена інформація про єврейську спадщину, населення,

місто поховання та біографія євреїв.

• Історія

• 10-11 клас

• Апробація уроку Ні, але планується проведення після локдауна

ІІ Основна частина

• Контекст уроку це пам'ять про євреїв, згадка про їх життєвий шлях,

працю та дозвілля. Піднімаю проблему локального активізму, поваги
до загиблих та померлих євреїв та щоб згадка про них зберігалася в
серцях учнів.

• Посил уроку: згадка про людей, навчання як приклад біографії. Мета
навчити учнів з повагою відноситись до пам’яті євреїв. На прикладі
біографії вони будуть більш виважено відноситись до своїх дій в житті,
проявляти емпатію та повагу.

• Отриманні знання: як відстоювати свою думку, як шанувати релігійні
звичаї, історія єврейського народу, історія України. Набуті навички -

вміти аналізувати життєвий шлях, вивчення біографії в співвідношенні
з сьогоденням. Поведінка стане більш зваженою та розсудливою.



• Джерела : https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8 HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s"& HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s"t=26s

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_gui

de

Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 22-23,24)

https://www.centropa.org/travel/ruth-ellen-gruber/road-and-beaten-track-ukrai

ne

• Не вимагає

• Виклики були відсутні в зв’язку з доступним матеріалом

• Урок пройде в звичайному ритмі.

• Достатньо очного уроку

• Це привід задуматись над збереженням пам’яті, привчати дітей до
дбайливого ставлення до пам’ятників, заборону руйнування
надгробок, кладовища. Навіювання думки про історичні уроки на
основі життєвих шляхів, знань, досвіду інших осіб. Вплив уроку на
молоде покоління це пробудити в них дбайливе ставлення до
надгробок кладовища місцевої єврейської спадщини.

• Урок формує поважне відношення до осередків поховань євреїв, з
надією на те, що коли вони виростуть та підуть у доросле життя, вони
будуть зберігати та наглядати і виступати проти руйнування
єврейських кладовищ

https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
https://www.centropa.org/travel/ruth-ellen-gruber/road-and-beaten-track-ukraine
https://www.centropa.org/travel/ruth-ellen-gruber/road-and-beaten-track-ukraine


Хід уроку:

• Для мотивації учнів після свого вступного слова, я використаю відео
про дівчинку-активістку з села Деражне надане ESJF

https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8 HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s"& HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s"t=26s

• На початку уроку я проведу наступну активність з класом: буду задавати
запитання та дискутувати з класом (5 хв)

Що є складовою єврейської спадщини?

Хто відповідальний за збереження єврейської спадщини?

Які збережені єврейські пам’ятки Ви можете пригадати?

Чому на Вашу думку зберіглося так мало?

Що робити, якщо відомо про пам’ятку, якої вже не існує? Як її відтворити?

Екскурс в історію: чому в Україні так мало зберіглося єврейських кладовищ, подання
даних про територію України в період з 1300 років до 1991 року. Підведення дітей до
самостійного висновку: чи могло в Україні зберегтись багато єврейських пам’яток
(4хв)

Демонстрація відео про дівчинку-активістку з села Деражне надане ESJF (5 хв)

https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8 HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s"& HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s"t=26s

Обговорення відео з учнями:

https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=murU7bFsua8&t=26s


Чи вірно вона вчинила? Щоб Ви зробили на її місці? Чи розповідали Ваші бабусі чи
дідусі про єврейські цвинтарі в їх селі? Чи мотивувало Вас це відео запитати в них
наступного разу про можливі занедбані єврейські цвинтарі в їх регіоні?(4 хв)

Далі представлю увазі дітей карту єврейського кладбища навчимося її читати:(4хв)

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 22-23)

Далі роздаєм кожному карту зі сторінки 24 посібника та попрошу дітей знайти та
обвести три єврейські цвинтарі.(4хв)

Розповідаю загальну інформацію про традиціЇ єврейського поховання та види
надгробків, яка надана в посібнику:(4хв)

Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 26,27 28)

Практикум з читання єврейських епітафій: розповідь та розгляд наочних прикладів з
посібника: (12хв)

Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 30,31,32,33)

Практичне завдання з посібника: знайти формули початку та кінця епітафій на
фотографії. Як вони позначені?(4хв)

Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 34)

Ознайомлення з методом читання дат епітафій:(4хв)

Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 35,36)

Практичне завдання: знайти та обчисли дату смерті на зображенні. Де вони
знаходяться? Визначення дати смерті відповідно до єврейського календаря, а потім
спробувати конвертувати її відповідно до грегоріанського.(8хв)

Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 37)

Ознайомлення з читанням надгобних імен:(4хв)

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide


Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 38)

Практичне завдання: знайти та прочитати імена на поданих надгробках(4хв)

Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 39)

Розповідь та приклади про декорування єврейських надгробків:(6хв)

Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide (сторінка 42-51)

Практичне завдання: розгляд надгробків та пошук символів льва, орла та
ведмедя:(7хв)

http://myshtetl.org/cemeterys/cemeterys_lion.html

http://myshtetl.org/cemeterys/cemeterys_eagl.html

http://myshtetl.org/cemeterys/cemeterys_bear.html

Використання матеріалів з сайту Centropa

Представлення портрету Дов Бер Беркенталь

Припущення дітей, хто це може бути.

Представлення роботи Рут Эллен Грубер журналітки, автора, дослідниці. Людина,

яка приїхала з Америки для вивчення та пошуку захоронення відомого єврейського
діяча 18 століття Дов Бер Беркенталь (3хв)

http://myshtetl.org/cemeterys/cemeterys_lion.html
http://myshtetl.org/cemeterys/cemeterys_eagl.html
http://myshtetl.org/cemeterys/cemeterys_bear.html


«On the Road and Off the Beaten Track in Ukraine»

Учні отримають копію тексту «On the Road and Off the Beaten Track in Ukraine».

Починаємо групове читаня. На уроці починаємо читати текст. (10 хв)

2й урок.

Повторюємо основне з пройденого матеріалу та головні моменти. (5хв)

Закінчуємо читання тексту (15хв)

Виконуємо завдання : на карті України відмітити напрямки руху журналістки (5хв)

Обговорення: Які цікаві історичні факти привернули Вашу увагу? Яка мета була у
журналістки з Америки? Скільки євреїв проживало на території Львівщини та
Галичини до Другої Світової війни? Чи зберіглися залишки єврейського минулого
сьогодні? Знайдіть опис в тексті. Скільки євреїв проживало на території Львівщини та
Галичини до Другої Світової війни? В кому столітті євреї оселилися в Болехові?
Скільки налічується надгробків на цвинтарі в Болехові? Як оздоблювали та що
зобразили на могилі торговця вином? Що сталося з синагогою в Долині? Чи
правильно вчинила влада в 1990 році перетворивши синагогу в баптистську церкву?

Підсумок. обговорення висновків. (20 хв)

• Компетенції, вміння , знання:

• учні отримали знання щодо історії України, єврейської спадщини та
єврейського народу;

• оволоділи навичками: шукати інформацію, аналізувати текст,

орієнтуватись в древніх та сучасних картах;



• здатність проводити паралелі з минулим та сьогоденням, критично
ставитися до різних аспектів розвитку нашого суспільства;

• усвідомлення застосування зусилля зі свого боку для того, щоб історія не
повторилась;

• компетенцію свідомого громадянина: власна відповідальність перед
суспільством;

• займати позицію в дискусіях і відстоювати свою власну думку.

Результатом завдання є : нові знання щодо можливості локального
активізму, нові знання в історії, ознайомлення з сайтом Центропа та
поданими матеріалами, опрацьованний твір написаний американського
журналісткою.

Рефлексія

Зможу відповісти на запитання на слідуючому тижні після проведення
уроку в класі.



Урок історії України, 9 клас

Тема: Кладовище як дзеркало живих

Мета:
ознайомити учнів з місцевим єврейським кладовищем як об’єктом

історико-культурної спадщини України, через
дослідження поховань висвітлити історію Лубенського
єврейства,формувати інформаційну компетентність учнів.

розвивати навички роботи з текстовими та візуальними джерелами,     вміння їх
аналізувати, робити висновки і узагальнення,

формувати навички командної роботи, медіаграмотність,          критичне
мислення інтерес до вивчення історії рідного краю.

виховувати поважне ставлення до історико-культурних пам’яток та їх
збереження, нетерпимість до проявів антисемітизму і ксенофобії ,
толерантність, культуру міжнаціональних відносин, активну
громадянську позицію.

Після цього уроку учні зможуть:
1.доводити : існування зв’язку культур українського та єврейського

народів.
2.визначати: основні особливості єврейських поховань.
3.характеризувати: об’єкти історико-культурної спадщини

єврейського народу, роль історичних епох в житті
націй.

4.аналізувати: історичні,писемні,матеріальні джерела.
5.розпізнавати: характерні ознаки об’єктів єврейської сакральної спад-

щини.
6.порівнювати: надгробки ХІХ І ХХ століть.
7.давати власну оцінку: явищу,впливу історичної епохи на ставлення

до єврейської історико-культурної спадщини.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладання:музика,відео,презентації.
Використані джерела:
https://www.google.com/url?sa=D&q=https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classro
om__8f0367403042ee%3Ffbclid%3DIwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OX
pJvc2kFc&ust=1618947120000000&usg=AOvVaw2-1q7LeCmaTxFs_hhQRpG5&hl=uk&source=gmail

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc


https://www.centropa.org/
http://iajgscemetery.org/eastern-europe/
https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/tree/CemList.htm
“Євреї та Українці
Тисячоліття співіснування.
Павло-Роберт Магочій
Йоханан Петровський-Штерн
Ужгород
Видавництво Валерія Падяка
2016
“Забуттю не підлягає”
Ігор Козюра
Валерій Козюра
Геннадій Хенкін
Полтава
АСМІ
2006
http://history-poltava.org.ua/?page_id=167
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/KtbxLvgssTrsjfcZNkzKVfbWLlNnscXlCL?project
or=1&messagePartId=0.1
https://www.youtube.com/watch?v=fHbC8Nhd46s
https://www.youtube.com/watch?v=TXNRyVyysnc
Аудіо,відео,фото матеріали надані Лубенською єврейською громадою.
Доброго дня діти. Цей урок ми почнемо дещо незвично. На екрані ви побачите текст, в
якому буде пропущене одне слово. Вашим завданням буде -- здогадатися , яке це слово.
Підказка: це слово означає назву народу. Музичний супровід допоможе вам.(1 хвилина)
(музичний супровід – попурі  на теми відомих єврейських пісень)

План уроку

І. Мотивація ( 5 хвилин)
Ще у 1890 році великий американський письменник, літературний батько Тома Сойера та
один з найбільш дотепних людей свого часу Марк Твен написав таке : «Якщо вірити
статистиці,то … складають лише чверть відсотка людського роду. Це як туманна хмарка
зоряного пилу на тлі сяйва Чумацького Шляху. Власне кажучи, … має бути не чути, проте
ж чутно, і завжди було чутно…. народ так само помітний на планеті, як і будь-який інший
народ, а його вагомість знаходиться в різкій диспропорції з його невеликими розмірами.

https://www.centropa.org/
http://iajgscemetery.org/eastern-europe/
https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/tree/CemList.htm
http://history-poltava.org.ua/?page_id=167
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/KtbxLvgssTrsjfcZNkzKVfbWLlNnscXlCL?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/KtbxLvgssTrsjfcZNkzKVfbWLlNnscXlCL?projector=1&messagePartId=0.1
https://www.youtube.com/watch?v=fHbC8Nhd46s
https://www.youtube.com/watch?v=TXNRyVyysnc


Його частка в списку великих імен в області літератури,науки,
мистецтва,музики,фінансів,медицини і різних незбагненних областях знань знаходиться в
диспропорції з його нечисельністю. Він чудово боровся у цьому світі в усі віки, і боровся зі
зв’язаними за спиною руками. Він може пишатись собою і його можна пробачити за це.
Єгиптяни,вавилоняни,перси,греки,римляни шумно з’являлись демонстрували блискучу
гру  і потім йшли у небуття.
… бачив їх усіх,пережив їх і так було завжди. Все смертне, крім …, всі інші приходять і
йдуть, а … залишається».

Дякую за ваші відповіді. В тексті йшла мова про єврейський народ.

ІІ. Оголошення, представлення теми і очікуваних навчальних результатів (2
хвилини)
Тема нашого уроку: Кладовище як дзеркало живих . Пропоную епіграфом вважати
єврейське прислів’я “Коли мовчать, люди говорить каміння”. На уроці ви дізнаєтесь про
Лубенське єврейське кладовище, як об’єкт історико-культурної спадщини України. Через
дослідження поховань ви відкриєте для себе історію Лубенського єврейства.

ІІІ. Надання необхідної інформації ( 15 хвилин)
Єврейський народ, позбавлений віками своєї державності, змушений був жити поміж
іншими народами та народностями. Асиміляторська політика багатьох імперій робила
життя євреїв досить складним. Не були виключенням і терени нашої України, коли вона,
майже повністю входила до складу Російської імперії. Коли ж вперше Україна заселилася
людьми з-за Євфрату? Я не помилилася, саме таке звучання має слово «єврей». Про це
не збереглося, на жаль, відомостей. Але наймогутнішою хвилею колонізації українських
земель цим народом стала середина ХVІ століття, після утворення Речі Посполитої.
Чим же займалися євреї? Ремісництво, торгівля, промисли, лікарська справа, музиканти,
та багато інших професій. Важко уявити собі наш край кінця ХІХ століття без єврейського
кагалу. Вони становили третину жителів нашого міста. Відповідно, їх внесок у розвиток
нашого краю був досить помітним. У краєзнавчій літературі, знаходимо, що на початку ХХ
століття лікарі, шевці, корчмарі, музиканти – всі вони були євреями.
Команда волонтерів нашої школи цього року взяла участь у міжнародному молодіжному
конкурсі «Місцеві єврейські кладовища”. Сьогодні в багатьох країнах Європи єдиними
свідченням єврейської присутності є кладовища. Саме через дослідження місцевої
єврейської спадщини молодь може долучитися до її вивчення і збереження. Команда
нашої школи представила на цей конкурс фільм про Лубенське єврейське кладовище.
Пропоную вам переглянути його. Під час перегляду фільму ви знайдете відповіді на
запитання:
1.Де в Лубнах знаходиться єврейське кладовище?
2.В який період на ньому відбувались поховання?
3.Як називається єврейське кладовище і надгробок?
4.Що зображено на надгробках?



5.Хто з відомих лубенців ХІХ століття похований на цьому кладовищі?
( Перегляд фільму учнів школи №3)
Дякую за ваші відповіді. Сподіваюсь ви дізнались багато нового і цікавого.

ІV. Інтерактивні вправи ( 20 хвилин)
До сьогоднішнього уроку ви отримали випереджувальні завдання, які зараз будете
презентувати.
Теми візуальних проєктів, виконаних учнями:
1.Традиції єврейських поховань .
2.Символи на надгробках єврейських кладовищ.
3. Практичний аспект дослідження кладовища (прибирання на кладовищі, прочитання
написів на надгробках).
4. Як зберегти єврейське кладовище (подорожна карта).
5. ”Інформаційна хвиля “  у місцевих ЗМІ та на Інтернет ресурсах.

V. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку ( 2 хвилини)
Хоча євреї були невід’ємною частиною економіки і культури нашого міста, сьогодні - це
найменш вивчена сторінка історії. Своїми проєктами ви зробили вагомий внесок у
висвітлення  нашої спільної історії та збереження її пам’яток.
«Кожна культура має гідність і цінність, які слід поважати і зберігати, - зазначається в
матеріалах ЮНЕСКО. ”Отже відновлення єврейського кладовища як історико-культурної
цінності має бути нашою спільною турботою. І яким воно буде залежить від нас».

Навчально-методична розробка

уроку історії України у 9 класі

“Досліджуємо єврейське кладовище”

Наталія Костюк

учителька ЗОШ І-ІІІ ст.№3

м. Лубни, Полтавської області

2021



КОМУНАЛЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Тема:
«Досліджуємо єврейське кладовище»

Клас: 6-11
Підготувала: вчитель історії та правознавства
Матвєєва Лариса Юріївна

Дніпро
2021 р.



Мета: дослідити єврейську спадщину, висвітлити декілька особливих рис цієї спадщини,
навчити працювати з історичними джерелами, виховувати повагу до культурної, релігійної
спадщини єврейського народу, виховувати толерантне ставлення до інших народів,
прослідити співіснування української і єврейської історії.

Тип уроку: комбінований
Обладнання: доступ до інтернету, роздатковий дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності.
Ставлення до помирання еволюціонувало після біблійних часів, коли смерть вважали

чимось на подобі сну, а також благословенням, якщо вона приходила у старому віці.

II. Вивчення нового матеріалу
Поняття душі, загробного життя і місця, де збираються померлі, менш виразні у ранній

єврейській традиції, аніж деякі інші, однак піддалися впливу кабалістичної думки та
народних традицій.

Фундаментальний принцип єврейської віри, нечистота мертвого, лежить в основі багатьох
звичаїв, пов’язаних зі смертю та похованням, визначених у праві Галахи.

1. Поховальні братства
Розповідь учителя
Разом зі створенням єврейських общин, утворювались їхні культурні осередки –

створювались різні благодійні заклади, відкривались лікарні, засновувались Талмуд-Тори.
Разом з ними велике значення набували братства, головним завданням яких була
благодійна допомога, наприклад: братство для відвідування хворих, братство талмуд-тори
та інші. Релігійно-благодійні братства були відомі як “святі братства”, що виникали
одночасно з головними атрибутами кожної єврейської общини – синагогами і кладовищами.
Спочатку головною функцією цих братств була громадська благодійна допомога. Вони були
досить демократичними, вступ у члени не обмежувався ані віковою, ані статевою ознакою.
Члени поділялись на “товаришів” і “прислужників”. Лише пройшовши стадію “прислужника”,
можна було стати повноцінним членом братства, тобто “товаришем”. “Прислужники”
виконували найважчу роботу – хоронили покійників, виконували різноманітні доручення
членів братства.

Робота з документами

Із Статуту Кам’янсько-Подільського Поховального братства (уривок) .

«1. Забороненими є для кожної людини обмовляти на общину і, ба більше, на будь-кого з
членів общини. Жоден не повинен намовляти проти з’єднаної общини чи проти однієї з
общин, чи проти правил, які ніколи не можна порушувати.



2. Вибори повинні організовуватись у проміжні дні свята Суккот в домі чергового
служки общини.

3. Якщо потрібно скликати збори общини, голова общини скликує кожного члена
общини лише раз.

4. Для ритуальних витрат, не про нас йтиметься, кожен член общини повинен
заплатити десять золотих. На додаток до цих витрат, кожен повинен заплатити
загалом шість золотих. Голова общини має право корегувати виплати за особливих
випадків чи ля окремих осіб, які цього потребують. Жінки платять двадцять золотих, в
додаток до вищезгаданих шість золотих на витрати. Для сина чи доньки члена общини,
віком від двох років і старше, той повинен заплатити від одного злотого до чотирьох
злотих максимум, і пізніше шість золотих, допоки він чи вона не одружаться. Члени
общини (не) повинні сплатити чотири злоті за свої надгробки. І виключно від голови
общини залежить брати чи не брати ці гроші від родичів покійних. (…)

9. Коли покійника несуть у труні з дому до цвинтаря, люди, які не є членами общини,
повинні бути обережними, щоб не торкатися труни, так як це прерогатива общини.
Однак. Коли мерця проводять на цвинтар, кожен може доторкнутися чи нести труну.
Якщо член общини не бере участь в цьому ритуалі ,він повинен заплатити штраф голові
общини, разом з чотирма злотими штрафу за не відвідання хворого. (…)

13. Гроші на милостиню (які, як вчить Тора,) рятують від смерті, повинні завжди
передаватися голові общини на постійній основі.»

Питання:
1. Чи збирають у православ’ї пожертви на поховання?
2. Висловіть власну думку, чи потрібно платити грошові внески в общину?

Розповідь учителя
Багато євреїв, хоча і не всі, вірили у життя після смерті, переселення душ і збут авот

(заслуги предків). Якщо насувалася біда – з тих, що називалися «боже призначення» - євреї
молили Бога відвернути цей припис, вкладаючи записку у руку щойно померлої людини й
очікуючи, що повідомлення незабаром дійде до Всевишнього. Вони також встановлювали
загальний піст, як біблійна Естер у часи перського вигнання, аби їх самопожертви і
благочестя раптом відвернули б катастрофу. У таких випадках євреї також ходили на
цвинтарі сурмити у баранячий ріг – шофар і просити предків, щоб вони заступилися за них
перед Всевишнім.

Від XVII століття кабалістичні вірування проклали собі шлях у народні традиції, і ранні
хасидські містики.

Якщо хтось був у передсмертних муках, набожні євреї збиралися біля його одра і читали
вголос певні рядки з Вавилонського Талмуду, перші літери яких утворювали гебрайське
слово «нешама» - душа. І читці, і слухачі вважали, що таке читання вголос здатне допомогти
душам страждальців залишити їхні тіла і «відлетіти» у мирі. Хасидська побожність стала
невилучною частиною посталої ортодоксальної та містичної духовності, що надихала
традиційних євреїв. Наприклад, річниця смерті когось із батьків, відома як йорцайт,
традиційно була днем посту, смутку і рефлексії. Хасиди натомість вважали, що в цей день



душа померлого повертається «додому» і єднається з душею Всевишнього. Очевидно, що в
цьому випадку нема причин для суму. Хасиди перетворили піст на тост: особа, в якої був
йорцайт, відтепер мала приносити щось смачне для своїх ближніх парафіян, яких
запрошувала випити після молитви за аліят нешамах – щоб душа померлого піднялась
вище до Всевишнього.

Питання для обговорення: Що спільного у поминальних обрядів євреїв та
православних українців ?

Безбожників виключали зі списку. Їх навіть ховали за межами кладовища.

2. Катеринославські єврейські кладовища.

Розповідь учителя
У 1839 році на міській околиці було утворено єврейське кладовище, частина території

якого була відділена під караїмський цвинтар. Перші поховання на ньому з'явилися на
початку 1840-х років. Тут знаходилися могили кількох поколінь місцевих єврейських родин.
На території працювала і невелика синагога.

Відомо, що на єврейському кладовищі були поховані письменник-белетрист Г. Богров і
письменник Н. Наумов-Когон, Ілля Григорович Оршанський,, художник Марка
Антокольського

Крім того, з 1870-х років тут ховали солдатів-євреїв, які померли під час проходження
служби в частинах місцевого гарнізону.

Найстаріша з могил датувалася 1843 роком, і належала засновнику караїмської колонії
Катеринослава - Ромула, який на свої кошти і придбав у міста землю для кладовища, де і був
першим похований. Автор спогадів про Катеринославі Володимир Машуков в 1887 році
описував караїмський цвинтар так: «Велика кількість титулів і дифірамбів, якими
поцятковані пам'ятники людей, колишніх, ймовірно, за життя простими торговцями і не
відрізнялися якимись видатними чеснотами, дещо шокує неупередженого спостерігача і
виробляє не зовсім вигідне враження». До 1887 року караїмський цвинтар уже був дуже
щільно всіяний могилами.

Старе єврейське кладовище було закрито в кінці XIX століття через відсутність вільних
місць. Хоча поховання проводилися на ньому аж до революції 1917 року. У 1930-х роках було
прийнято рішення про знесення кладовища, але воно реалізовано не було. Більш того, тут
навіть продовжували проводити поховання.

У роки окупації аптекоуправління отримало від міської влади дозвіл зняти мармурові
надгробки, для виготовлення хлористого кальцію. А в 1947 році територія кладовища була
відведена офіцерам-відставникам під індивідуальне будівництво.

В ході будівництва через колишнє кладовище було прокладено квартал вулиці Симона
Петлюри. На кінець 2000-х років ще частково зберігалася цегляна цвинтарна огорожа в
нижній частині ділянки, а сьогодні тут вже нічого не нагадує про старому єврейському
кладовищі. Навіть зараз, під час будівельних робіт, ще продовжують знаходити колишні
поховання.



3. Чому хасиди щорічно восени їдуть саме в Умань?

Щорічно у вересні-жовтні невелике провінційне містечко Умань у Черкаській області
перетворюється в місце масового паломництва хасидів з усього світу. Справа в тому, що
засновник брацлавської течії хасидизму - раббі або цадик (праведник) Нахман заповідав,
щоб його поховали саме в цьому місті.

Його послідовники вважають: якщо зустрінуть Новий рік - Рош-ха-Шана біля його могили,
то наступний рік буде дуже щасливим.

За переказами, тут нібито побували навіть співачка Мадонна і автор "Списку Шиндлера"
Стівен Спілберг.

Існує думка, що на могилі цадика можуть бувати лише євреї. Але це зовсім не так, каже
чоловік. За його словами, на могилу цадика можуть приходити і не іудеї.

До могили ведуть дві стежки: жінки і чоловіки моляться окремо. При вході місцева
жителька видає хустки і спідниці. Жінкам не можна заходити на територію навколо могили з
непокритими руками, ногами і з декольте. Заміжні хасидські жінки покривають також голову.
Закручують з хусток тюрбани химерних форм.

"Біля могили треба прочитати псалми. На папірці написати бажання і кинути монетку в
ящик біля могили", - пояснює жінка при вході. Згідно хасидському вченню, під час молитви
потрібно радіти.

У Радянські часи єврейське кладовище, де був похований цадик, віддали під звичайні
городи. Саме поховання не чіпали, але паломників туди не пускали ні в якому разі.
Ослаблення заборон настав за часів Перебудови: вперше з 20-х років 20 століття 200
брацлавських хасидів приїхали на могилу Нахмана в 1988 році.

Уже після 1991 року на це місце стали регулярно приїжджати хасиди з усього світу.

ІІІ. Підсумок уроку
Таким чином, значення кладовищ полягає у тому, що мертві повинні бути дистанційно

відокремлені від місць людського проживання і обмежені територією, що призначена лише
для них.

IV. Домашнє завдання
- розгляньте посібник ESJF

(https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1Obr
SvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc)
- пройдіть тестування для закріплення знань
https://docs.google.com/forms/d/1lDlBbVyuCH0NYDZyRuSW0x5t_6pWeEBNIeYm17nXtw0/edit?usp=sha
ring

Джерела

1. https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc
https://docs.google.com/forms/d/1lDlBbVyuCH0NYDZyRuSW0x5t_6pWeEBNIeYm17nXtw0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lDlBbVyuCH0NYDZyRuSW0x5t_6pWeEBNIeYm17nXtw0/edit?usp=sharing
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/


2. https://www.facebook.com/dnepr.history/posts/628385834038464/
3. Валентина Лазебник «Энциклопедии Днепропетровска»
4. Євреї та українці: тисячоліття співіснування/ Павло-Роберт Магочій, Йоханан

Петровський-Штерн. – Ужгород, 2016 р.. – 316 с.
5. Матеріали до курсу лекцій проф.. Йоханана Петровського-Штерна «Євреї та українці:

тисячоліття співіснування»
6. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2015,

вип. 43
7. https://rohatynjewishheritage.org/uk/culture/death-burial-mourning/
8. https://www.centropa.оrg

Опис
Структура уроку
I Вступна частина
• Тема уроку: "Досліджуємо єврейське кладовище"

• ПІП, найменування школи/вузу, предмет/-и, які ви викладаєте: Матвєєва Лариса
Юріївна, КЗО НВК № 110 ДМР, вчитель історії та правознавтва.

• Короткий опис уроку (1-2 речення): урок спрямований на вивчення традицій поховань
та історії єврейського народу (оглядово). 

• Предмет (Історія, Англійська мова, Мистецтво, тощо): історія
• Вік учнів, клас: для учнів 6-11 класів.

• Загальний час (45 хв., 90 хв.): 45 хвилин
• Чи відбулась апробація уроку (Так або Ні): Ні

II Основна частина

1. Контекст уроку / проблема – Як цей урок вписується в контекст вашого предмету? Яку
проблему ви піднімаєте, або намагаєтесь вирішити цим уроком?: Посвністю відповідає 

уроку історії.Сприятиме кращому вивченню історії і культури єврейського народу,

виховує толерантне ставлення до інших народів.

2. Довгострокові цілі – Який посил, яка мета уроку? Що учні «візьмуть з собою» після цього
уроку?: Учні краще розумітимуться на культурі, історії, традиціях єврейського народу. 

3. Цілі / завдання: Які цілі і завдання уроку? Опишіть деякі або всі з наведених позицій:

отримані знання, набуті навички, вплив на поведінку.: Мета: дослідити єврейську
спадщину, висвітлити декілька особливих рис цієї спадщини, навчити працювати з
історичними джерелами, виховувати повагу до культурної, релігійної спадщини
єврейського народу, виховувати толерантне ставлення до інших народів, прослідити
співіснування української і єврейської історії.
4. Які джерела були використані? Вкажіть усі використані матеріали/ресурси:

https://www.facebook.com/dnepr.history/posts/628385834038464/
https://rohatynjewishheritage.org/uk/culture/death-burial-mourning/


першоджерела, веб-ресурси з активними гіперпосиланнями, фільми та інтерв’ю. Будь ласка,

додайте додаткові інформаційні чи текстові матеріали, які є частиною уроку або
проекту. 1.       https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/

2.       https://www.facebook.com/dnepr.history/posts/628385834038464/
3.       Валентина Лазебник «Энциклопедии Днепропетровска»
4.       Євреї та українці: тисячоліття співіснування/ Павло-Роберт Магочій, Йоханан

Петровський-Штерн. – Ужгород, 2016 р.. – 316 с.
5.       Матеріали до курсу лекцій проф.. Йоханана Петровського-Штерна «Євреї та

українці: тисячоліття співіснування»
6.       Наукові праці історичного факультету Запорізького національного

університету, 2015, вип. 43
7.       https://rohatynjewishheritage.org/uk/culture/death-burial-mourning/
8.       https://www.centropa.оrg

5. Чи урок вимагає від учнів спеціальних (додаткових) навичок і вмінь? Якщо так, будь ласка,

зазначте їх.: урок не потребує певних навичок чи вмінь. Ідеально підійде, як для
новачків. так і для тих, хто вже знайомий з цією темою.

6. Виклики та вирішення: Чи виникали труднощі у підготовці і проведенні уроку? Як ви їх
долали? (Наприклад: “Через карантинні обмеження учні не мали можливості
відвідати кладовище, тому ми обмежилися переглядом фото/відеоматеріалів”).: урок поки
що не проведено через карантинні обмеження. Також не вдалось відвідати єврейські
кладовища через те, що вони знаходяться дуже далеко від нашої школи. 

7. Проведення уроку: Опишіть детально, як пройшов урок, які прийоми і методи ви
використали. -

8. Застосування (інтеграція): Чи можна інтегрувати урок в позакласну діяльність? Чи
можливо створити проект на основі уроку?: Можна/Можна
9. Вплив: Вплив уроку на формування бачення процесу збереження єврейської спадщини у
молодого покоління.: Має позитивний вплив. 

10. Сталість: Як урок формує сталий інтерес до єврейських кладовищ серед громадськості
та, зокрема, підлітків? Викликає неабияку зацікавленість у молоді.

https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
https://www.facebook.com/dnepr.history/posts/628385834038464/
https://rohatynjewishheritage.org/uk/culture/death-burial-mourning/


Тема уроку: Єврейські цвинтарі Тернопільщини: сторінками трагічної історії.

Мосович Світлана Ярославівна, вчитель історії.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів м. Заліщики № 2 Тернопільської області

Опис уроку: На уроці учні 10 класу дізналися про розташування єврейських кладовищ на
Тернопільщині, зокрема, у місті Заліщики, Борщів, Тернопіль, смт.Товсте. Дослідили місця
їх розташування, а також вивчали написи на надгробках.

10 клас

Загальний час 45 хв..

1.Проблема уроку. На уроці намагаюся підняти тему про співіснування різних культур,
зокрема, української та єврейської, дослідження місцевої історії і культури ХІХ-ХХ ст.. Як
не парадоксально, але саме кладовища є найбільш “живими” свідченнями життя, яке
допомагає розвинути інтерес до вивчення історії та збереження культурної спадщини.
Дана тема являється окремим аспектом до розділу «Репресії ХІХ-ХХ ст.. на території
Тернопільщини».

2. Мета уроку. Завдяки винятково багатому єврейському минулому в Україні дослідження
культури І релігії стало одним з найважливіших аспектів, Більше того, Україна являється
одним із основних міжнародних центрів релігійної єврейської прощі, передусім для
хасидів та інших ортодоксальних євреїв, Це важливо ще й тим, що засновники кількох
гілок хасидизму проповідували й були поховані на території України, Тому метою уроку є
відкриття єврейського кладовища як потужного ресурсу для дослідження місцевої
багатокультурної історії.

3. Завдання уроку. Після уроку учні зможуть: вільно володіти інформацією даної теми,
розповідати про місця захоронення євреїв. Крім того, учні зможуть дослідити єврейське
кладовище як прихований ресурс для дослідження місцевої історії.

4. Використані джерела.

- Естер Зискіна, Олександра Фішель. Дослiджуємо єврейське кладовище Посібник ESJF/
ТОВ «Софія-А», м. Київ.

- Реабілітовані історією.Тернопільська область. – Тернопіль:ВАТ «ТВПК» «Збруч» 2008. –
728 с.



- Єврейські цвинтарі в архітектурному Східної Галичини: проблеми збереження і стан
дослідженості. Бойко Х.С., 2004.

5. Через карантинні обмеження учні не мали можливості відвідати кладовище, тому ми
обмежилися переглядом фото/відеоматеріалів”.

6. Ю.І.Ходорковський. Єврейські некрополі України. 1998.. – 84 с.

Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань учнів.

Привітання. Ознайомлення учнів з темою уроку. (3 хв.)

2. Мотивація вивчення нової теми. (25-30 хв.)

Розповідь вчителя

Тернопільщина XVI–XIX ст. відома різноманітністю етнічної та конфесійної
приналежності своїх мешканців: українці, поляки, євреї, німці, росіяни, татари,
вірмени та інші проживали століттями разом. Католики, православні, протестанти,
юдеї та мусульмани приносили сюди свої культурні та мистецькі традиції і з
плином часу переймали досвід своїх сусідів. Саме це взаємне переплетіння
культур було в той час фундаментом специфічної атмосфери галицького міста. І
це не випадково, оскільки мультикультурний простір вводить у вимір часу свої
правила. Одним із важливих і надзвичайно цікавих носіїв культури кожного народу
є цвинтар. У багатьох країнах із давньою культурою відвідування місць поховань є
не менш важливим звичаєм, ніж зустріч із своїми сучасниками. Адже цвинтарі є
невід’ємною частиною життя та свідченням того, що колись відбувалось на
теренах нашого краю, а одже – це музеї під відкритим небом. Вони нагадують про
видатних людей та інформують про історичні події, звертають увагу відвідувачів на
будівельні, культурні та мистецькі особливості різних епох; пов’язують минуле,
сучасне та майбутнє; у них відображається менталітет, звичаї та традиції, а також,
звичайно, віра людей. Тут зберігалися таємниці культури. В історії міста цвинтар
часто ставав межею автентичної культури.

Буде зайвим наводити історичні факти та цитувати джерела про
чисельність єврейських громад, які у XVI–XIX ст. проживали у містах
Тернопільщини; сконцентруємо лише свою увагу на мистецькій спадщині, яку вони



нам залишили і яка належить Україні та Європі загалом. Великим є інтерес
молодої генерації до цієї спадщини, а також до її дослідження та наукового
опрацювання, оскільки особливості культури, звичаї, традиції, поховальні ритуали
євреїв, організація цвинтаря є все ще маловідомими для загалу. Складні щодо
розуміння  написи на стелах також є цьому причиною.

(Учні користуючись картою, знайомляться з містами, де розташовані
єврейські цвинтарі).

Учень

За допомогою карти ми виділили місцезнаходження цвинтарів у таких
містах та містечках Галичини як, наприклад: Львів , Броди , Коломия , Тернопіль,
Старий Самбір, Микулинці, Озеряни, Городенка , Бучач, Борщів та ін.

Вчитель

Як правило, кладовища залишаються чи не єдиними фрагментами спадщини в
місцях, із яких повністю зникли єврейські громади. Як не парадоксально, але в більшості
випадків саме кладовища є найбільш “живими” свідченнями єврейського життя.
Сьогоднішній урок допоможе вам розвинути інтерес до вивчення єврейської культури та
збереження спадщини, через призму єврейського кладовища,

(Учням було запропоновано знайти інформацію про історію цвинтарів, які
знаходились на території Тернопільської області).

Учень .

Історія євреїв м. Заліщики починається із початків заснування міста, оскільки
серед засновників були і представники цієї громади. До 1784 р. кількість євреїв у місті
становило 846 особи, а це 70 %. Організована єврейська громада існувала в Заліщиках з
кінця ХVІІІ ст.. З початку 1800-х років побудовано синагогу і освячене єврейське
кладовище. Кількість єврейського населення Заліщиків у 1890 р. дорівнювала приблизно
4513 осіб.

Коли 8 липня 1941 року німці зайняли Заліщики відразу розпочалося
переслідування євреїв. Було видано низку економічних та іншого роду указів проти
євреїв, їх групами віддавали на різні роботи. Багато євреїв загинуло від голоду і тифу.
Близько 800 людей було відправлено до ближнього табору в Заліщиках і розстріляно,
зараз тут встановлений пам’ятник (додаток 1). На території міста знаходиться ще
недосліджена братня могила. Меморіальні знаки відсутні. Могили вкриті травяним



покривом, грунтом, кущами, чагарниками. Тут знаходяться надгробки, деякі з них розбиті.
(Додаток 2) Місця масових поховань жертв нацизму знаходяться відносно недалеко одна
від одної. Братні могили є важливою історико-меморіальною пам’яткою, що засвідчує
загибель багатої історії м. Заліщики як складової Галичини в контексті проживання в місті
потужної єврейської громади і майже повного її знищення в часи Голокосту Другої
Світової війни.

Учень .

Євреї проживали в Борщові з кінця ХVII ст. На 1931 р. Їх кількість становила – 1756
осіб. Вони займали державні посади, займалися торгівлею та різними ремеслами.

7 липня 1941 року в м. Борщів ввійшла частина німецької армії. А 1 квітня 1942 р.
тут створено гетто, куди привозили євреїв з сусідніх сіл. Молодь виконувала примусові
роботи в населених пунктах поблизу Тернополя. Євреї перебували в нестерпних умовах,
помирали від голоду, холоду та інфекційних захворювань. Одна з найбільших акцій проти
євреїв відбулася 26 червня 1942 року на ринковій площі Борщова, під час якої було
проведено 8 масових розстрілів в’язнів гетто. До 1943 року було знищено більше двох
тисяч євреїв. Після цього німці оголосили Боршів «вільним від євреїв». На місці
колишнього єврейського кладовища поставили пам’ятник, як пам’ять про ті страшні події
(додаток 3).

Учень .

В Тернополі на вулиці Микулинецькій знаходиться єврейське кладовище в край
занедбаному стані, надгробки лежать на землі, деякі розбиті. Це кладовище було відкрито
в 1840 році. Написи на могилах написані німецькою та івритом (додаток 4).

Учень .

Товсте. Тут знаходився табір примусової праці для євреїв (1942-1944). Вязнів
використовували для сільськогосподарських робіт. Щодня їх били, морили голодом. У
таборі були жахливі санітарні умови, швидко поширювалися інфекції. У травні 1943 р.
німецькі окупанти вивезли на базарну площу людей похилого віку, жінок і дітей, а потім
групами по 20 осіб вивели на кладовище, де розстрвляли (додаток 5).

(Учні перегядають фото досліджень)

Вчитель.

Єврейські кладовища розташовувались на невеликих територіях, тому надгробки
мали стояти дуже щільно один до одного (додаток 6), хоча за єврейськими релігійними
нормами відстань між могилами має становити мінімум 40 см. Єврейська поховальна
церемонія майже не відрізняється від аналогічних церемоній інших європейських
народів. Після обмивання тіло одягають у просте вбрання та кладуть у труну. В деяких



єврейських громадах офіційно дозволені труни з діркою у дні – щоб тіло мало
безпосередній контакт із землею. Зазвичай у могилу більше нічого не кладуть, хоча в
окремих громадах можуть бути особливості. Хоча існування кладовища визначається
похованнями під землею, наявність надгробних плит створює видимий образ єврейського
кладовища і є його центральним елементом.

Надгробки поділяються на два види: мацеви та огелі. Мацеви (з івриту –
«надгробний камінь») – це надгробки різної форми, переважно вертикальні в Європі та
горизонтальні у південних громадах (Греція, Північна Африка). Огелі (в перекладі з івриту
– «шатро») – конструкції з чотирьох стін та даху, за розмірами більші за мацеви. Побудова
огелів зумовлена традицією паломництва на могили рабинів, хасидських лідерів та
видатних членів єврейських громад, оскільки дах також виконує функцію захисту від вітру,
дощу та снігу. Особливу форму огелів іноді пояснюють прагненням імітувати спосіб
поховання античних царів та праотців у Давньому Ізраїлі.

Після розповіді про локалізацію єврейських кладовищ саме час зосередитись на
видимих елементах – надгробках (мацевах). Надгробні плити та написи на них (епітафії) –
важливе джерело інформації.

(Учні демонструють результати своїх досліджень).

Учень.

Епітафія на єврейському надгробку – це текст особливого стилю, підпорядкований
певним правилам, як і будь-який інший жанр. Хоч кожна епітафія унікальна, більшість із
них мають однакову структуру і містять кілька легко впізнаваних ключових деталей.
Ідентифікуючи ці деталі, зазвичай можна отримати базову інформацію для первинного
дослідження, як-от ім’я, стать і дата смерті похованої людини. Починаючи з ХІХ століття
тексти на надгробках часто писалися двома мовами: івритом та місцевою.

Учениця.

Тексти епітафій зазвичай оздоблені різноманітними символічними декоративними
елементами, які можуть містити не менш важливі відомості, ніж власне текст. Ми
зосередимося на додатковому джерелі інформації, а саме на найбільш поширених
символах. Вони є невід’ємною частиною дослідження єврейських надгробків. На
оздоблення надгробків впливало багато чинників: заборона зображення на могильних
плитах тих чи інших мотивів, регіональні єврейські та неєврейські традиції, структура
самого каменю. Велика кількість надгробків не збереглися, а отже, важко чи навіть
неможливо уявити собі все розмаїття використовуваних елементів. Ми розглянемо
найбільш розповсюджені символи та орнаменти на території Тернопільської області і
досліджених нами кладовищ.



Учень.

Глечик. Зображення глечика на деяких надгробках символізує рід Левітів, які
служили в Єрусалимському Храмі. Вони допомагали священникам Когенам, зокрема
омивали їм руки перед богослужінням. Таким чином, глечик є символом цього ритуалу, а
його наявність на надгробку означає, що похована особа належала до роду Левітів.
Важливим є те, що не всі надгробки, на яких зображено глечики, належать Левітам.
Потрібно звертати увагу на форму посудин. Тернопіль – Микулинецький цвинтар.
(додаток 6).

Учениця.

Метафора смерті. Інша поширена група символів у метафоричний спосіб
відображає смерть. Ця категорія охоплює широкий спектр образів, серед яких найчастіше
зустрічаються зламане дерево або зів’яла квітка, мертва чи поранена тварина (додаток
7).

Учень.

Зірка Давида Шестикутна зірка Давида, або Маген Давід («щит Давида»), викликає
найбільше асоціацій з юдаїзмом. Попри те зірка Давида – символ порівняно новий, він
виник значно пізніше. За середньовічною легендою, цей знак використовувався ще на
щитах солдатів армії царя Давида. Саме в Середньовіччі шестикутна зірка набула
найбільшого поширення. Пізніше нацистський режим використовував жовті зірки Давида
для відокремлення євреїв від не-євреїв. Сьогодні зірку Давида можна побачити в
синагогах, у єврейських будинках, на національному прапорі Держави Ізраїль (додаток 8).
В Заліщиках були виявлені й інші декоративні елементи, значення яких нам не відомі.
(Додаток 9)

(Учні демонструють результати своїх досліджень, переглядають відео
сюжети, обмінюються думками).

3. Узагальнення й закріплення вивченого на уроці. (5 хв.)

Вчитель.

Підсумовуючи наш урок варто наголосити, що важливим є також
гарантування збереження історичних пам’яток на цвинтарях, яке може бути
забезпечене фаховим доглядом. Інвентаризація цих поховань, підтримка
ландшафту кладовищ, догляд за окремими могилами – все це збереже культурну



спадщину як окремого міста, так і всієї держави і буде свідчити про культурний
рівень нашого суспільства. Необхідними є також проведення інтернаціональних,
інтердисциплінарних досліджень з проблем охорони історичних цвинтарів, на яких
можливий обмін практичним досвідом вирішення подібних проблем у різних
країнах, де такі дослідження на державному рівні проводяться вже десятки років.

4. Висновки й підсумки роботи на уроці. (7 хв.)

Вчитель.

Відома річ, що старі єврейські цвинтарі відійшли у вічність. Адже, якщо
немає носіїв культури – немає й самих цвинтарів. Все ж єврейський цвинтар
продовжує виконувати свою функцію, навіть якщо на ньому вже не відбуваються
нові поховання. Адже ліквідація території цвинтаря та відсутність його зовнішніх
атрибутів: надгробних плит, огородження, мацев не означає зникнення цвинтаря,
оскільки поховання залишилися під землею. Тому хибним у своїй основі видається
твердження, що цвинтарі, які зараз “не використовуються” чи є “не діючими”, є
“покинутими” чи “колишніми єврейськими цвинтарями”. Згідно із релігійними
традиціями євреїв, перепоховання померлих чи перенесення цвинтарів є
неможливим. Саме цією вимогою єврейські цвинтарі відрізняються від
християнських, які повсякчас є “діючими” і відповідно наступні генерації дбають
про своїх попередників. Єврейські цвинтарі не використовуються десятиліттями чи
століттями – відповідно не доглядаються, а відтак нищаться і перетворюються на
дешевий будівельний матеріал.

Учні висловлюють свої думки. Метод «Прес»

Я вважаю, що…

… тому, що…

…наприклад…

Тому, я вважаю…

5. Домашнє завдання.

Зробити фото колаж до уроку, визначити історичне значення єврейського
кладовища.

Підсумкова діяльність. Учні під час уроку дізналися багатокультурну історію не
тільки свого міста, але й окремих міст області. Досліджували історію братніх могил,



збережених і занедбаних єврейських кладовищ. Визначили роль єврейських громад у
формуванні протягом ХVІ-ХХ століть багатьох міст та містечок України, зокрема і в
Тернопільській області. З’ясували, що єврейські кладовища мають не тільки історичне, а
й наукове і художнє значення, адже підкорюючись вимогам стилю певної епохи, єврейські
майстри поєднували його з культурою та релігією свого народу. Їм вдавалося своєрідно
поєднувати традиції народної творчості з новими досягненнями мистецтва і виявляти
свою самобутню індивідуальність при декоруванні надгробків. Саме тому, єврейські
мацеви цікаві для юного дослідника не тільки своїм поважним віком, але й
високохудожнім різьбленням по каменю. Дуже цікаві, поетичні епітафії, де часто можна
зустріти цитування з священних книг.

Рефлексія. Всі учасники уроку отримали позитивний життєвий досвід. Адже кожне
кладовище виконує роль культурного ресурсу, слугує мостом між минулим і майбутнім.
Збереження старих кладовищ може слугувати в майбутньому не тільки відновленню
культурних цінностей для багатьох народів, але й розуміння важливості історичної
спадщини, трагедій і здобутків  кожного окремого народу.



Структура уроку

I Вступна частина

• Тема уроку: Досліджуємо єврейські цвинтарі на теренах Жовківщини:

(не)забута  та (не)втрачена пам’ять міст Жовква і Рава-Руська.

• Скрипка Михайло Степанович, Жовківський ЗЗСО № 2, історія та

громадянська освіта

• Короткий опис уроку Під час у року школярі ознайомляться з історією єврейських

кладовищ Жовкви та Рави-Руської і досліджуватимуть написи, декор на єврейських

мацевах.

• Предмет Історія, Громадянська освіта

• Вік учнів, клас 7-11 клас, 12-17 років

• Загальний час (90 хв.), 2 заняття по 45 хв. Друге заняття - практичне

• апробація уроку відбулася у 10 класі, в інших класах відбудеться в кінці квітня на

початку травня.

Додаткові дані: заняття можна адаптувати до онлайн форми проведення, використовуючи

різноманітні додатки для відеоконференцій Zoom, Google Meet, Padlet та інші (можливість

роботи у сесійних залах).

Обладнання: приміщення, придатне для групової роботи і переміщення учнів у класній

кімнаті, комп’ютер, мультимедійна дошка/проектор з екраном, підключення до мережі

Internet, роздатковий матеріал для учнів.

II Основна частина

1. Контекст уроку / проблема – Дана проблема вписується у вивчення історії.

Зокрема, вивчаючи у 10 класі тему рідний край в роки Другої світової війни та

західноукраїнські землі у 20-30-х роках ХХ ст (акцент на єврейській громаді). На

громадянській освіті ця проблема вписується як вивчення тематики

толерантність, дискримінація національних меншин.

2. Яку проблему ви піднімаєте, або намагаєтесь вирішити цим уроком?



На уроці піднімається проблема збереження пам’яті про єврейське кладовище в

двох галицьких містечках: Жовква і Рава-Руська через висвітлення їх історії

виникнення та ліквідації, дослідження єврейських епітафій, написів та декорування,

роботу з картографічними матеріалами.

3. Довгострокові цілі

Посил уроку зацікавленість та усвідомлення школярами у багатоманітності історії

єврейських кладовищ Жовкви та Рави-Руської, які трагічно танули в небуття та для

більшості мешканців сьогодні не становлять історичної цінності.

Мета уроку

Навчальна Розширення і поглиблення знань, умінь і навичок з історії єврейських

кладовищ Жовкви і Рави-Руської; формування спеціальних умінь і навиків роботи із

написами на єврейських надгробках та картографічними матеріалами; формування

навиків високої продуктивності праці в групах та парах.

� Розвиваюча Розвивати уміння узагальнювати і систематизувати знання; стимулювати

активну пізнавальну діяльність; створювати ситуації зацікавленості та позитивні

емоції по відношенню до навчальної діяльності.

Виховна Формувати національну свідомість, любов до рідного краю, повагу до

культури та історії єврейської громади міста; виховувати бережливе ставлення до

історичної пам’яті, пропагувати зацікавленість до минулого Жовкви та Рави-Руської.

4. Цілі / завдання:

формування творчого мислення, організація процесу роботи школяра з

різноманітними матеріалами;

розвиток пізнавальних умінь: вміння відповідати на запитання, сформулювати

проблему, вміння доводити, робити висновки, застосовувати отримані знання в інших

ситуаціях;

розвиток наполегливості, вміння долати труднощі для досягнення намічених цілей;

формування у дітей відповідального ставлення до історичного минулого та

збереження культурної спадщини; розвиток зацікавленості до єврейської спадщини;



розвиток та вдосконалення умінь командної роботи, набуття навичок опрацювання

картографічних матеріалів та візуальних джерел.

5. Джерела та додаткові інформаційні матеріали

Основна література та джерела

1. Атлас українських міст. Жовква / за наук. ред. Мирона Капраля. Львів, 2015. Т.

3. 52 с.

2. Байбула Л. Нариси з історії та культури єврейської громади м. Жовкви. Львів,

2014. 100 с.

3. Жовква путівник. – Електронний ресурс. – режим доступу

http://shtetlroutes.eu/uk/zhowkwa-putvnik/

4. Кремінець Л. Життя та загибель єврейської громади на прикладі міста

Рави-Руської. Львів, 2014. – 48 с.

5. Презентація учнів школи «Історія єврейської громади». – Електронний ресурс.

-  Режим доступу: https://pt.slideshare.net/ssuser589174/ss-54173761

6. Рава-Руська: єврейська, польська, українська. Електронний ресурс. – Режим

доступу. - https://photo-lviv.in.ua/rava-ruska-polska-jevrejska/

7. Schall, Jakub Dawna Żółkiew i jej Żydzi Żółkiew : Żydowska Gmina Wyznaniowa, 1939

(Lwów : Druk. Nakładowa). – 230 s. - Електронний ресурс – Режим доступу:

https://polona.pl/item/dawna-zolkiew-i-jej-zydzi,ODk3ODI3ODY/6/?fbclid=IwAR3pQp-YY

hBVXdICZzahL9JQkqd_QoI2lCh5wvFlI-LPFS3qrEIyW-CS8dg#info:metadata

Додаткові матеріали

Посібник Досліджуємо єврейське кладовище (укр. мова)

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwA

R1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc

Електронна база кладовищ

https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/tree/CemList.htm

8. Чи урок вимагає від учнів спеціальних (додаткових) навичок і вмінь?

Урок не вимагає спеціальних навичок і вмінь (навички дослідження написів  здобуваються

під час уроку)

http://shtetlroutes.eu/uk/zhowkwa-putvnik/
https://pt.slideshare.net/ssuser589174/ss-54173761
https://photo-lviv.in.ua/rava-ruska-polska-jevrejska/
https://polona.pl/item/dawna-zolkiew-i-jej-zydzi,ODk3ODI3ODY/6/?fbclid=IwAR3pQp-YYhBVXdICZzahL9JQkqd_QoI2lCh5wvFlI-LPFS3qrEIyW-CS8dg#info:metadata
https://polona.pl/item/dawna-zolkiew-i-jej-zydzi,ODk3ODI3ODY/6/?fbclid=IwAR3pQp-YYhBVXdICZzahL9JQkqd_QoI2lCh5wvFlI-LPFS3qrEIyW-CS8dg#info:metadata
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc
https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/tree/CemList.htm


9. Виклики та вирішення: Чи виникали труднощі у підготовці і проведенні

уроку? Як ви їх долали?

Через карантинні обмеження учні не мали можливості відвідати кладовища (Жовква

сьогодні місцевий ринок, Рава-руська знаходиться за 30 км), тому ми обмежилися

переглядом фотоматеріалів. Також заняття було проведено в онлайн форматі, яке на мою

думку недостатньо показує психологічну атмосферу в класі, її емоційну наповнюваність.

Відчувалася обмеженість у часі, згідно встановлених санітарних норм. Труднощі виникли

при опрацюванні написів на єврейських надгробках, спостерігалися певні складнощі при

пошуку дати та прочитання імен. Однак учні із зацікавленістю знайомилися і намагалися

прочитати написи. Для вчителя це теж було викликом, але все пройшло вдало. Ще одним

викликом було як учні сприйматимуть матеріал про єврейську спадщину, адже нажаль в

українському суспільстві відчувається мова ворожнечі стосовно цієї громади. Проте цей

виклик виявився безрезультатним. Школярі не виявляли ніякої ворожнечі, стереотипів чи

інших проявів дискримінації. Навпаки розпитували, цікавилися залишками єврейської

спадщини, їхньою історією тощо.

10. Методи і прийоми

Вправа «Загадкова валіза» та «Асоціативні слова» допомагає встановити асоціації учнів

стосовно теми уроку, використовується інтерактивний ресурс menti.com. Метод «Дерево

очікувань» дозволяє сконцентрувати увагу учасників на роботі, на темі заняття, заставити

мислити та висловити власні очікування і сподівання від уроку. Метод «Робота в групах»

сприяє кращому сприйнятті навчального матеріалу, вдосконалює навички і вміння

командної роботи, критичного мислення. Метод «ЗХД» дозволяє осмислити вивчений

матеріал шляхом заповнення таблиці про що дізнався на уроці, що знав і що хоче дізнатися.

Метод «Три М» акцентує увагу на трьох моментах уроку, що вразили, здивували чи

засмутили учнів.

11. Застосування (інтеграція)

Даний урок можна застосувати (інтегрувати) на уроках громадянської освіти при вивченні

теми «Дискримінація, Толерантність», на уроках образотворчого мистецтва (написи на

надгробках, дизайн тощо), на уроках інформатики можна адаптувати як квест. Дуже вдало



тематика уроку інтегрується у позакласну діяльність (тематична екскурсія «Єврейськими

стежками Жовкви і Рави-Руської», виховна година, дослідницька робота тощо). На основі

уроку можна створити проект «Видатні євреї Жовкви та Рави-Руської», «Збереження

єврейського цвинтаря».

12. Вплив

Даний урок сприяє формуванню бачення процесу збереження єврейської спадщини у

молодого покоління. Адже як вияснилося багато школярів не знали, що в Жовкві окрім

Синагоги збереглися інші єврейські споруди, правда в іншому призначенні. Для багатьох був

шок дізнатися про створення торгівельного ринку на місці кладовища та ще більший шок

факту, про руйнування надгробків для викладення центральної вулиці міста – Львівської.

Зрозуміло, що одним уроком кардинально важко змінити світогляд сучасного покоління. Для

цього існують подібні проекти, уроки, конкурси, що дозволяють самому заглибитися в історію

рідного міста і залучити до цього школярів. До речі десятикласники попросили після

карантину провести для них екскурсію єврейськими місцями Жовкви. Серед них є ті учні, які

цікавляться цією тематикою та досліджують минуле краю. Тому на мою думку потрібно

глибше вивчати власне минуле, яке надзвичайно цікаве і сучасне покоління підтягнеться. В

це я щиро вірю.

13. Сталість

Важко сказати, чи урок сприяє сталому зацікавленню учнів єврейським кладовищем. В 10

класі діти зацікавилися історією єврейської спадщини, окремі учні після уроку розпитували

про єврейське кладовище. Я вже згадував, що хочуть екскурсію. У цьому класі вже

достатньо зріла аудиторія, і запитання відповідно серйозніші. На моє переконання, якщо

учням часто доносити інформацію про здобутки єврейської громади, розкрити їхній внесок в

розвиток міста це сприятиме більшій зацікавленості молодого покоління. На завершення

можу сказати одне після уроку у 10 класі посилився інтерес до єврейської громади і

кладовища зокрема. Також планую спробувати провести урок для 6-7 класів.

Хід уроку

1. Актуалізація 3-5 хв

На цьому етапі рекомендуємо вчителю 2 варіанти вправ для мотивації учнів.



1 варіант Вправа «Загадкова валіза»

На столі розміщується валіза (скринька) в якому знаходяться зображення предметів:

зірка Давида, менора, синагога, Тора та інші. Учні знайомляться зі вмістом зображень та

відповідають на запитання.

1. Як ви гадаєте, що це за речі?

2. Якій національній меншині вони могли належати?

3. Що ви вам відомо про цей народ?

(У випадку онлайн формату проведення заняття рекомендуємо використовувати

платформу Zoom, зображення варто демонструвати на екрані)

2 варіант Вправа «Асоціативні слова»

На платформі https://www.menti.com/ вчитель створює опитувальник «Які у вас виникають

асоціації від слова єврейське кладовище?». Учні наводять власні асоціації, вчитель

підсумовує відповіді та проводить обговорення. (Дану вправу можна використовувати і в

онлайн форматі).

Мотивація навчальної діяльності 3-5 хв

Використовуючи додаток № 1 учні виконують завдання. Подумайте і запишіть на листочках

свої очікування від заняття. Підійти до плакату «Очікування», зачитайте свої записи на

стікерах і прикріпіть їх на плакаті. Таке завдання потрібне, щоб сконцентрувати увагу

учасників на роботі, на темі заняття, заставити мислити, вишукувати свій словниковий запас,

свої знання, творити, спрямовувати свою подальшу роботу в певне русло. (в онлайн форматі

рекомендую використати інтерактивну дошку падлет)

Тема: Досліджуємо єврейський цвинтар на теренах Жовківщини: (не)забута та

(не)втрачена пам’ять міст Жовква і Рава-Руська.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть розповідати про історію єврейського цвинтаря в Жовкві та

Раві-Руській на прикладі збереженої культурної спадщини; удосконалити навички групової

роботи та пошуку відповідей на запитання за допомогою різних інформаційних джерел

(візуальних, картографічних); засвоїти практичні вміння і навички дослідження написів

https://www.menti.com/


єврейських надгробків; сформувати власне ставлення до проблеми збереження залишків

єврейського цвинтаря.

Сприйняття нового матеріалу

Вступне слово вчителя. Історичний екскурс у минуле. 3 хв

Історія міст Жовкви та Рави-Руської є надзвичайно цікавою і багатою. Закладені наприкінці

XVI століття в союзній державі Речі Посполитій, міста увібрало в себе всі особливості

містобудівельного устрою та соціально-економічного розвитку цього часу. Зростання міст

передбачало спільне проживання громадян різних віросповідань і різних культур на засадах

права і толерантності. Польща тих часів була особливою державою в Європі, зокрема у ній

було дозволено порівняно вільне існування і розвиток усім, хто міг докластись до

господарського успіху і потребував прихистку. Жовква і Рава стала спільним домом, де

разом проживали автохтони – українці, поляки, євреї, вірмени, пізніше німці, чехи тощо.

Кожен етнос залишав у місті матеріальні сліди своєї присутності, тож сьогодні у ньому

бачимо унікальне поєднання пам’яток архітектури, що є справжньою гордістю регіону.

Історія єврейської громади Жовкви і Рави-Руської сягає часів заснування міста, тісно

пов’язана з його фундаторами. З часом міста стали центром Галичини, де розвивалась

єврейська релігійна думка, проживали і творили філософи, письменники, правники. Перша

єврейська друкарня в Речі Посполитій з’явилась у Жовкві, а, отже, в Україні.

Сьогодні Жовкви та Рави тих часів уже немає, немає тих людей і того суспільства. Від євреїв

нам залишились напівзруйнована (у Раві зруйнована) синагога, сплюндрований цвинтар (у

Раві збереглися декілька мацев), залишки предметів єврейської культури у музеях Жовкви і

Львова. Ми маємо оберігати свою спадщину – як матеріальну, так і духовну. Очевидно, що

ми будемо багатшими, якщо пізнаватимемо інші культури. Багатокультурна, стара і молода

Жовква і Рава-Руська закликає нас до цього.

Робота в малих групах «Історія єврейського кладовища міст Жовква і Рава-Руська»

(15 хв + 5 хв презентація роботи)

Вчитель роздає учням роздатковий текстовий та візуальний матеріал додаток 2). Учні

об’єднуються в 2 групи за темами «Єврейський цвинтар Жовкви», «Єврейський цвинтар

Рави – Руської». Учитель звертає увагу, що учні можуть додатково використовувати



матеріали з інших джерел. Під час роботи у групах створюють ментальну карту або плакат

думок (можливий варіант на ватмані або під час онлайн заняття дошка падлет).

Представляють результати своє роботи класу. Виступи представників груп, презентація

результатів роботи.

Робота з картографічними матеріалами 5 хв

Розгляньте матеріали додатку 4 в групах та дайте відповідь на запитання

1. Яку інформацію дозволяє розкрити додатковий матеріал?

2. Як представлена єврейська спадщина у місті?

3. Чи знайшли ви на картах єврейський цвинтар? У якій частині міст він знаходиться?

Осмислення навчального матеріалу 5-7 хв

За допомогою методу «ЗХД» учні розпочинають заповнювати таблицю додаток 7. Вчитель

підбиває проміжні підсумки і наголошує, що вивчення єврейських написів продовжиться на

наступному уроці.

Домашнє завдання 2 хв

Ознайомитися із посібником «Досліджуємо єврейське кладовище» с. 30-41.

Практичне заняття (ІІ) 45 хв

На початку уроку актуалізуємо отриману інформацію з попереднього уроку. Пригадуємо

тему уроку та основну інформацію (5хв) Вчитель демонструє дерево очікувань і запитує чи є

бажаючі додати чи змінити щось.

Вправа «Вивчаємо написи на пам’ятниках» 25 хв

Створіть залежно від кількості учнів 4-5 груп. Запропонуйте учням спробувати прочитати

написи на єврейських написах. На допомогу вчителю рекомендую використати онлайн

посібник «Досліджуємо єврейське кладовище» (перед використанням вчитель повинен

ознайомитися із матеріалом)

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1Ob

rSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc с.30-41.

Роздайте (або покажіть на екрані) додаток 4 (фото 3 і фото 4). Для опрацювання

рекомендую використати зображення єврейської мацеви в Раві-Руській. Якщо робота

затягнеться можна дане завдання подати як випереджаюче домашнє завдання.

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc


Запитання до роздаткового матеріалу

1. Спробуйте знайти та обчислити дати смерті на зображенні та конвертувати дату за

григоріанським календарем.

2. Використовуючи набуті знання та підказки з посібника запишіть свою дату

народження або іншу дату за єврейським календарем.

3. Спробуйте знайти і написати імена на зображенні. Для зацікавлених напишіть власне

ім’я та прізвище, використовуючи єврейський алфавіт.

4. Використовуючи зміст посібника назвіть, які елементи найчастіше використовують

при декоруванні єврейських надгробків.

5. Які елементи декору містяться на поданому зображенні? Чи містяться зображення

тварин? Як на мацеві подано метафору смерті? (підказка с. 47 посібника).

Важливо



Обговорення «Як правильно відвідувати (колишній) єврейський цвинтар? Додаток

6 (5 хв)

Запитання до матеріалу

1. Чи відвідували ви єврейське кладовище (колишнє)? Чи дотримувалися ви основних

вимог його відвідування?

2. Що вам відомо про відвідування єврейського кладовища? Чи має схожість до

відвідування цвинтаря інших релігій?

Осмислення навчального матеріалу 3-5 хв

За допомогою методу «ЗХД» учні завершують заповнення таблиці додаток 7. Вчитель

підбиває підсумки, повертаючись до вправи «Дерево очікувань».

Рефлексія

Прийом «Три М» 5-7 хв

Запропонуйте учням написати свої 3 яскравих моменти від уроку на кольорових стікерах та

приклеїти до класної дошки поряд з «деревом очікувань»

Домашнє завдання 2 хв

Відвідати основні місця єврейської спадщини Жовкви чи Рави-Руської та написати

короткий відгук есе «Єврейська спадщина Жовкви чи Рави-Руської: (не)забуте минуле

рідного міста»(в онлайн форматі можна використати ресурс https://earth.google.com/ ). Для

зацікавлених, що відвідають Раву-Руську сфотографувати іншу мацеву та спробувати

прочитати на написи на ній, дослідити декор та датування. Результат праці показати своєму

вчителю.

Матеріали для учня

Додаток № 1 Дерево очікувань

https://earth.google.com/


Додаток № 2 Матеріали для роботи в групах

Перша група «Єврейський цвинтар Жовкви»

Єврейський цвинтар був розташований у самому центрі села Винники, досить

далеко від замку, в північно-західній частині міста. Територія цвинтаря – рівнинне плато,

яке огинає річка Свиня. Ріст єврейського населення обумовлював необхідність

розширення територій поховання. Купівля кагалом прилеглих до цвинтаря парцель інколи

була причиною майнових суперечок з їх власниками. Так, вже у 1661 році з дозволу замку

єврейська громада придбала у Сенка Кунінця ділянку, розташовану поряд з «окописьком»

за 150 злотих. 1696 року місцевий кагал остаточно викупив у Матіаша Скибицького

прилеглі до цвинтаря парк, будівлі та парцелі за 700 злотих. Згідно з Йосифінською

метрикою, площа цвинтаря у 1788 році становила вже 11065 квадратних сажнів. Менш ніж

за 10 років його розміри зростають майже вдвічі і становить близько 3.2 гектара, що

відповідає сучасним розмірам. Під час німецької окупації 1940-х років, каміння з розбитих

мацев було використане для замощення Львівської вулиці. Найстаріша мацева, збережена

на цвинтарі до війни, стояла над могилою Іцхака, сина Аврама (пом. 1610). Останні



поховання було здійснено у 1943 році. Остаточно єврейський цвинтар було зруйновано у

1970 році. Надмогильні плити розібрано, а на місці кладовища влаштовано великий базар.

Довкола частини базару збереглась оригінальна цвинтарна огорожа у стилі бароко, а у

південно-східній частині, біля входу, можна знайти охель місцевого цадика Іцхака (пом.

1737) та фрагменти мацев, вмуровані в огорожу.

Кладовище оточене мурованою огорожею. До сьогодні збереглись лише

фрагменти огорожі стін. Найдавнішою частиною є південно-східна ділянка муру по вул.

Крутій, виконана мішаною кладкою цегли та каменю на вапняному розчині. На початку

2000-х років нащадки Сендера Шора – автора ряду релігійно-філософських творів та

коментарів Талмуду, збудували невеличку капличку, яка щільно примикає до внутрішньої

огорожі цвинтаря.

На даний час єврейське кладовище втратило первісне призначення, тепер його

територія використовується як ринок.

Запитання до тексту

1. Коли в Жовкві датують появу єврейського кладовища?

2. Де він знаходився? Чому на вашому думку обрали таке місце?

3. Що вам відомо про історію кладовища, перші поховання?

4. Яка доля спіткала кладовище у післявоєнний період? У якому стані цвинтар

сьогодні перебуває?

5. Чи відомі вам інші єврейські споруди, що збереглися до наших днів? Чи виконують

вони своє первинне призначення?

Фотографії сучасного стану цвинтаря











Друга група «Єврейський цвинтар міста Рава-Руська»

Німецькі війська ввійшли в Раву 27 червня 1941 року, в короткий час зруйнували єврейський

цвинтар перед будівлею повітового суду і влаштували там головний штаб, дорогу до

адміністрації вимостили мацевами. Оперативно було організовано дисциплінарний

концтабір «Шталаг 325», де утримували військовополонених з Червоної Армії, Франції та

Бельгії, в тому числі і євреїв. За три роки на території табору загинуло 35 тисяч осіб. В червні

2015 року біля братської могили на території другого кіркуту, що на виїзді з міста у бік

Немирова, відкрили меморіал жертвам Голокосту. Зі збережених мацев збудували стіну

пам’яті. З єврейських пам’яток у місті збереглися рештки цвинтаря, однак дуже зруйновані.

На місці залишилося до 100 мацев. Найдавніша датована 1879 роком. На території міста

Рава-Руська, на північно-західній окраїні, розміщений єврейський цвинтар, який був

закладений місцевими мешканцями ще до 1879 року.







Витяг з книги Кремінець Л. Життя та загибель єврейської громади на прикладі міста

Рави-Руської. Львів, 2014 . –С.24-25.

Запитання до тексту

1. Яким роком в Рав-Руській датують найдавнішу мацеву?

2. Скільки в місті згадується єврейських кладовищ? Чому на вашому думку обрали

таке місце?

3. Що вам відомо про історію кладовища, перші поховання?

4. Яка доля спіткала кладовище у воєнний період? У якому стані цвинтар сьогодні

перебуває?

5. Як у матеріалі описано ставлення німців до єврейського кладовища?

6. Знайдіть у тексті свідчення очевидців тих подій? Що вас вразило найбільше?

Фото єврейського цвинтаря до Другої світової війни. Джерело: : www.rawa.at.ua



Кіркут (єврейський цвинтар) розміщений на виїзді з Рави-Руської до Немирова. (фото 2013

року)

Додаток 4 Фотографії жовківських єврейських надгробків

Фото 1





Фото 2





Фото 3 Єврейські надгробки в місті Рава-Руська

Фото 4 Читаємо єврейські епітафії





Додаток 5 Картографічні матеріали







Джерело Атлас українських історичних міст. Том 3 Жовква. Карта Жовква за кадастром

1854 р.



Місця розташування двох єврейських цвинтарів на території міста Рава-Руська. Інтернет

адреса розміщення карти: http://igrek.amzp.pl/details.php?id=4680

http://igrek.amzp.pl/details.php?id=4680




Додаток 6 «Як правильно відвідувати єврейське кладовище» із посібника

«Досліджуємо єврейське кладовище»

Додаток 7 таблиця «ЗХД»





 
 

- Забуті- 

 

 

 

-Forgotten -               



 
 

    ВКілії розташоване  
стародавнє єврейське 

 кладовище, якому  
600 років  
 

 
 

There is an 
 ancient jews cemetery 

 in Kiliya which  
is 600 years old 



 
 

Цей клаптик землі 
став місцем останнього спочинку  

одного етносу, який проживає 
 в нашому регіоні з І ст. н.е. 
 
 
 
 

This small piece of land became the last 
place of one ethnos which lives in our 

region since the first century 



 
 

  
 

  
 

 

 

         
 
 
 
 
     

    За кожним надгробком ховається 
               історія окремої людини 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behind every gravestone there  

is a story of a unique person 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Кладовище включає в себе 
різні за виглядом та часом  
поховання могили 
The cemetery has graves of different 
shapes and time of burial 



 
 

Склепи. 

Вперше в житті ми 
побачили склепи 

 
 
 
 
 

 The tombs.  
 For the first time 
 in our lives we saw the tombs 



 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 

Також, ми побачили деяку схожість 
наших надгробків з надгробками в 
Молдавії 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Also we saw a lot of similar in the 
gravestones in our city and Moldavian 

gravestones 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Це пов'язано із тим, що 
тривалий час наш край  
входив до складу цієї країни 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

That's because our  
city was a part of Moldova  

for a long period of time 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можна побачити різні  
групи символів на надгробках 
You cna see different groups of  
symbols on the gravestones 



 
 

Some of them  
look like felled  

trees - a symbol 
of the death   

 
 
 
 

Деякі надгробки 
                       мають вигляд зрубаних 

дерев, як символи смерті 



 
 

Кладовище поєднало в собі  
      стародавні могили та сучасні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
This cemetery has  
both ancient and modern graves 
 
 
 



 
 

-Forgotten - 

 

Cast of the project: Livinsky Denis, Maslennikova Yana, Oryschak Denis, 

Tykhonova Daria, Kompaniets Eva, Georgiev Valentin, Trypolska Sofia, 

Zvierieva Yuliia.  

 

Special thanks to - Gavrilenko Tetiana and Babich Dmytro 

 

 List of sources: 

1. Boris Rainov. Essays on the history of Kiliya, 2003 

2. Research written by Kiliya School №3 students 

3. ESJF Handbook "Exploring the Jewish Cemetery", 2020 

 

Kiliya 2021 



Структура уроку

Вступна частина

• Тема уроку «Збереження культури пам’яті через дослідження єврейського кладовища»

• Скобєєва (Бауер) Ольга Миколаївна , Чернівецький клуб толерантності

• На уроці учні досліджують культурне різноманіття Буковини , вивчають історію поселень
єврейського народу в Україні та на Буковині , знайомляться з єврейськими традиціями,
лінгвістикою та символікою єврейських поховань досліджуючи єврейське кладовище.
Отримані теоретичні знання опрацьовують на практиці.

• Позакласна освіта

• Вік учнів 12-17 р.

• Загальний час  90 хв.

• Чи відбулась апробація уроку (Ні)

II Основна частина
1. Контекст уроку / проблема

Сьогодні гостро стоїть питання про нехтування суспільством загальнолюдськими
цінностями, нетолерантне ставлення один до одного. Трагічні приклади історії
показують негайну потребу у вихованні культури пам’яті, поваги до інших людей та їх
культурної спадщини. У зв’язку з цим дуже важливо взаєморозуміння різних етнічних
спільнот у суспільстві , сприяти усвідомленню учнями важливості співробітництва між
різними народами та збереження історичної пам’яті через вивчення історичної
спадщини різних етнічних груп.

2.Довгострокові цілі

Мета : виховання культури пам’яті у молоді, через прийняття та збереження
багатокультурної спадщини, навчити молоде покоління цінувати історичний спадок ,
зберігати його та популяризувати

Формувати поняття культурне різноманіття, формувати знання про культури, які складають
основу українського соціуму



Розвивати мислення, духовність учнів, спонукати до творчої, дослідницької та пошукової
роботи

Виховувати толерантне ставлення до інших націй та взаємодію у збереженні культурної
пам’яті

На уроці учні отримують нові знання про історію та культуру одного з народів , що проживають
на теренах України та зокрема на Буковині , про  вклад єврейського народу  в культурну
спадщину країни. Отриманні знання та досвід вони зможуть в подальшому використати в
дослідженні історії свого краю.

3. Цілі / завдання:

Поширити інтерес у молоді до вивчення та збереження зникаючого історичного спадку .

Надати практичні інструменти з дослідження єврейських кладовищ

Удосконалювати навички дослідницької діяльності: обгрунтовувати, систематизувати,
класифікувати

Розвивати вміння передавати здобуту теоретичну інформацію іншим в доступній формі

Надати знання з історії поселення євреїв на Україні, інтереграції мовних , культурних,
кулінарних традицій в життя населення країни.

Надати знання з особливостей лінгвістики та геометрики єврейського алфавіту

Надати знання та навички з дослідження та розкодування зображень та надписів на еврейских
надгробків – мацев.

Розвивати навички роботи в команді

4. Які джерела були використані

Вікіпедія . Історія євреїв в Україні :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%94%D0
%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%
D1%96
Єврейська кухня https: //www.iamcook.ru/country/jew

Єврейські слова в українській мові ;
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/74172/49-Rojchenko.pdf?sequence=1

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


Посібник з дослідження єврейських кладовищ
https://e.issuu.com/embed.html?backgroundColor=824&backgroundColorFullscreen=824&d=jewish_ceme
teries_in_the_classroom__8f0367403042ee&hideIssuuLogo=true&showOtherPublicationsAsSuggestions=tr
ue&u=esjf
Символіка єврейських букв ; https://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/rubric/2512489/
Диво в Чернівцях-вчимося пам’ятати : http://erinnerung-lernen.de/uk/диво-у-чернівцях
Чернівецька область , історія єврейства:
http://iajgscemetery.org/eastern-europe/ukraine/overview-chernivetska-oblast-cemeteries-condition-infor
mation
Факти з історії євреїв Чернівців
https://www.youtube.com/watch?v=jAHaTeEX6kk&ab_channel=BorisDratva
Історя євреїв Чернівців
https://www.youtube.com/watch?v=4aqHIYq1WB0&ab_channel=JewishCzernowitz
Єврейське Кладовище в Чернівцях
:https://www.youtube.com/watch?v=666TlcWrpaE&t=456s&ab_channel=ПалітраБуковини
Історія створення алфавіта:
https://www.youtube.com/watch?v=VrXB4r3FTAE&ab_channel=LeviSheptovitsky
Тайни івріта :  https://www.youtube.com/watch?v=hxiic9_r34o&t=75s&ab_channel=EvaLevit
Таємниці єврейського алфавіта :
https://www.youtube.com/watch?v=SackTyuwmrw&t=312s&ab_channel=2066avalon
Єврейська спадщина Буковини https://www.radiosvoboda.org/a/29430747.;
Музей єврейства Чернівців . Історична довідка; http://muzejew.org.ua/Koncept-Istoria-Ukr.html
Тайний код поховань: https://ujew.com.ua/tajnyj-kod-drevnih-nadgrobij
Розкодування єврейських поховань ; https://works.doklad.ru/view/yJ-tl4FIN0g/all.html

5. Чи урок вимагає від учнів спеціальних (додаткових) навичок і вмінь? Якщо так, будь
ласка, зазначте їх.
ні
6. Виклики та вирішення:

Карантинні обмеження не дали змогу відвідати кладовище . Матеріали були підготовлені з
врахування віртуальної екскурсії, перегляду відео-матеріалів , на основі яких учні мали
можливість виконувати практичне завдання .

7. Проведення уроку:

Матеріали уроку передбачають можливість проведення он-лайн та он-лайн форми навчання.
Протягом заняття були використані методи та прийоми : репродуктивна бесіда, перегляд
презентацій та відоматеріалів ,робота з документами, дослідницьке проектування, робота в
групах, кейс-метод, самооцінка.

В ході уроку учні познайомилися з культурним різноманіття України та мали змогу дослідити
етнічне різноманіття свого краї та своєї родини, дізналися про історію перших поселень євреїв



на Україні та зокрема на Буковині, про історико-культурну спадщину , переглянули
відео-матеріали про історію, лінгвістичні  особливості та геометику єврейського алфавіту.
Мали змогу віртуально відвідати одне з чернівецьких єврейських кладовищ. Познайомилися з
біографією видатних особистостей , що поховані на кладовищі Познайомилися з символікою
зображень на єврейських надгробках - мацевах .Розглянули методологію кодування надписів
на єврейських надгробках-мацевах. Виконали завдання в групах з розкодування надписів
епітафій на одному з надгробків. Провели аналіз та зробили підсумки.

8. Застосування (інтеграція):

Урок був розроблений з урахуванням можливості інтегрування в неформальну освіту,
проведення позакласних заходів у освітніх закладах та у бібліотеках . в  подальшому є
можливість створити проект з вивчення історії єврейства Буковини з виїздами для
дослідження єврейських кладовищ в різних населених пунктах.

9. Вплив:

Темою уроку було обрано практичне заняття, де учнів залучають до пошуку інформації,
обмірковування її та прийняття відповідного рішення, поєднуючи їх з проблемами власного
місця проживання. Формуванню у молодого покоління розуміння , що збереження єврейської
спадщини – є частина збереження невід’ємної історичної пам’яті нашого народу. На нашу
думку, це дасть учням змогу розглянути культурну спадщину національних меншин, навчитися
поважати представників іншої національності, що є невід’ємною складовою українського
соціуму.

10. Сталість:
Урок сприяє формуванню сталого інтересу до дослідження етно-культурної спадщини , через
вивчення історії народів , що проживають на теренах краю , формуванню толерантного
відношення, зацікавленності у молоді дослідження втраченої історії єврейського народу , яка
зберіглася у пам’ятниках на єврейських кладовищах.

ХІД УРОКУ

№ Структурні компоненти уроку Методи та прийоми Час/хв
1. Організаційна діяльність .

Вступне слово вчителя
Створення сприятливої атмосфери.
Емоційна виразність вчителя
Мотиваційна зацікавленість доповіді

1



2. Актуальність опорних знань Презентація PowerPoint
Культурне різноманіття України
Знайомство з мовно-етнічним населенням
України та Буковини

5

3. Мотивація навчальної
діяльності

Вправа «Лінгвістичне дерево»:
досліджуємо мовно-етнічний склад нашої
родини, класу , міста

10

4. Вивчення нового матеріалу
Історія єврейських поселень
на Україні та Буковині

Презентація PowerPoint
Знайомство з першими поселеннями в
Криму , Києві, Бердичеві, Меджибожі,
Чернівцях .

1

Взаємопроникнення мовних та
культурних та  традицій

Презентація PowerPoint
Гра «Невідомі-відомі слова» - діти
відгадують українські слова єврейського
походження
Кулінарні смаколики з нашого столу-
знайомство з кулінарними блюдами євреїв
.

1

Культурна спадщина Євреїв
Буковини

Презентація РowerPoint
Відеоролику «Єврейська спадщина
Буковини» Йосиф Зісельс

5

Єврейський алфавіт один з
найдревніших алфавітів світу

Презентація РowerPoint «Таємниця іврита» 5

Чернівецьке кладовище одне з
найбільших в Європі

Перегляд відеоролика «Старе
кладовище»

5

Досліджуємо одне з
єврейських кладовищ разом з
учнями

Перегляд  матеріалу з екскурсії на одне з
чернівецьких кладовищ з учнями
Презентація

5

Знайомство з долями людей,
що поховані на кладовищі

Виконання завдання в підгрупах
: «Знайомимось!»
Діти отримують фото відомих
особистостей і складають невеличкі
розповіді

10

Знайомимось з традиціями
поховань, значенням декору ,
символів, епітафій

Презентація PowerPoint
Використання матеріалів посібника
«Досліджуємо єврейське кладовище»
( у додатку «Джерела»)

3

Навчаємося розкодовувати
епітафіїї на мацевах

Презентація PowerPoint
Використання матеріалів посібника
«Досліджуємо єврейське кладовище»

5



(у додатку «Джерела»)

Діти пробують застосовувати формулу
дешифровки дат використовуючи
формулу

5 Робота в групах Практичне заняття з розкодування
епітафій

15

6 Рефлексія уроку Рецензування завдань
Оцінка результатів роботи вчителем

3

7 Домашнє завдання Роздати дітям надписи епітафій, вони
мають їх розкодувати та дізнатися про те
ким була в житті ця людина.

2

7 Пригощання смаколиками Смакуємо єврейські страви 5

Рефлексія
Тематика уроку була не проста для учнів, але питання різноманіття завжди визиває
зацікавленість . Особливо захопливо проходить вправа «Мовне дерево», коли діти пишуть на
листях дерев , мови якими говорять в їх родинах, місті – результатом стає дійсно дерево мовного
різноманіття . Діти усвідомлюють, що світ - це калейдоскоп культур. Найбільші труднощі з якими
стикнулися – це розкодування епітафій, на це пішло багато часу. Але коли діти отримали перший
результат, це стало цікавою грою. І діти самі попросили дати домашнє завдання. Розкодувати
надпис , а потім дізнатися хто , ця людина була в житті. Поєднання теорії з ігровими моментами
допомогло засвоєнню знань
•  Для проведення уроку я рекомендую використовувати кругову методику фасилітації та зміну
методик. Використовувати яркі відеоролики з яскравими спікерами. Бажано надати дітям
самостійно дослідити мацеви, скласти списки , зробити фоторепортажі, щоб вони розуміли
значимість своєї роботи.

• Сприйняття матеріалу краще засвоюється , коли діти мають можливість самостійної праці да
дослідження

• Матеріал дуже об’ємний , тому можливо поєднати його з виконанням практичного завдання під
час відвідин кладовища , але карантинні обмеження не дозволяють  спільні заходи. В онлайн
режимі сприймається складно.
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Мовно етнічне населення Буковини



Історія єврейських поселень України 
та Буковини



Взаємопроникнення мовних та 
культурних традицій 
Субота - від єврейського слова шаббат. Корінь -Ш-в-т означати відпочиваті, Припиняти справи.

Ювілей На івриті ювілей - «баранячий ріг». У нас і в інших країнах це слово означає круглу дату, що вимагає 
пишного святкування
Кореш Всі знають, що це слово означає нерозлучного друга
Поганий Значить «поганий», «негідний», «поганий», «негідний» і так далі.
Пара Схожі слова є в багатьох мовах, і позначають вони фактично цифру 2 -

Діжка Це узагальнена назва бочок та інших ємностей циліндричної форми, призначених для квашення капусти і 
соління огірків,

Сак - мішок - саквояж, рюкзак, сачок.

Бер - ведмідь, Бергольо.

праска (від Євр. Преслі), прасуваті
 Коштуваті та кошти
ґешефт (Євр. ґешефт - підприємство, бізнес 2

пасок (від Євр. * пас - смуга, * пасікл - смужка, ризику, пасок).

Еврика - аврака - осяяння
Альтернаріва - Латур Натіф - знайти шлях
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Культурна спадщина євреїв 
Буковини













Абетка



Як обчислити дату, що позначена єврейськими літерами?

Євреї ведуть відлік часу від створення світу. Роки позначаються
буквами, а тисячі зазвичай опускаються. Наприклад, 2020 рік – це
5780 за єврейським календарем, який позначається як תשפ або תשף
(780).
 
 
Складіть суму значень усіх літер, що позначають рік. Наприклад,
для תקפד це 400 + 100 + 80 + 4 = 584 – рік за єврейським календа-
рем, де опущено 5000.
Додайте до результату 1240 – саме на цей рік за григоріанським
календарем припав 5000 рік від початку світу за єврейським літо-
численням. Таким чином, תקפד дорівнює 584 + 1240 = 1864.



Чернівецьке єврейське кладовище 
найбільше в Європі





Перегляд відео ролику



Дослідження Чернівецького 
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Історія людей що поховані на 
Чернівецькому кладовищі







Декор символіка епітафії мацев







Кілійський заклад загальної середньої освіти № 3
Кілійської міської ради

«Дослідження єврейського
кладовища»

Урок – дослідження з історії рідного краю

підготувала вчителька історії
Кілійського ЗЗСО № 3

Кілійської міської ради
Орищак Олена Олегівна

2021 рік
Вступна частина



Тема уроку. Дослідження єврейського кладовища

Автор: Орищак Олена Олегівна, вчителька історії Кілійського закладу загальної
середньої освіти № 3 Кілійської міської ради

Короткий опис уроку: урок направлений на розвиток навичок дослідницької діяльності
учнів у вивчені єврейських кладовищ.

Предмет: історія

Вік учнів, клас: 14 років, 8 клас

Загальний час: 45 хв.

Чи відбулась апробація уроку: Так

Основна частина

Проблема: В рамках вивчення історії рідного краю дослідити єврейське кладовище,

розташоване на території міста. Розглянути проблему збереження єврейського
кладовища нашого міста, як складової частини історії рідного краю.

Після цього уроку учні зможуть:

● розповідати про особливості дослідження єврейського кладовища;

● характеризувати основні різновиди надгробків;

● описувати культурне, духовне та історичне значення єврейського кладовища
нашого міста;

● визначати рік поховання;

● працювати з різними видами історичних джерел, робити висновки,

узагальнення та порівняння;

● висловлювати власне судження щодо доцільності збереження єврейського
кладовища.



Використані джерела: посібник ESJF «Досліджуємо єврейське кладовище»; фільм
«Забуті»; фото, зроблені в результаті дослідницько – пошукової роботи вихованців
учнівського клубу «Історичне джерело».

Форма проведення: Через карантинні обмеження урок був проведений в
дистанційній формі за допомоги платформи Zoom.

Застосування (інтеграція): Матеріали уроку можна використати для подальшої
роботи історичного або краєзнавчого гуртка. Урок лише направляє та мотивує учнів для їх
подальшої дослідницької діяльності.

Вплив та сталість: Урок знайомить учнів із проблемою збереження єврейської
спадщини в нашому місті, формує почуття історичної справедливості щодо єврейської
общини.

Тип уроку:урок засвоєння нових знань.

План уроку

І. Організаційний момент уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
1. Єврейське кладовище як об’єкт дослідження.

2. Дослідження кладовища. Теоретична частина.

3. Дослідження кладовища. Практична частина.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Дидактична гра «Правда/хиба»

VІ. Підведення підсумків уроку
VІІ. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку (2 хв)

1. Привітання, перевірка присутності учнів, встановлення необхідного
мікроклімату.

2. Повідомлення теми плану уроку (слайд 1, 2) .

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (3 хв)



Вчитель: Шановні учні, всі Ви знаєте, що наш край є багатонаціональним.
Величезна кількість різних етнічних груп стали складовою частиною нашої спільної історії.
Що Вам про це відомо? Які етноси проживають/проживали на території нашого краю?

Очікувана відповіді учнів: українці, молдовани, румуни, греки, євреї, росіяни та
ін.

Вчитель: Ви праві. Кожна етнічна група мала свою історію в нашому краї та в
нашому місті. Найбільш трагічною була доля єврейської спільноти. Що Вам відомо про
це? (слайд 3, 4)

Очікувана відповідь учнів: Під час другої світової війни фашистська Німеччина
здійснювала страшний геноцид по відношенню до єврейського населення. В час війни
фашистсько-румунським командуванням в синагозі Кілії було замучено більше сотні
євреїв, інших гнали пішки до Богданівки, Миколаївської області та там розстріляли.
Пам'ятник загиблим євреям в наші дні встановлено на проспекті Миру біля місця
розташування колишньої синагоги. В наші дні єврейського населення в місті майже не
залишилося, після розпаду СРСР з Кілії поїхали всі єврейські родини. Та в місті
залишилося стародавнє єврейське кладовище, якому приблизно 600 років.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)

Вчитель: Єврейські кладовища, синагоги, школи та інші будівлі цінні не лише для
єврейського релігійного і культурного життя, а й для суспільства загалом. Навіть за
відсутності єврейських спільнот (як в нашому місті), ці пам’ятки продовжують бути
невід’ємною частиною міського культурного простору. Вони є свідками нашої спільної
історії та потребують поваги та дослідження. І сьогодні ми з Вами спробуємо це зробити.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

1. Єврейське кладовище як об’єкт дослідження
(5 хв теорії + 7 хв фільм)

Вчитель: Єврейська діаспора існує у Європі багато століть. Тісний зв’язок між
євреями і їхніми сусідами зумовив взаємовплив культур. Саме тому вивчення єврейської
історії є важливим не лише для євреїв – воно необхідне тим спільнотам, які прагнуть
ширше дослідити власну історію.
Серед уцілілих пам’яток, окрім архівних документів – приватних речей, книжок, посуду, – є
будівлі: великі синагоги, міські лікарні, приватні будинки та інші. Багато будівель були
облаштовані новими власниками для різних потреб так, що зараз досить важко
ідентифікувати їх як пам’ятки саме єврейської спадщини. Одна з найважливіших частин
такої спадщини – єврейське кладовище – стоїть просто неба і чекає свого дослідника,



тобто Вас (сдайд 5). Щиро сподіваюся, що сьогоднішній урок допоможе Вам розвинути
інтерес до вивчення кладовищ та збереження спадщини.

Єврейські кладовища привертали увагу науковців ще в ХІХ столітті, але після
Другої світової війни інтерес до них значно зріс. У наш час кладовища досліджують під
різними кутами: науковці розглядають їх як історичні та археологічні джерела, нащадки
померлих шукають тут своє коріння, волонтери намагаються протистояти знищенню
пам’ятників, а дехто опікується цвинтарями з релігійних мотивів (слайд 6).

Як правило, кладовища залишаються чи не єдиними фрагментами спадщини в
місцях, із яких повністю зникли єврейські громади. Як не парадоксально, але в більшості
випадків саме кладовища є найбільш “живими” свідченнями єврейського життя.

Так, в нашому регіоні євреї проживали з першого століття нашої ери. Вони зробили
неоціненний внесок в розвиток  нашої громади. Це частина нашої історії, тож ми маємо
навчитись досліджувати єврейське кладовище, як джерело нашої історії.

Дослідження будь якого історичного об’єкта починається з первинного
ознайомлення із ним. Тому, пропоную Вам переглянути невеличкий фільм, який для Вас
підготували Ваші однокласники вихованці учнівського клубу «Історичне джерело».

Перегляд фільму «Забуті»
(

https://www.youtube.com/watch?v=MVlFs-8DDew&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B0%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BA ) (слайд 7)

Вчитель: Підніміть руку ті, хто вже знав про цю історичну пам’ятку на території
нашого міста? (діти піднімають руки)

Давайте спробуємо разом скласти кущ запитань після перегляду фільму. Що би
Вам хотілось дослідити та дізнатись?
Вчитель малює на дошці кущ, кожна гілочка якого – це запитання, які пропонують учні

для дослідження
Скільки років найстарішому похованню?

Чому на деяких могилах покладене каміння?

Що означають візерунки на
надгробках?

https://www.youtube.com/watch?v=MVlFs-8DDew&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=MVlFs-8DDew&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BA


Яка поховальна обрядовість у євреїв?

Хто похований на кладовищі?

Вчитель: Давайте спробуємо навчитися шукати відповіді на Ваші запитання.

1. Дослідження кладовища. Теоретична частина (9 хв)

Вчитель: Якщо уважно розглянути фото надгробків, то можна зробити висновок,
що вони відрізняються один від одного. Так на єврейському кладовищі, що розташований
в нашому місті можна побачити:

● надгробки на івриті, на двох мовах (івриті та місцевій) та повністю на місцевій мові
(більш сучасні могили) (слайд 8);

● надгробки різної форми:
✔ невелики надгробки та великі видовжені (слайд 9);
✔ у формі поламаного дерева (слайд 10);
✔ склепи (слайд 11);
✔ сучасні надгробки (слайд 12) та ін.

● різний декор надгробків (слайд 13).
Надгробні плити та написи на них (епітафії) – важливе джерело інформації. Епітафія

на єврейському надгробку – це текст особливого стилю, підпорядкований певним
правилам, як і будь-який інший жанр. Хоч кожна епітафія унікальна, більшість із них
мають однакову структуру і містять кілька легко впізнаваних ключових деталей.
Ідентифікуючи ці деталі, зазвичай можна отримати базову інформацію для первинного
дослідження, як-от ім’я, стать і дата смерті похованої людини.

Однією з початкових абревіатур, яку можна побачити на надгробках в нашому місті є
פנ («по нікбар / по нітман») — «Тут лежить / Тут поховано».

Зазвичай кінцева абревіатура, תנצבה ,розташована поруч із найважливішим
елементом епітафії – датою смерті. Дата смерті, відповідно до єврейського календаря,



може налічувати від двох до шести літер. Разом вони утворюють рік, де кожна літера
позначає число: спочатку сотні, далі десятки й одиниці.

Євреї ведуть відлік часу від створення світу. Роки позначаються буквами, а тисячі
зазвичай опускаються. Наприклад, 2020 рік – це 5780 за єврейським календарем, який
позначається як תשפ або 780(תשף ). Іноді в записі року наявна літера 5(ה ) на позначення
5000 років. Тоді תשף матиме вигляд התשף .

Зверніть увагу, що дата, як і текст на івриті, пишеться справа наліво, в порядку
зменшення чисел – спочатку сотні, далі десятки й одиниці (слайд 14).

2. Дослідження кладовища. Практична частина (10 хв)
Пояснення вчителя: Як обчислити дату, що позначена єврейськими літерами?

Складіть суму значень усіх літер, що позначають рік.
Наприклад, для תקפד це 400 + 100 + 80 + 4 = 584 – рік за єврейським календарем, де

опущено 5000. Додайте до результату 1240 – саме на цей рік за григоріанським
календарем припав 5000 рік від початку світу за єврейським літочисленням.

Таким чином, תקפד дорівнює 584 + 1240 = 1864 (Слайд 15).
Оскільки сама прикінцева абревіатура תנצבה також починається з літери ת ,будьте

уважні, щоб не зарахувати її як рік.
Тож, тепер давайте спробуємо визначити рік поховання деяких надгробків нашого

єврейського кладовища.
Практичне завдання: Діти об’єднуються в групи для дослідження. Кожна група

отримує таблицю єврейської абетки із числовим значенням, пам’ятку «Правила
переведення єврейської дати у григоріанський календар» та фото надгробків з місцевого
кладовища. За допомоги цих інструментів учні, працюючи в групах самостійно
визначають дату поховання (слайд 16, 17, 18).

Таблиця єврейської абетки із числовим значенням.



Пам’ятка
«Правила переведення єврейської дати у григоріанський календар»

1. Складіть числові значення всіх літер (див. табличку);
2. Відкиньте тисячі (часто їх навіть не пишуть);
3. Додайте до отриманого числа 1240 (адже саме 1240 рік за нашим календарем

відповідає 5000 року єврейського літочислення).

Діти по черзі оголошують отриманий результат. Практичну частину можна
продовжити під час екскурсії по єврейському кладовищу.

V. Узагальнення та систематизація знань (2 хв)



Дидактична гра «Правда/хиба». Вчитель роздає учням по 2 прапорця (зеленого
та жовтого кольорів) та зачитує твердження. Якщо твердження правдиве діти піднімають
зелений прапорець, якщо хибне – жовтий.

Твердження:

1. В нашому місті розташоване єврейське кладовище.

2. Єврейські кладовища потребують дослідження, як частина нашої спільної
історії.

3. На єврейське кладовище можуть потрапити лише представники цієї етнічної
спільноти.

4. Ми можемо визначити рік поховання.

5. Дослідження єврейського кладовища можуть займатися лише історики та
археологи.

6. Надгробки на єврейських кладовищах несуть інформацію по похованого: стать,

ім’я, чим займався за життя.

VІ. Підведення підсумків уроку ( 2хв)

Вчитель підводить підсумки уроку та дякує учням за активну роботу.

VІІ. Домашнє завдання (3 хв)

За допомоги набутих на уроці знань та посібника ESJF «Досліджуємо єврейське
кладовище» створити інформаційний довідник «Єврейське кладовище мого міста» та
презентувати його.

Приклад виконаного домашнього завдання додається (додаток 1)

Рефлексія

З мого досвіду проведення уроку за допомоги платформи Zoom можу зазначити:

1. Ця тема знаходить відгук в серцях дітей, заохочує їх до пошуково – дослідницької
діяльності.

2. Бажано не обмежуватися одним уроком, а продовжити цю тему, розкриваючи різні
сторони дослідження. Адже можна підготувати окремий урок (доповнення або
продовження до цього) про людей, похованих на Вашому кладовищі, їх непрості
долі та внесок в розвиток Вашого міста / регіону.



3. В підсумку вдалося пробудити інтерес дітей до проблеми вивчення та збереження
історичної пам’ятки нашого міста. А це найголовніше, як на мене.



Таємничі коди 
єврейських мацев 

Буковини
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методист 



Олександр Щербанюк
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1 2



3



5

6



Садгора



Садгора



















Таємничі коди єврейських мацев 
Буковини



Алфавіт



                    Знаки на мацевах



Тварини на мацевах



Розкодування епітафій
Для того щоб прочитати епітафію нам спочатку 
треба знайти важливу абревіатуру, תנצבה ,вона 
розташована поруч з важливим елементом 
епітафії – датою смерті. Дата смерті, відповідно 
до єврейського календаря, може налічувати від 
двох до шести літер. Разом вони утворюють рік, 
де кожна літера позначає число: спочатку сотні, 
далі десятки й одиниці. Далі нам знадобится 
алфавід слід пам’ятати що у єврейському 
алфавиті кожна літера має своє числове 
значення. 

Нам потрібно вичислити дату תרט за алфавітом 
це 9 +200 +400 = 609 – рік за єврейським 
календарем, де опущено 5000. Додаємо до 
результату 1240 – саме на цей рік за 
григоріанським календарем припав 5000 рік від 
початку світу за єврейським літочисленням. 
Таким чином, תרט дорівнює 609 + 1240 = 1849 рік   



Структура уроку
I Вступна частина

• Тема уроку

Таємничі коди єврейських мацев Буковини

•  Скобєєв Олексій Михайлович, методист. Чернівецький клуб толерантності.

• Короткий опис уроку

Урок присвячено пам’яті краєзнавця та дослідника єврейської історичної спадщини,
Героя України Олександра Щербанюка . Структура уроку складається з матеріалів
дослідження єврейського кладовища Садгори, історії євреїв Буковини, методики
розкодування надписів на єврейських надгробках.

• Предмет

Історія України, курс «Людина і світ», позакласна діяльність

• Вік учнів, клас

12-17 років , 8-11 класи

• Загальний час (45 хв.)

• Чи відбулась апробація уроку (Так)

II Основна частина

1.Контекст уроку / проблема

Історія минулого та сьогодення має трагічні приклади , що  показують негайну потребу
у вихованні культури пам’яті, поваги до інших людей та їх культурної спадщини. Тому
так важливо виховувати толерантне ставлення до інших націй та взаємодію у
збереженні історичної пам’яті, навчити молоде покоління цінувати історичний спадок
та спонукати до збереження багатокультурної спадщини



2.Довгострокові цілі

Мета ; навчити молодь кваліфіковано досліджувати місцеві єврейські кладовища
та надихати вивчати ,знати , розуміти свою власну локальну історію

Українське суспільство поліетнічне та мультикультурне .Збереження      історичної пам’яті
єврейського народу , має значення не тільки для єврейської історії, але є невід’ємна
частина історії нашої країни в цілому .

Участь у заході допоможе молоді сформувати тонке відношення до культурної спадщини
, а також сприятиме розвитку міжкультурного діалогу в полікультурному суспільстві
регіону

Завдяки дослідженню єврейських кладовищ учні дізнаються про цю історичну
матеріальну спадщину , і про те як краще розмістити її  у більш широкому історичному та
соціокультурному контексті

3.Цілі / завдання:

Поширити інтерес у молоді до вивчення та збереження зникаючого історичного спадку

Залучити учнів  до збереження історичної пам’яті про місцеві єврейські громади

Надихнути молодь на вивчення , захист та  збереження місцевого єврейського спадку , в
тому числі кладовищ

Надати практичні інструменти з дослідження єврейських кладовищ

Удосконалювати навички дослідницької діяльності : обгрунтувати,      систематизувати,
класифікувати

Надати знання та навички з дослідження та розкодування зображень та надписів на
єврейських надгробках – мацевах.

4. Джерела :

Посібник Досліджуємо єврейське кладовище (укр. мова)
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom__8f0367403042ee?fbclid=IwAR1

ObrSvoVzZcHsXHrvcCRtB97lREaml0ACMxEF9Kq3r1Uie8OXpJvc2kFc

Відео :Тайна еврейского алфавита
https://www.youtube.com/watch?v=SackTyuwmrw&ab_channel=2066avalon



Відео :Тайна еврейского алфавита
https://www.youtube.com/watch?v=p_S3gxALwvE&list=PLZUtOMaIw33VgIYT0Bp2RR37anj8wLNgp&a

b_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9D%

D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80

Історія народження алфавіту:
https://www.youtube.com/watch?v=VrXB4r3FTAE&ab_channel=LeviSheptovitsky
Музей єврейства Чернівців . Історична довідка;

http://muzejew.org.ua/Koncept-Istoria-Ukr.html

Тайний код поховань: https://ujew.com.ua/tajnyj-kod-drevnih-nadgrobij
Розкодування єврейських поховань ; https://works.doklad.ru/view/yJ-tl4FIN0g/all.html
Чернівецька область , історія єврейства:
http://iajgscemetery.org/eastern-europe/ukraine/overview-chernivetska-oblast-cemeteries-condition-
information

Таємниці єврейських кладовищ
https://texty.org.ua/articles/44076/Tajemnyci_jevrejskyh_kladovyshh-44076/

Електронна база кладовищ,
International Jewish Cemetery Project: http://iajgscemetery.org/eastern-europe

Дослідження єврейських кладовищ  https://www.esjf-surveys.org/

5. Урок не вимагає від учнів спеціальних (додаткових) навичок і вмінь

6.Виклики та вирішення:

Карантинні обмеження не дозволили учням виїхати для дослідження на місце
розташування кладовища , тому керівники клубу провели власне дослідження , були
зроблені фото та відео матеріали , які увійшли в методичну розробку  уроку і заняття було
підготовлене для проведення в он-лайн форматі.

7.Проведення уроку:

Урок пройшов в онлайн форматі з затосуванням відео та фотоматеріалів зроблених
керівниками на місці розташування кладовища , а також матеріалів з додаткових джерел
та відеопрезентації, На основі отриманих знань учні виконували самостійну дослідницьку
роботу по розкодуванню написів на надгробках.

https://www.youtube.com/watch?v=p_S3gxALwvE&list=PLZUtOMaIw33VgIYT0Bp2RR37anj8wLNgp&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=p_S3gxALwvE&list=PLZUtOMaIw33VgIYT0Bp2RR37anj8wLNgp&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=p_S3gxALwvE&list=PLZUtOMaIw33VgIYT0Bp2RR37anj8wLNgp&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://muzejew.org.ua/Koncept-Istoria-Ukr.html
https://ujew.com.ua/tajnyj-kod-drevnih-nadgrobij
https://works.doklad.ru/view/yJ-tl4FIN0g/all.html
http://iajgscemetery.org/eastern-europe/ukraine/overview-chernivetska-oblast-cemeteries-condition-information
http://iajgscemetery.org/eastern-europe/ukraine/overview-chernivetska-oblast-cemeteries-condition-information
http://iajgscemetery.org/eastern-europe


Були застосовані прийоми та методи :

Перегляд презентації та відео

Синтез та аналіз інформації

Робота в групах

Інтерактивне дослідження

8.Застосування (інтеграція):

Урок можливо інтегрувати у позакласну діяльність

Є можливість створити проект з дослідження та популяризації історичного спадку, який
представлений пам’ятниками на єврейських кладовищах серед молоді інших сільських та
місцевих громад, залучаючи місцеву молодь до облаштування та захисту матеріальної і
культурної спадщини євреїв

9.Вплив:

Проведення подібних заходів сприятиме  формуванню у молодого покоління розуміння ,
що збереження єврейської спадщини – є частина збереження невід’ємної історичної
пам’яті нашого народу

10.Сталість:

Вивчення історичної спадщини різних етнічних груп сприятиме  збереженню історичної
пам’яті, дбайливому ставленню до пам’яток культури, формує сталий  інтерес у молоді до
подальшого  дослідження єврейських кладовищ, бажання зберігати його та
популяризувати

11. Хід уроку

ПЛАН УРОКУ

№ Структурні компоненти уроку Методи та прийоми Час/хв
I Організаційна діяльність .

Вступне слово вчителя
Створення сприятливої атмосфери.
Емоційна виразність вчителя
Мотиваційна зацікавленість
доповіді
Вправа «Знайомимось»

2



II Мотивація Розповідь про Олександра
Щербанюка , героя Україна ,
краєзнавця , дослідника єврейської
історії
Перегляд відео : «Тайна
єврейського алфавіту»

6

III Актуалізація опорних знань Презентація Power Point
Буковина – багатонаціональний
край
Історія єврейства Буковини
Єврейська спадщина є частиною
спільного європейського надбання
Перегляд відео : Ein Lied geht um die
Welt : אתשרשמידטיוסף

4

IV Формування знань, вмінь і навичок
учнів

Інтерактивні дослідження
Буковинських кладовищ учнями

Використання  інтерактивної мапи
від  CENTROPA

10

Мандрівка Садгірським
єврейським кладовищем на основі
зроблених  матеріалів з
дослідження кладовища Садгори
керівниками клубу.

Презентація PowerPoint
Відео: пісня Алла Ріда - Hava Nagila

5

Як кваліфіковано досліджувати
єврейське  кладовище?

Презентація Power Point 1

Види надгробків: мацеви та огелі.
Зображення, епітафіїї, алфавіт,
геометрія

Презентація Power Point 5

V. Застосування знань, вмінь і
навичок учнів

Вправа на візуалізацію.
Робота в групах
Розкодування надписів

10

VI. Підведення підсумків Аналіз виконання завдання
вчителем

1

VII. Рефлексія 1



12 .Рефлексія.

Будь ласка, проаналізуйте урок, взявши за основі подані запитання:
• Яким був ваш досвід проведення цього уроку?

Учням цікаво було досліджувати та зрозуміти , яка багата історія єврейства в
Чернівецькому регіоні.

• Які рекомендації ви маєте щодо проведення уроку для інших вчителів?

Ми рекомендуємо  зробити фотофіксацію матеріали на місці знаходження об’єкту, а
дослідження  провести  онлайн з учнями.
Робити більш детальний та цікавий відеоконтент для онлайн уроків, використовувати
інтерактивні методики

• Що спрацювало? Що було досягнуто в підсумку?

Була проведена велика підготовча робота, завдяки попередньої домовленості з
єврейською общиною нам відкрили доступ до кладовища для дослідження та
відеозйомки в період карантину, завдяки чому були підготовлені матеріали уроку

• Що б ви змінили? З якими викликами/проблемами ви зіткнулися?
Карантинні обмеження не дали можливості проведення дослідження на локаціях разом з
дітьми , тому ми змушені були провести самостійне дослідження , а урок провести в
онлайн форматі.

ХІД УРОКУ

Тема уроку:

Таємничі коди єврейських мацев Буковини

• Історія України, курс «Людина і світ», позакласна діяльність

• Вік учнів 12-17 р. , 8-11 кл.

• Загальний час  45 хв.



Це заняття присвячене пам’яті Олександра Шербанюка,

Героя України, краєзнавця, дослідника єврейської

Історичної спадщини Буковини

I.Організаційна діяльність
Рекомендую розсадити учнів за методикою фасилітаційного кола.

Вправа «Знайомимось». Учні називають своє ім’я та імена сусіда з права

Вступне слово вчителя :

Це заняття я хочу присвятити пам’яті Олександра Щербанюка , героя України,

краєзнавця, дослідника єврейської історичної спадщини Буковини.

Презентація Power Point (Слайд 1)

II. Мотивація

Вчитель :

Олександр Щербанюк поїхав
на Майдан не зі зброєю, а зі «щитом» - книжками Нового Завіту, які він дарував бійцям
Майдану . Та повернувся «на щиті» . Загинув в Києві під час революції гідності 20 лютого
2014 р. вранці від кулі снайпера . Олександр Щербанюк жив скромно, а загинув героїчно.

Поховали його в Чернівцях, тисячі людей прийшли попрощатися з героєм на центральну
площу, а потім на плечах несли до самого цвинтаря на Годилові пішки, адже це
найменше, що могли зробити. Він поїхав на Майдан, бо вважав, що чоловік повинен
захищати свою родину, бо його сім’я пережила трагедію Голокосту. І разом з іншими
бійцями «Небесної сотні» змінив Україну для всіх нас, змінив переламавши свідомість.

В родині Олександра називали «Небайдужим». Він був громадським діячем, активним
учасником єврейського товариства «Бейм Сімха», дослідником єврейської історії. Тепер
одна з вулиць Чернівців носить його ім’я.

Я був з ним знайомий. В моїй пам’яті Олександр залишився енергійним молодим
чоловіком, дослідником культурної спадщини краю. Ми разом були організаторами
першого мультикультурного лінгвістичного фестивалю в Чернівцях 2013 р. Цей урок я хочу
присвятити його пам’яті, використовуючи матеріали, що презентував Олександр на
фестивалі.



Я пам’ятаю, як захопив Олександр нас своєю розповіддю про таємниці івриту і древні
письмена , які можливо прочитати на єврейських надгробках. Він говорив , що ми шукаємо
залишки древніх культур  типу шумерів та  Єгипту, а вони поруч з нами. Олександр
називав єврейську спадщину «Атлантида поруч з нами». І я запрошую вас у подорож  цією
Атлантидою. Разом будемо її досліджувати , вчитися розкодовувати таємні символи,

письмена та дізнаватися хто були ці люди, хто жив на нашій землі багато, багато років
тому.

Пропоную переглянути відео

Перегляд відео : Таємниця єврейського алфавіту

https://www.youtube.com/watch?v=SackTyuwmrw&ab_channel=2066avalon

III.Актуалізація опорних знань .

Презентація PowerPoint (Слайд 2)

Вчитель:

Буковина – багатонаціональний край, котрий має свою давню і неповторну етнічну історію.
У далекому минулому Буковини прослідковуємо кельтські, фракійські, протослов’янські
спільноти. В епоху середньовіччя ми вже бачимо русичів (українців), волохів (румунів),
поляків, куманів (половців), угорців; у новий і новітній час – українців, румунів, поляків,
німців, чехів, словаків, угорців, вірменів, євреїв тощо. Особливість історії цього краю
полягає також в тому, що всі етноси, котрі його населяли, були активними
дійовими особами історичного процесу, любили Буковину понад усе і намагалися жити в
мирі між собою. Їм притаманні повага до мови та звичаїв сусідів – представників інших
націй, уміння підтримувати з ними толерантні стосунки.
Урбаністичний пейзаж тогочасної Буковини неможливо уявити без єврейського
населення, яке було відносно або й абсолютно домінуючим серед інших національних
громад у містах і містечках краю. Коли з’явилися точно перші єврейські поселенці на
Буковині, достеменно не відомо, але є підстави стверджувати, що місцева єврейська
громада почала формуватися в період середньовіччя. Головними заняттями
буковинських євреїв на той час були торгівля, ремесла, шинкарство. Об’єднувалися євреї
у громади –
кагали, внутрішня організація яких базувалася на суто єврейських звичаях і традиціях.

Перегляд відео : Ein Lied geht um die Welt : אתשרשמידטיוסף
https://www.youtube.com/watch?v=PHwTwrnQutM&t=62s&ab_channel=jbukowina

Саме в цей період єврейська та світова культура збагатилася багатьма новими іменеми:
Еліезера Штейнбарга, Ітцика Мангера, Альфреда Шпербера, Рози Ауслейдер, Йозефа

https://www.youtube.com/watch?v=SackTyuwmrw&ab_channel=2066avalon
https://www.youtube.com/watch?v=PHwTwrnQutM&t=62s&ab_channel=jbukowina


Шмідта та багатьох інших. З початком Другої світової війни румунська влада запровадила
на Буковині стан облоги. З осені 1941 р. режим Гітлера-Антонеску розпочав масові
депортації місцевого єврейського населення. У ході цих акцій з Буковини було
депортовано від 70 до 90 тис. євреїв. В умовах лихоліття війни вдалося вижити лише
половині з них.
Але залишилися пам’ятники культури , та надгобки на єврейских кладовищах.

Дослідження таких місць дуже важливе , оскільки це останнє свідотство єврейської
присутності.

Єврейська спадщина є частиною спільного європейського надбання. Вона ілюструє
продуктивне співіснування і є важливим досвідом мультикультурності.

IV.Формування знань, вмінь і навичок учнів

1.Інтерактивні дослідження  ( 10 хв) Дозволити користуватися гаджетами.

Поділити  учнів на 6 груп  .

Завдання : Знайти на карті єврейські кладовища в міста : Чернівці, Хотин, Сторожинець,

Кельменці, Велико-Кучурів, Кіцмань,

(Для проведення уроку в іншому регіоні можливо скористатися дослідженням своєї
області по карті)

Запропонувати учням за допомогою веб-ресурсу знайти місця єврейських поховань на
Буковині. Дослідити  історію, кількість і  стан кладовищ. Зробити невеличку доповідь.

Мапа єврейських кладовищ. https://www.esjf-surveys.org/surveys-map/

2. Мандрівка Садгірським єврейським кладовищем на основі відзнятих  матеріалів з
досліження кладовища  Садгори керівниками клубу, та матеріалів презентацій
Олександра Щербанюка.

Презентація PowerPoint (Слайд 3)

Вчитель: Сьогодні ми здійснемо мандрівку здебільшого прихованими скарбами
єврейської культури, яка є невід’ємною частиною європейської спадщини поряд із
Парфеноном та величними соборами. Ми відвідаємо Садгору, одне з перших місць
поселення євреїв на Буковині.

Теперешній район Чернівців Садгора майже 200 років розвивався як окреме місто з
переважно єврейським населенням

https://www.esjf-surveys.org/surveys-map/


На початку минулого століття населення Садгори було на 80% єврейським.
І саме цей край є батьківщиною відомої пісні «Хава Нагіла».

Відео, звучить пісня :

https://www.youtube.com/watch?v=YWI3Hc2DuqU&ab_channel=ELLOАлла Рид - Hava Nagila

  У складі Чернівців він уже понад 50 років. А з дня заснування у 1771 році й аж до 1968
року нинішній район Чернівців існував і розвивався як окреме місто Садгора. Свого часу
воно було одним із найпотужніших торгових центрів східної Європи і могло змагатися із
Чернівцями за статус адміністративного центру Буковини.
Під час російсько-турецької війни , Австрія воювала на стороні Росіії, а тоді Буковина була
територією Австро-Угорщини. В Садгорі друкували монети для економічної підтримки
війни. Поки тривала війна, у 1771 році вийшла перша пробна партія мідних монет із
Садгірської монетарні. На початку ХІХ століття у Садгори одним з важливим центрів
торгівлі в Європі.
 Тут організовувалися величезні ярмарки. Це дало поштовх у розвитку Садгори, вона
з’явилася на картах світу і Європи. Тільки уявіть, за один виторг тут продавалося 10-12
тисяч голів худоби. Це був один з найбільших у Європі ярмарків. Ця худоба
транспортувалась у Польщу, в Німеччину, Голландію тощо.
Садгора відома якМЕККА ДЛЯ ІУДЕЇВ

Перші євреї тут з’явилися, коли організовувались величезні ярмарки. Але масове
заселення євреями цих земель почалося тоді, коли тут оселився цадик Ізраель Фрідманн
у 1842 р. Це засновник відомої садгірської династії хасидів, яка не перервана й досі. Його
нащадки приїжджають зі США у Садгору і проводять прийоми у відновленій синагозі.

Для звичайних євреїв, які приходили сюди з усього світу, він був «чудодійним рабином із
Садагури», ясновидцем і пророком, який міг віщувати долю, майбутній шлюб, торгову
угоду, чи сказати, куди зникла курка, що забігла на сусідський город. За переказами,
навіть смертельно хворі люди зцілювалися, доторкнувшись до його одежі. Люди вірили,
що в рабина переселилася мудрість царя Соломона, тому його слова були пророчими.

Засновник хасидизму у Садгорі Ізраель Фрідманн був для місцевих євреїв і наставником, і
суддею, й керівником громади та духовним її лідером. До нього на прийом записувалися
найзаможніші люди того часу. Коли австрійський імператор їхав із Відня, то спочатку
завертав до Садгори на прийом до цадика Фрідманна, а потім уже їхав до президента
краю в Чернівці

https://www.youtube.com/watch?v=YWI3Hc2DuqU&ab_channel=ELLO


Цадик Фрідманн помер 1850 року. Ще за життя він передбачив день своєї смерті й заповів
поховати його на єврейському цвинтарі у Садгорі. Нащадки садгірського цадика нині
проживають в Ізраїлі, США, Бельгії, Великій Британії.
Цадик Ізраель Фрідманн похований, як і заповідав, на місцевому єврейському кладовищі,
поряд – могили його батьків і дітей. До його могили приїжджають юдеї з усього світу.

Практично весь архітектурний ансамбль резиденціїї цаадика частково або повністю був
зруйнованим у роки війни, як і більшість Садгори. Майже непорушною залишилась лише
будівля синагоги , яку за легендою було закладено у 1770 р., на привезеній землі з
Єрусалима. Тепер ведуться реставраційні роботи.
1914р. в Садгорі жило біля 6000 євреїв . Тут було 12 синагог, духовне училище, лікарня,
готелі, магазини, будинок для людей похилого віку та інше майно , що належало
єврейській громаді.

В Садгорі меморіальну та пізнавальну цінність має комплекс  єврейського кладовищ, де є
ряд історичних поховань різних періодів, яке є найстаріше в регіоні . Перше поховання
приблизно  датовано 1830р   , нове 1930 р.
Багато відомих постатей, які сповідували хасидизм, були тут поховані. Саме тому
паломники єврейської віри приходять відвідати це священне місце- «Єврейський
Ватикан»
Сьогодні і ми з вами відвідаємо це священне місце.

3.Як кваліфіковано досліджувати єврейське  кладовище ?

Презентація Power Point  (Слайд) 4)

Вчитель :

Будь-яке єврейське кладовище, діюче чи недіюче, є сакральним місцем. А відтак його
відвідувачі, незалежно від мети, повинні дотримуватись кількох простих правил.
Далі ви отримаєте основні рекомендації та дізнаєтесь про деякі ритуали, пов’язані з
відвідинами цвинтаря:
-За юдейською традицією, чоловіки обов’язково мають покривати голову.

-Не слід їсти, пити і палити на кладовищі, бо, з одного боку, в іудаїзмі це є виявом
неповаги до померлих, з іншого, кладовище сприймається як ритуально нечисте місце.

-Оскільки цвинтар вважається нечистим місцем, вам можуть запропонувати помити руки
після його відвідування. Для цього, як правило, існує спеціально обладнане місце.

4.Види  надгробків: мацеви та огелі. Зображення , епітафії, алфавіт, геометрія

Часто люди не розуміють, навіщо дбати про єврейські цвинтарі чи інші пам’ятки, бо вони ж
не наші. Але єврейська культура — частина нашої культури. Ці люди жили з нами



пліч-о-пліч століттями, вони брали участь у громадському житті та історії. Тому
єврейський цвинтар — наш. Коли ми вивчаємо єврейську культуру, зокрема, через
дослідження написів на мацевах, то персоналізуємо її, розуміємо, що кожне поховання —

це конкретна людина

Коли людина зможе прочитати текст на мацеві, можливо, він її зачепить, можливо,

зворушить. Тоді єврейська культура стане дещо ближчою та більш зрозумілою.

Спробуємо і ми розкодувати таємні знаки на єврейських надгробках

Презентація Power Point ( Слайд 5)

Надгробки поділяються на два види: мацеви та огелі. Мацеви (з івриту – «надгробний
камінь») – це надгробки різної форми, переважно вертикальні в Європі та горизонтальні у
південних громадах (Греція, Північна Африка).

Огелі (в перекладі з івриту – «шатро») – конструкції з чотирьох стін та даху, за розмірами
більші за мацеви. Побудова огелів зумовлена традицією паломництва на могили рабинів,
хасидських лідерів та видатних членів єврейських громад, оскільки дах також виконує
функцію захисту від вітру, дощу та снігу.

Презентація Power Point (Слайд 6)

Мацеви

Епітафія на єврейському надгробку-мацеві – це текст особливого стилю, підпорядкований
певним правилам, як і будь-який інший жанр. Хоч кожна епітафія унікальна, більшість із
них мають однакову структуру і містять кілька легко впізнаваних ключових деталей.
Ідентифікуючи ці деталі, зазвичай можна отримати базову інформацію для первинного
дослідження, як-от ім’я, стать і дата смерті похованої людини.
Починаючи з ХІХ століття тексти на надгробках часто писалися
двома мовами: івритом та місцевою. Однак ми зосередимося на
найпоширеніших і найбільш універсальних епітафіях на івриті, тож
вам буде потрібне базове знання єврейського алфавіту. Інформація про співвідношення
між єврейськими літерами і числами (гематрія10) необхідна для обчислення дат (див.
таблицю).
Єврейський алфавіт один з найстаріших в світі . За дослідженням  вчених йому 4000=3000
років.



Алфавіт

Знаки на мацевах:

Тут треба зауважити, що іудаїзм забороняє зображати людину, тому своєрідний
«портрет» покійного ( його звички, професія, рід, характер та інш.), як правило
«закодовувалося» різними символами та знаками. Це своєрідний Код який
передаванся нашадкам, щоб ми могли його прочитати.

Тексти епітафій зазвичай оздоблені різноманітними символічними декоративними
елементами, які можуть містити не менш важливі відомості, ніж власне текст.
Серед найбільш поширених символів на єврейських надгробках
можна виділити менору («підсвічник»). Вона має вигляд золотого
семисвічника з Єрусалимського Храму. Менора є одним із найдавніших символів в
юдаїзмі. Ви можете побачити її не лише на
надгробках, а й в інтер’єрах синагог, на різних єврейських обрядових предметах, на гербі
Держави Ізраїль тощо.
Інший відомий єврейський символ – дві відкриті долоні з розведеними
пальцями, що нагадують літеру ש («шин»).
Це символ Когенів з роду Агарона – брата Мойсея, які були священнослужителями в
Єрусалимському Храмі

Зірка Давида («Маге́н Дави́д») – шестикутна зірка. Символ єврейського народу, юдаїзму,

Ізраїлю. Згідно із середньовічною легендою, був знаком юдейського царя Давида. За
легендою, цю зірку зображували на щитах воїнів його війська. У новітній період – головний
єврейський національний символ

Левіти – одне з племен (колін) Ізраїлевих, коліно служителів Єрусалимського Храму. Вони
допомагали священникам-когенам, зокрема омивали їм руки перед богослужінням. На
згадку про це малюють глек.



Тварини на мацевах

Попри те, що деякі тварини на єврейських надгробках використовуються як метафоричні
символи смерті, тваринні образи можуть мати різноманітні значення, а їх використання
залежить від багатьох чинників, які не можна трактувати однозначно. Зображення
тварини може бути використане на позначення імені померлого, вказувати на біблійну
цитату чи виконувати естетичну функцію. Найбільш поширені тварини на мацевах – леви
та олені.

Образи птахів також використовуються для оздоблення надгробків, і найбільш
характерними вони є для жіночих мацев. Здебільшого різьбярі мали досить приблизне
уявлення про вигляд тієї чи іншої тварини (наприклад, лева могли зобразити схожим на
ведмедя). Химери, єдинороги або грифони поширені на єврейських надгробках і можуть
мати специфічне значення. Борис Хаймович вважає, що химери, наприклад, є
своєрідними охоронцями душі померлого.

V. Застосування знань, вмінь і навичок учнів

Вправа на візуалізацію. Робота в групах

Презентація Power Point (Слайд 7)

Розділити учнів на групи. Учні отримують завдання розкодувати надписи на мацевах.

Для того щоб прочитати епітафію нам спочатку треба знайти важливу абревіатуру,

תנצבה ,вона розташована поруч з важливим елементом епітафії – датою смерті. Дата
смерті, відповідно до єврейського календаря, може налічувати від двох до шести літер.

Разом вони утворюють рік, де кожна літера позначає число: спочатку сотні, далі десятки й
одиниці. Далі нам знадобиться алфавіт слід пам’ятати що у єврейському алфавіті кожна
літера має своє числове значення.

Отож для розуміння розглянемо такий приклад:



Нам потрібно вичислити дату תרט за алфавітом це 9 +200 +400 = 609 – рік за єврейським
календарем, де опущено 5000. Додаємо до результату 1240 – саме на цей рік за
григоріанським календарем припав 5000 рік від початку світу за єврейським
літочисленням. Таким чином, תרט дорівнює 609 + 1240 = 1849 рік

VI. Підведення підсумків. Аналіз виконання завдання вчителем .

VII. Рефлексія

Вчитель:

-Що нового дізналися ?

-Яким для вас було завдання з розкодування надписів на мацевах?

- Який висновок можна зробити досліджуючи єврейське кладовище ?



Роздатковий матеріал

Знаки
Додаток 1

Зірка Давида («Маге́н Дави́д») –
шестикутна зірка. Символ єврейського
народу, юдаїзму, Ізраїлю. Згідно із
середньовічною легендою, був знаком
юдейського царя Давида. За легендою,
цю зірку зображували на щитах воїнів
його війська. У новітній період –
головний єврейський національний
символ.

Коге́н – священник в Єрусалимському
Храмі за часів давньої єврейської
держави. Після руйнування
Єрусалимського Храму
в I ст. н. е. священники-когени втратили
більшість своїх функцій, крім
здійснення особливого священницького
благословення у великі свята під час
молитви. Для цього благословення
вони складають руки як показано на
малюнку.

Левіти – одне з племен (колін)
Ізраїлевих, коліно служителів
Єрусалимського Храму. Вони
допомагали священникам-когенам,
зокрема омивали їм руки перед
богослужінням. На згадку про це
малюють глек.



Світильник (мено́ра) – золотий
семисвічник, який, за традицією,
знаходився в Єрусалимському
Храмі. Його зображення є одним
із найдавніших, ще з античних
часів, символів юдаїзму.

Додаток 2

ТВАРИНИ

Лев – символ влади
Син Якова - молодий Лев Ієгуда, від
коліна якого пішло большенство
современих іудеїв, цавство Іудея.
символ властісімвол влади.
Встановлюють і в честь імені Ієгуда

Виноград. Вони символізують
роз'єднання, а потім об'єднання усіх
колін Ізраїлю після приходу Машиаха.
(Месії-рятівника) Ці паростки також
символізують Древо Пізнання і Древо
Життя.



Ведмідь традиційно зображували на
надгробках людей, що носили ім'я Дов
або Бер - тобто Ведмідь

Орел. У єврейській традиції орел, як
звичайний, так і двоголовий, завжди
символізує Господа

В юдейській традиції, як вважають
спеціалісти, ці три зайці символізують
трьох біблійних патріархів - Авраама,
Іцхака та Яакова. Подібний заячий
медальйон колись прикрашав і інтер’єр
сатанівької синагоги, його добре видно
на одній із старих фотографій.

Додаток 3
Розкодування епітафій

Початкові й кінцеві формули
פנ —дві літери єврейської абетки, «пей» і «нун», з яких зазвичай



починається текст надгробного напису (епітафії). Це – абревіатура
слів «Тут похований» – «по нітма́н».

תנצבה — П’ять літер єврейської абетки, якими найчастіше завер-
шуються надгробні написи. Вони є абревіатурою традиційного до-
брого побажання померлому: «Нехай його душа буде зав’язана у
вузол життя».

Як вирахувати дату
Кожна буква єврейської абетки має числове значення:

Єрейським літочисленням, нині триває 5780 рік. Цифри позначають-
ся літерами. Наприклад, щоб позначити 5765 рік, треба зробити
такий запис (його читають справа наліво):
Якщо скласти разом числові значення всіх
літер, отримаємо потрібне число – 5765.
Як перевести єврейську дату у звичний для нас григоріанський ка-
лендар?
Треба:
1) скласти числові значення всіх літер (див. табличку);
2) відкинути тисячі (часто їх навіть не пишуть);
3) додати до отриманого числа 1240 (адже саме 1240 рік за нашим
календарем відповідає 5000 року єврейського літочислення): 765 +
1240 = 2005.




