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Актуальність теми науково-дослідної роботи полягає у розкритті 

життя єврейського народу вибираючи свідчення очевидців, розповіді із 

минулого. Адже, загалу вже багато чого відомо про Голокост із 

інформаційних джерел. Себто хронологія, географія подій, винуватці та 

кількість жертв, наслідки нещадного винищення мільйонів людей через їх 

приналежність до «неправильної» національності чи раси і таке інше. Але не 

досить глибоко розкрито саме становище та співіснування кожної конкретної 

людини однієї національності з іншими в цих жахливих умовах.  

Фактично – як народ став мультинаціональним через нищення усіх 

проявів культури, звичаїв, віри і, в першу чергу, самих людей. 

Предметом роботи є тогочасне населення, що складалося з українців, 

поляків та євреїв. 

Об’єктом роботи є його (населення) життєвий шлях, тобто події, які 

відбувалися під час Голокосту і стосувалися цих трьох національностей. 

Мета роботи полягає у вивченні життя українського, польського і 

єврейського народів, їх відносин та взаємодії в умовах Голокосту. 

Завданнями є дослідження міжнаціональних взаємин євреїв з 

українцями та поляками починаючи з 1918 року до завершення їх геноциду 

(1945р.). Аналіз причин початку масового знищення єврейського населення, 

яке тісно пов’язане з початком Другої світової війни. Визначення основних 

аспектів перебігу Голокосту під час Другої світової війни, аналізуючи 

свідчення очевидців та інших людей, які знають про ці події не тільки з 

науково-дослідницької літератури чи музейних виставок. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати 

можуть використовуватись при вивченні та дослідженні історії Голокосту, а 

саме в міжнаціональних взаєминах євреїв, поляків та українців, які були 

тісно пов’язаними як територіально, так і духовно. Викладені розповіді 



очевидців дозволять глибше аналізувати становище народів – жертв 

Голокосту в ті часи. 

Наукова новизна. В науковій роботі набуло подальшого розвитку 

дослідження життя народів під час Голокосту, а саме у взаємовідносинах між 

людьми різних національностей. Конкретизовано та доповнено існуючі 

відомості про події 1939-1945рр. 

Методологія дослідження. В основі роботи лежить історико-

генетичний метод дослідження, який полягає у встановленні причинно-

наслідкового зв’язку початку Голокосту і розвитку подій під час нього. Це 

дозволить дослідити протікання життя євреїв, поляків та українців і 

визначити їхні взаємовідносини, які мали місце на той час. Для цього 

використовуватиметься історична література та інші історичні джерела, 

серед яких найбільш інформативними будуть свідчення очевидців та 

історичні довідки. 

Робота містить зміст, вступ, основну частину, висновки та список 

використаних джерел. Обсяг складає 26 сторінок. 

ГОЛОКОСТ, ТЕРОР, ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ, ОСТАРБАЙТЕРИ, 

ГЕСТАПО, ГЕТТО, ТАБОРИ СМЕРТІ, КОЛАБОРАЦІЯ, КРИШТАЛЕВА 

НІЧ. 
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