
81-роковини трагедії Бабиного Яру 
ОСВІТА для ДОРОСЛИХ – ОСВІТА протягом ЖИТТЯ 

навчально-методичний кабінет  
Бабин Яр – це страшний символ Голокосту на нашій українській землі. Ми не можемо позбутись його, але можемо 

перемогти гідним ушануванням пам’яті всіх жертв, усіх загиблих. Питання історичної справедливості дуже гостре. 

Ми несемо відповідальність перед усіма минулими і всіма майбутніми поколіннями за історичну справедливість… 

У Відокремленому структурному  підрозділі «Новоушицький  фаховий коледж» Закладу вищої 

освіти «Подільський державний університет»  було проведено ЛЕКТОРІЙ «Бабин Яр. Дорога смерті» 

для працівників  та студентів  коледжу. Спікерами стали завідувач методичного кабінету, 

викладачі суспільних дисциплін Валентина БІДНА, Інна КОСТЮЧЕНКО.  

Сьогодні  День пам’яті жертв Бабиного Яру – одного з найжахливіших символів 

Голокосту. Упродовж двох днів, 29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві було 

проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення України.  

Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення 

міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Лише в перші два дні розстрілів було вбито 

майже 34 тисяч людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня – ще близько 17 тисяч осіб. Місцем масових 

розстрілів було обрано Бабин Яр – балку на північному заході Києва довжиною у два з 

половиною кілометри, яка місцями сягала 50-метрової глибини.  

Маховик смерті забрав упродовж 1941-1943 років життя близько 100 тисяч людей – євреїв, 

ромів, полонених червоноармійців, пацієнтів психіатричної лікарні, цивільних заручників, 

українських націоналістів і радянських партизанів, в’язнів Сирецького концтабору.  

Нині Бабиного Яру фактично немає, його зрівняли із землею. Тут проклали дороги й трасу 

метрополітену Дорогожичі, телевежу, спорткомплекс, побудували житлові квартири, розбили парк. 

Лише верхів’я урочища Бабин Яр у межах вулиць Дорогожицької, Мельникова, О. Теліги та 

Оранжерейської залишилося незабудованим – як свідчення трагедії світового масштабу, місце 

історичної пам’яті… 

У 2022 році, у 81-ті роковини трагедії, ми вшануємо пам’ять десятків тисяч розстріляних…ми згадуємо трагедію  в УРОЧИЩІ 

«ТРИХІВ» рідної Новоушиччини… трагедію 01березня 2022, що заподіяли рашисти …  

Ми вивчаємо Бабин Яр не для того, щоб підкреслити чиюсь національну значимість, а для того, щоб ніхто і ніколи не забував газових камер, 

жахливих медичних експериментів над живими людьми, сотні великих та малих бабиних ярів. 

Ми вивчаємо Бабин Яр, щоб не зрадити нашу пам’ять, яка стікає кров’ю, щоб зробити неможливою реабілітацію фашистів, нацистів та їхніх 

поплічників. 

Ми вивчаємо Бабин Яр, тому що хочемо, щоб всі почули правду про мужніх борців з нацизмом. 

Ми вивчаємо Бабин Яр, щоб із вірою та надією дивитися у майбутнє...З вірою у перемогу! 

Ми вивчаємо Бабин Яр, тому, що це була трагедія всього українського народу. 

Бабин Яр болітиме нам до скону. Бабин Яр болітиме нашим дітям, нашим онукам, нашим правнукам. Бабин Яр – це наш вічний біль. 

Бабин Яр – це наша незагойна рана. Ми не в змозі змінити хід історії, але ми можемо і повинні не забувати про загиблих. Адже поки 

ми їх пам’ятаємо, доти вони живуть у наших серцях …Вічна пам’ять всім загиблим у Бабиному Яру… 

https://mltk.co.ua/80-%d1%80%d1%96%d1%87%d1%87%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%b4%d1%96%d1%97-%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d1%80%d1%83/
https://www.ukrinform.ua/tag-babin-ar

