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Тема уроку: 

Пропаганда войовничого  антисемітизму як напрямок ідеологічної 

політики гітлерівського режиму 

 

Мета уроку: ознайомлення з історією виникнення пропаганди;  застосування 

знань про систему ідеологічної політики нацистської влади для розв’язання 

нових пізнавальних і практичних завдань; формування критичного мислення; 

розвиток аналітичних здібностей; удосконалення навичок проведення 

історичного дослідження; виховання нетерпимості до різноманітних  проявів  

дискримінації та здатності усвідомлено відстежувати впливовість пропаганди в 

сьогоденні 

Завдання уроку – засвоїти нові поняття і терміни; проаналізувати джерела 

нацистської пропаганди антисемітизму; визначити роль пропаганди в політиці 

гітлерівської Німеччини, пояснювати результати її впливу на німецьке 

суспільство та долю європейского єврейства; виявити спільні риси 

антиєврейської політики нацистів та сучасних пропагандистських технологій  

Обладнання: комп'ютер, проектор, екран, дошка, фліп-чарти 

 

Хід уроку 

І. Организаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Рекомендації  учителю 

На цьому етапі уроку пропонується використати графічний аналізатор 

«Асоціативний кущ», за домопогою якого, учням надається можливість вільно 

і відкрито розмірковувати, спираючись на опорні знання, засвоювати і зразу ж 

застосовувати нові поняття і терміни.  

 Правила створення «Асоціативного куща»: 

1. Напишіть ключове слово, в данному випадку, це   «ПРОПАГАНДА», в 

центрі дошки або фліп-чарту. 



2 
 

2. Запропонуйте учням називати слова, які асоціюються  у них зі словом 

«ПРОПАГАНДА». 

3. Записуйте слова-асоціації, не оцінюючи і не перефразовуючи їх,  

графічно  (прямими лініями) позначайте зв'язки між ними.  

4. Нові слова також можуть викликати асоціації – записуйте їх, позначаючи 

зв'язки з іншими словами. 

5. Пропонуйте учням пояснювати зв'язки  між  словами. У разі утруднень, 

допомогайте. Відмічайте неординарні ідеї. 

6. Після створення «куща», зверніть  увагу  учнів на  аспекти,  які  будуть 

розглянуті на данному уроці, та які вимагають пошуку додаткової 

інформації.  

7. Запропонуйте учням скласти речення із словом «ПРОПАГАНДА», 

вислухайте декілька варіантів. 

8. Запитайте в учнів, чи зможуть вони передбачити, яка тема буде 

розглядатися на уроці, враховуючи результати вправи  «Асоціативний 

кущ»?   

III. Оголошення теми та завдань уроку 

Рекомендації  учителю 

Учитель промовляє  вступне слово, після чого оголошує, що на уроці буде 

розглядатися тема «Пропаганда войовничого  антисемітизму як напрямок 

ідеологічної політики гітлерівського режиму» та конкретизує, що саме буде 

вивчатися на уроці, як і для чого. 

Всупне слово учителя: 

В сучасному інформаційному суспільстві присутність пропаганди в 

нашому житті постійно зростає. Обсяги інформації, якими ми користуємось, 

значно збільшились. Наслідком цього стало те, що нам все важче критично 

оцінювати інформацію, доводиться багато чого сприймати на віру та 

користуватись тією інтерпретацією, яку нав'язують нам журналісти, діячі 

культури, політики… Все це призводить до розповсюдження психологічного 

впливу пропаганди на нашу свідомість. 
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Тоталітарна держава з метою власного функціонування та контролю над 

всіма сферами суспільного життя створює спеціальні механізми. Важливе місце 

серед цих механізмів поряд з політичними організаціями та репресивними 

органами займають засоби масової інформації. 

Сходження націонал-соціалістів Німеччини до політичної влади та весь 

період існування Третього рейху супроводжувалися інтенсивними 

пропагандистськими компаніями. В гітлерівській Німеччині вдалося створити 

ефективний апарат тотальної пропаганди націонал-соціалістичної ідеології, 

забезпечивши цим підтримку внутрішньої та та зовнішньої політики держави з 

боку більшості німецького населення. 

Специфічною рисою нацистської пропаганди було те, що вона не просто 

маніпулювала суспільною думкою – вона її створювала. Так, велика частка 

нацистської пропаганди була присвячена одній темі: в усіх національних 

проблемах обвинувачували євреїв. Образ єврея, як  істоти нижчого ґатунку, 

постійно повторювався в засобах масової інформації і, навіть, в наукових 

працях. Таким чином, нацистська пропаганда зіграла значну роль в загальній 

антисемітській спрямованості німецької історії та стала однією з головних 

причин такого безпрецедентного явища в історії людства як Голокост.   

IV. Актуалізація опорних знань 

Рекомендації  учителю 

Учителю пропонується використати графічний аналізатор  «Знаємо – 

хочемо  дізнатися - дізнались ».   

Правила застосування  прийому  «Знаємо – хочемо  дізнатися - дізналися».   

1. Учитель креслить на дошці або на  фліп-чарті таблицу 1., радить учням 

таку ж таблицю накреслити в зошитах, запитує «Що вони знають і про 

що хотіли б дізнатися, виходячи з тематики  даного уроку?» та 

пропонує відповіді в стислому вигляді записати в таблицю. 

 Таблиця 1. 

 

 

Знаємо Хочемо дізнатися Дізнались 
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2. Учні самостійно (індивідуальна форма роботи)  заповнюють 1-й та 2-й 

стовпчики (3-й стовпчик заповнюється на етапі закріплення вивченого 

матеріалу). 

V. Вивчення нового матеріалу 

1. Пропаганда: основні характеристики 

Рекомендації учителю 

Даний етап учитель починає міні-лекцією з використанням презентації  

(Додаток 1), після чого пропонується обговорення питань: 

 Чи ви зустрічалися з пропагандою? Де і за яких умов? 

 Чи подобається вам бути об'єктом пропаганди? Поясніть свою точку 

зору 

 Які джерела пропаганди існували в часи гітлерівського режиму? 

 

2. Нацистська пропаганда як засіб формування антисемітських поглядів 

німецького народу  

Рекомендації  учителю 

На цьому етапі уроку учитель пропонує учням практичну роботу, а саме: 

1. Об'єднайте учнів в 4 групи.  

2. Кожна група отримує роздатковий матеріал та завдання
*
: 

Група 1. Виступи лідерів націонал-соціалістичної партії (Додаток 2). 

Группа 2. Німецькі газети (Додаток 3). 

Группа 3. Німецькі книги (Додаток 4). 

Группа 4. Німецькі плакати, листовки, карикатури (Додаток 5). 

Групи працюють з історичними джерелами, обговорюють їх, аналізують 

та відповідають на питання.  

3. Після роботи з документами  групи  по черзі презентують результати 

спільної роботи. 

4. Після презентацій пропонується загальне обговорення за питанннями: 

 Що спільного між представленими блоками документів? 
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 Які принципові відмінності між блоками?  

  Якою була кінцева мета антиєврейської пропаганди? 

 Визначте результати впливу антисемітської політики нацистів на 

німецьке населення на долю єврейського населення Європи 

 Чи можно припустити, що результати пропаганди є дієвими в різних 

історичних умовах? 

* 
Визначати кількість документів в додатках учитель може на власний 

розсуд 

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

Рекомендації  учителю 

На даному етапі уроку учням пропонується: 

1. Прокоментувати вислів «Пропаганда – це маніпулювання людською 

свідомістю» 

2. Дати відповіді на питання: 

 Що ми можемо протиставити пропагандистським технологіям? 

3. Виконати вправу «Як відрізнити пропаганду від інформування?» 

Учням (робота в парах) пропонується роздивитись слайд, на якому 

представлені зразки об'яви/оголошення та реклами/пропаганди (Додаток 6), та 

довести,  яке зображення є інформативним, а яке пропагандистським. Учитель 

може зразу роздати парам таблицю «Практичні маркери» (Додаток 7), щоб 

учням було легше/швидше зорієнтуватись, або дати їм можливість спочатку 

самостійно визначитись, а вже потім (в разі потреби) запропонувати їм 

скористатись таблицею «Практичні маркери». 

4. Повернутися до Таблиці 1  «Знаємо – хочемо  дізнатися - 

дізналися» та  записати вивчену інформацію в третій стовпчик таблиці 

«Дізналися». Робота з таблицею дасть можливість учням порівняти свої  

попередні знання з набутими, і знайти відповіді на питання з другого стовпчика 

«Хочемо дізнатися». Разом з учителем учні приймають рішення щодо питань, 

відповіді на які не були отримані. 
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VII. Рефлексія 

Рекомендації  учителю 

Учителю пропонується задати питання: 

 - Що нового ви дізналися? 

 - Що вам сподобалось/не сподобалось/вразило/обурило? 

 - Як ви зможете використовувати отримані на уроці знання і навички в 

повсякденному житті? 

 

Заключне слово учителя 

Антисемітизм пронизував нацистську пропаганду на всіх рівнях влади, 

ним був насичений весь пропагандистський апарат і всі засоби масової 

інформації. Антиєврейська політика стала найжорстокішим принципом 

ідеології «нового світового порядку», яку намагались впровадити нацисти. Ця 

доктрина  призвела до знищення більш ніж третини єврейського населення 

Європи, тобто до того, що має назву Катастрофа. 

Сьогодні інтенсивний розвиток системи засобів масової інформації та 

інформаційно-комунікаційних технологій вимагає цілеспрямованої підготовки 

особистості до безпечного користування ними, до критичного розуміння їх 

спрямованості. Системна робота, як в школі, так і в позанавчальний час, 

дозволить вам стати захищеними від потенційно небезпечних ефектів 

пропаганди, а також стати такими користувачами, які б змогли з користю для 

себе задовольняти інформаційні інтереси, використовуючи як традиційні, так і 

нові медіа.  

 

 VIII. Домашнє завдання 

Рекомендації  учителю 

Запропонуйте учням на підставі самостійно знайдених інтернет-ресурсів 

знайти конкретні приклади маніпулятивних технологій, що використовуються 

сучасними джерелами пропаганди расизму, антисемітизму та ксенофобії, та 

визначити шляхи протидії.  (Додаток  8). 
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