
Консультація  по темі 26. «Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945рр.)» 

23 серпня 1939 р. СРСР та Німеччина підписали Пакт про ненапад  

(«пакт Молотова – Ріббентропа») і таємний протокол до нього 

Зміст Наслідки 

Пакт про ненапад був розрахований на 10 

років. За таємним протоколом відбувалося 

розмежування сфер інтересів обох держав у 

Східній Європі  (Східна Польща з 

Варшавою та Литва визнавалися сферою 

інтересів Німеччини, а Західна Україна, 

Бессарабія, Фінляндія, Естонія та Латвія – 

Радянському Союзу. Реалізація секретного 

протоколу вела до четвертого поділу Речі 

Посполитої. а кордон між Німеччиною та 

Радянським Союзом встановлювався по 

лінії річок Нарев - Вісла, Сан. 

 

1 вересня 1939 р. нападом Німеччини на 

Польщу почалась Друга світова війна. 

17 вересня 1939 р. радянські війська 

вступили на територію Польщі. За 12 днів 

радянські війська зайняли Західну Україну. 

Офіційна радянська пропаганда назвала це 

«визвольним походом» червоної армії. 

 

28 вересня 1939 р. в Москві СРСР і Німеччина підписали «Договір про дружбу та державний 

кордон», а також два таємних протоколи до нього 

 

Зміст Наслідки  

Кордони між сторонами встановлювалися за 

«лінією Керзона». і  проходили річками Буг і 

Сан. Литва передавалась у  радянську «сферу 
інтересів». 

Переважна частина західноукраїнських 

земель відійшла до СРСР. 

 

У жовтні 1939 р. Народні збори прийняли Декларацію про входження Західної України до 

складу СРСР і об'єднання її з УРСР. У листопаді 1939р. сесії Верховної Ради СРСР і 

УРСР ухвалили відповідні закони. 

 

 

 

 

Радянізація – процес встановлення радянської влади на приєднаних землях, насадження  

в усіх сферах життя зразків, вироблених за роки радянської влади. 

Адміністративно-територіальні зміни: створені нові області – Львівська, Станіславська, 

Волинська, Тернопільська, Рівненська, Дрогобицька, Чернівецька, Ізмаїльська. На землях 

26 червня 1940 р. уряд СРСР пред’явив ультиматум Румунії з вимогою 

повернути Північну Буковину і Бессарабію. 

Наприкінці червня Червона армія зайняла ці території. 

2 серпня 1940 р. – Північну Буковину та Південну Бессарабію включено 

до складу УРСР.  

Території, які увійшли до складу 

УРСР 1939 – 1940 рр. 

Українські території, які опинилися за 

межами  УРСР       

Східна Галичина, Західна Волинь, 

Північна Буковина, Південна Бессарабія 

Закарпаття,  

Холмщина, Підляшшя, Посяння, 

Лемківщина 

Придністров’я   



Бессарабії та Придністров’я була утворена Молдавська РСР. Територія УРСР зросла до 

565 тис. км, населення збільшилось на 8,8 млн. осіб і на 1941 р. становило 41,6 млн. осіб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Періоди радянізації 

До весни 1940 р.  Від весни 1940 р. 

Режим зовнішні зберігав 

демократичність, а реформи 

зустрічали підтримку населення 

Поглиблення соціалістичних перетворень 

супроводжується масовими репресіями, оскільки 

не сприймалися місце населенням. 

 

Об’єднання західноукраїнських земель у складі УРСР було визначною подією, важливим 

етапом в боротьбі за соборність українських земель. Однак реалізація даної акції мала 

окупаційний характер і завдала неймовірних страждань значній частині населення Західної 

України. 

Напад Німеччини на СРСР 

В грудні 1940 р. Гітлер підписав «план Барбаросса» - передбачав швидкоплинну, 

блискавичну  військову кампанію (бліцкриг) з повним розгромом Червоної Армії та 

захопленням європейської частини СРСР по лінії Волга — Архангельськ  

 

 

Конфіскація поміщицьких та інших 

великих землеволодінь. 

Українізація освіти, преси. 

Розширення мережі навчальних 

закладів усіх рівнів. 

Уведення безкоштовного навчання, 

медичного обслуговування, 

ліквідація безробіття, надання 

житла міському пролетаріату 

Направлення зі східних районів України великої 

кількості керівних  кадрів 

Націоналізація промислових підприємств 

З вересня 1940 р. почалась примусова 

колективізація 

Утиски греко-католицької церкви 

Нехтування місцевими особливостями та 

традиціями 

Заборона всіх політичних партій та громадських 

організацій 

Репресії щодо місцевого населення, депортація 

(насильницьке переселення певних груп 

населення за соціальними або 

етнонаціональними ознаками) 

           Радянізація західних областей України 

Заходи, що знайшли підтримку 

українського населення 

Заходи, що не підтримувались 

українським населенням 



22 червня 1941 р. Німеччина напала на СРСР. 

 

На Україну наступала група німецьких армій «Південь» під командуванням 

фельдмаршала Рундштедта. 

 

Обороннні бої 1914 – 1942 рр. 

 

Дата  Подія 

23-29 червні 

1941р.  

Найбільша танкова битва початкового періоду війни в районі Луцьк – 

Броди – Рівне. У битві з обох сторін взяло участь понад 3200 танків — 

близько 2500 радянських і близько 800 німецьких. Радянські війська 

зазнали великих втрат, але на тиждень затримали просування ворога 

Червень - липень   

1941 р. 

Війська Південного фронту відійшли до Дністра, війська Південно-

Західного – відступили до Києва. 

Липень – 

вересень  

1941 р. 

7 липня розпочалась оборона Києва, яка в результаті некомпетентного 

керівництва Й.Сталіна закінчилися катастрофою для Південно-

Західного фронту – понад 600 тис. червоноармійців потрапили в 

оточення. 19 вересня гітлерівці зайняли Київ. Оборона тривала 72 дні. 

Загинув командувач фронтом генерал М .Кирпонос. 

Серпень – 

жовтень  

1941 р. 

73 дні тривала оборона Одеси. Захисники  міста відтягували на себе  

300-тисячну німецько-румунську армію. 16 жовтня  Одесу було 

захоплено. 

Жовтень – 

листопад 

 1941 р. 

30 жовтня почалась оборона Севастополя, яка тривала 250 днів. 

Радянські війська залишили Крим. 

Грудень  

1941 р. 

Радянські війська залишили майже всю територію України.  

Наступ Червоної армії під Москвою 

Травень  

1942 р. 

Провал наступальної операції радянських військ під Харковом. В 

полон потрапило 240 тис. солдатів і командирів. 

Поразка радянських військ на Керченському півострові. Втрати – 200 

тис. чолові. Залишено Севастополь. 

Липень  

1942 р. 

22 липня радянські війська залишили м. Свердловськ 

Ворошиловградської області, після чого вся територія України 

опинилася під німецькою окупацією.  

 

Причини поразок Червоної армії на початку війни 

 Тоталітарний характер влади, що поставив у залежність від волі однієї людини 

життя мільйонів людей 

 Репресії командного складу досвідчених воєначальників напередодні війни 

 Переважання сил німців на напрямках головних ударів 

 Міжнародна ізоляції СРСР 

 Зволікання з переозброєнням армії 

 Помилки у розташуванні військ 

 Ігнорування даних розвідки про дату наступу німецьких військ 

            Заборона приводити війська в прикордонних районах до бойової 

готовності 

 

 

 
Мобілізаційні заходи -  

комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури 

та військових сил країни у військовий стан 

 
 



 

 

 

 Створення комісії по евакуації (процес виведення населення і життєважливих 

ресурсів першої необхідності з території можливої загрози від катастрофи 

чи воєнного конфлікту). Всього з Україні вивезено понад 550 підприємств, 3,5 млн. 

населення 

 Мобілізація до лав Червоної армії (З України – понад 2 млн. осіб) 

 Створення загонів народного ополчення 

 Спорудження оборонних укріплень 

 Перебудова народного господарства на воєнний лад 

 Добровільна здача населенням дорогоцінностей та коштів до фонду  

оборони 

 

 

 

-  

 

 

- Германізація та колонізація території Східної Європи 

- Фізичне знищення частини слов’янського населення 

- Перетворення най витривалішої частини слов’янства на рабів 

- Масовий терор проти євреїв та циган 

- Масова депортація населення до Сибіру 

 

Розчленування території України 

1 До Румунії відійшли Чернівецька та Ізмаїльська області та губернаторство Трансністрія 

(Одещина, південні райони Вінницької, частина Миколаївської області) 

2 Західноукраїнські землі під назвою Дистрикт «Галичина» включені до польського 

генерал-губернаторства 

3 Чернігівщину, Сумщину, Харківщину і Донбас підпорядковано військовому 

командуванню 

4 Центральні райони входили до складу рейхскомісаріату «Україна» з центром у м. Рівне 

 

Нацистський «Новий порядок » 

1 Здійснювався: німецькою адміністрацією (рейхскомісар, комісари, коменданти); 

місцевою адміністрацією ( у містах – бургомістри, у селах – старости); каральними 

органами ( гестапо, загони СС та СД, жандармерія) 

2  Запровадження комендантської години. 

3 Налагоджування роботи промислових об’єктів. Загальна трудова повинність. 12 – 14-

годинний робочий день. 

4  Збереження колгоспної системи. Встановлення 12 різновидів повинностей. 

5 Вивезення до Німеччини обладнання, сировини, продовольства, культурних цінностей. 

6  Примусове вивезення робочої сили ( 2,4 млн. осіб). 

7  Дискримінація; масовий терор. В Україні існувало 180 концтаборів і 50 гетто.  

Голокост — переслідування і масове знищення євреїв і циган у Німеччині під час Другої 

світової війни 

 

Загарбниками встановлено жорстокий окупаційний режим – «Новий 

порядок», який здійснювався відповідно до плану «ОСТ»  (секретний план 

уряду Третього Рейху з проведення етнічних чисток та німецької колонізації 

на території Східної Європи). Передбачалася: 

 

 

 

 

 

 

 уряду Третього Рейху з проведення етнічних чисток та німецької 

колонізації на території Східної Європи). Передбачалася: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Колабораціонізм – співпраці населення окупованих територій з ворогом в його інтересах 

на шкоду самій державі. 

     Рух Опору – підпільна і повстанська боротьба населення окупованих Німеччиною та 

їїсоюзниками під час Другої світової війни територій проти загарбників. 

 

Рух Опору в Україні 

Радянська течія Національна течія 

Партизанські загони та підпільні організації Організація українських націоналістів 

(ОУН) 

Відновлення радянської влади Створення незалежної української держави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Націоналістичний рух опору  

 

                                             Національний рух опору 

 

 

В серпні 1941 року Т.Бульба-Боровець оголосив себе головним отаманом України  

й організував нерегулярне формування української міліції. 

Формування називалося «Поліська Січ» і діяло на території Полісся та Волині. Коли 

ж німці спробували розпустити це формування, наприкінці 1941 року, січовики  перейшли 

до партизанської боротьби. Незабаром «Поліську Січ» було перейменовано на Українську 

Радянський партизанський рух 

1941 р. – 18 липня  ЦК ВКП(б) видав постанову «Про організацію 

боротьби в тилу німецьких військ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

1942 р. –створено Український штаб партизанського руху. Очолив генерал 

Т.Строкач. Діяли партизанські загони на чолі з О.Сабуровим, О.Федоровим, 

М.Наумовим, С.Ковпаком та ін..; а також  понад 3,5 тис. підпільних організацій 

.Загальна кількість партизанів та  підпідпільників – приблизно 180-220 тис. осіб.   

  

Форми боротьби: диверсії на комунікаціях та шляхах сполучення; збройні напади на 

ворожі об’єкти; розповсюдження листівок; визволення військовополонених, врятування 

людей від вивезення до Німеччини 

 

 військовополонених; врятування людей від вивезення до Німеччини. 

 



повстанську армію (УПА), яка вела бойові дії як проти радянських партизан, так і проти 

фашистів. 

 

 

 

ОУН на чолі з 

А.Мельником 
ОУН-М 

Орієнтація на Німеччину 

 

 

 ОУН на чолі з С.Бандерою 

ОУН-Б 

Ставка на власні активні 

методи боротьби 

 

 

 

 

 

 

30 червня 1941 р. – за ініціативою ОУН-Б прийняття у Львові «Акту 

проголошення відновлення української держави», формування уряду на 

чолі з Я.Стецьком. Репресії з боку німецької влади: заарештовано близько 

300 членів ОУН, 15 керівників розстріляно, батальйони розпущено.  

Після невдалої спроби 30 червня 1941 року проголосити відновлення самостійної 

Української держави та хвилі репресій ОУН пішла в підпілля. 

 

14 жовтня 1942р. – створення Української повстанської армії ( УПА ). У 

1943 р. були сформовані ударні групи: УПА-Захід, УПА-Схід, УПА-Північ, 

УПА-Південь. Під контролем УПА опинились Галичина, райони Волині, 

Полісся, Черкащини. 1944 р. – У складі УПА було близько 100 тис. бійців.  Вела 

боротьбу проти німецьких окупантів, радянських партизан, польських 

формувань. 

                Очолив УПА Роман Шухевич (Тарас Чупринка). 

 . 

 

Визволення території України 

Дата Подія 

Листопад 1942 – 

лютий 1943р. 

Сталінградська битва, початок корінного перелому у війні та 

визволення України. У грудні 1942 р. було звільнено село Півнівка на 

Ворошиловградської області, початок вигнання нацистських 

загарбників 

Лютий  

1943 р. 

Наступ радянських військ, в результаті якого звільнено перший раз 

Харків та частину Донбасу. 

Липень-серпень  Курська битва, в результаті якої було створено сприятливі умови для 

1940 р. – розкол ОУН 

Створення органів місцевого 

самоврядування, діяльність української 

преси, культурно-освітніх закладів 

Створення військових структур, 

ліквідація представників окупаційної 

влади, диверсії, саботаж. 

 



1943 р. наступу на Лівобережжя 

Серпень – 

вересень  

1943 р. 

Військами Степового та Воронезького фронтів звільнено Суми,Харків, 

Чернігів, Полтаву. 

Війська Південного та Південно-Західного фронтів звільнили Донбас. 

Радянські війська вийшли до Дніпра. 

Вересень – 

листопад 1943р. 

Битва за Дніпро. Штурм «Східного валу» (оборонна лінія, 

збудована німецькими військами у 1943 році на Східному фронті по 

правому берегу Дніпра і річці Молочній).  

У жовтні радянські війська звільнили Запоріжжя, Дніпропетровськ, 

Північну Таврію.   6 листопада визволено Київ. 

Січень – лютий  

1944 р. 

Житомирсько-Бердичівська, Косунь-Шевченківська («Другий 

Сталінград»), Рівненсько-Луцька, Нікопольсько-Криворізька операції 

Березень – 

травень 1944 р. 

Проскурово-Чернівецька, Умансько-Батошанська, Одеська операції, 

визволення Криму.  

Депортація кримськотатарського населення ( 238,5 тис. осіб) 

Липень – 

жовтень 1944р. 

Львівсько-Сандомирська, Яссько-Кишинівська,  

Карпато-Ужгородська операції ( вересень – жовтень 1944 р.) 

28 жовтня 1944 р. – визволення всієї території України 

9 травня 1945р.  Капітуляція Німеччини, День Перемоги 

2 вересня 1945р. Капітуляція Японії, закінчення Другої світової війни 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Демографічні втрати  

 За роки війни Україна втратила близько 2,5 млн. чоловік на фронтах і 5,5 млн. 

чоловік у зоні окупації. 

 Вивезено на примусові роботи понад 2,4 млн. чоловік, з яких на батьківщину 

повернулось лише 800 тис. 

 Змінився етнічний склад населення УРС. Депортовано близько 600 тис. німців, 200 

тис. кримських татар. Зменшилась кількість євреїв, поляків, греків, вірмен. 

Збільшилась частка росіян. 

 Населення України у 1945 р. становило 27,4 млн., а в 1951 р. -  37,2 млн. чоловік (у 

1940 р. – 41,3 млн. ). 

 

 

Не применшуючи заслуг таких визначних полководців, як Г. Жуков, О. Василевський,                  

К. Мерецков, Р. Рокосовський, Л. Говоров, І. КонєвР. Малиновський, можна з певним 

Депортація — примусове переселення, вигнання 

чи висилка з постійного місця проживання або з 

держави окремих осіб чи народів. 

 

18 - 20 травня 1944 року з Криму були 

вислані кримські татари. Офіційною причиною 

послугувало звинувачення всього народу у 

співпраці з Третім Рейхом.  За даними НКВС було 

депортовано 183 155 кримських татар. 

 

7 червня 1944 року  були 

депортовані греки, вірмени 

та болгари. 

Всього - 15 040 греків,  

12 422 болгар,  

9 621 вірменів.  

 



правом сказати, що головним героємвійни були саме прості, звичайні й водночас 

великілюди, які витримали і винесли на собі надзвичайний тягар. 

      Народ України зробив у цю перемогу великий внесок. Він дав Збройним силам 

близько 7 млн. воїнів. Кожен другий з них загинув на фронті, кожен другий з тих, хто 

залишився живим, став інвалідом. Серед Героїв Радянського Союзу, а їх усього 11633, 

українців – 2072. Усій країні відоме ім'я тричі Героя Радянського Союзу І. Кожедуба. Із 

115 двічі Героїв Радянського Союзу 32 – українці, або уродженці України. 

 Олексій Берест – радянський військовий діяч, учасник встановлення Прапора перемоги 

над рейхстагом у Берліні проти ночі 1 травня 1945 р. 

Кузьма Дерев’янко - радянський військовий діяч, 2 вересня 1945 р. на борту 

американського авіаносця «Міссурі» поставив свій підпис під Актом капітуляції Японії.  

Таким містам як Київ, Одеса, Севастополь, Керч присвоєно звання місто-герой. 

Український народ дав Збройним силам понад 300 полководців і воєначальників.  

Вісім фронтів, що діяли під час війни, очолювали Маршали та генерали – українці за 

походженням: М. Кирпонос, С. Тимошенко, А. Єременко,  

І. Черняховський, Р. Малиновський. Особливо великим є внесок України у створення 

матеріальної бази перемоги над Німеччиною. 
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