
Лекція 19. Тема: Україна в роки Другої світової війни. 

 

1.Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-

радянської війни.  

2. Початок німецько-радянської війни. Відступ Червоної армії. 

3. Бойові дії в 1941–1942 рр.  

4. Мобілізаційні заходи. Тактика “випаленої землі” та інші  

злочини комуністичного тоталітарного режиму. 

Література:   

 

П-1:Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України: підруч. для 11 класу 

загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2011, § 2-4 

П-2: Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Новітня історія України (1939-

початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го кл. загальноосв. навч. закл.–К.: Генеза,2007§2 

                                                    

       1.Напередодні німецько-радянської  війни, СРСР у своєму розвитку багато в чому 

завдячував Україні. ЇЇ паливно-металургійна  та машинобудівна галузі посідали провідне 

місце в радянській промисловості. 

     Так частка промислового виробництва України у загальносоюзному виробництві 

складала у1940 р. (%): вугілля - 50,5; чавун - 64,7; сталь - 48,8; залізна руда - 67,6. 

     Швидко зростала чисельність армії. З 1939 по 1941 р. було сформовано 125 нових 

дивізій. За чисельністю танків і літаків Червона армія майже вдвічі переважала 

Німеччину, Румунію, Фінляндію і Японію разом узяті. 

     Радянська воєнна доктрина передбачала, що майбутня війна буде вестися на ворожій 

території і «малою нашою кров’ю». 

      У 1940 р. радянський уряд запровадив на підприємствах і в установах ряд жорстких 

заходів із зміцнення трудової дисципліни. Робочий день було продовжено з 7 до 8 годин. 

5-хвилинне запізнення загрожувало позбавленням волі. Заборонявся самовільний перехід 

на іншу роботу. 

       Випуск неякісної продукції прирівнювався до шкідництва. 

       Одночасно припинялася антинацистська пропаганда. У повідомленні ТАРС за 

тиждень до війни говорилося, що чутки про наміри Німеччини розірвати існуючі з СРСР 

договори не мають жодного підґрунтя.  

       Пропозиції військових керівників про приведення Збройних сил у бойову готовність 

Сталін розглядав як паніку. Він дав наказ не відкривати вогонь по  військах противника, 

якщо вони перетнуть кордон.  

 

   2. 22 червня1 1941 р. без оголошення війни, порушивши всі норми міжнародного права 

гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз, її союзниками виступили Фінляндія, 

Угорщина, Румунія, Італія, Словаччина. 

     Наступ в Україну здійснювала група німецьких армій "Південь". Для оборони України 

були створені Південно-Західний фронт на чолі з генералом М. Кирпоносом і 

Південний фронт на чолі з генералом   Я. Чередніченком. 

       Вже на кінець третього тижня війни німецькі війська  просунулись углиб України на 

300-350 км. 

         Початковий період війни склався вкрай невдало для Радянського Союзу.  

       Історичні реалії свідчать про те, що напередодні нападу Німеччини Радянський Союз 

володів об'єктивними передумовами для належної відсічі агресору. СРСР мав потужний 

воєнно-економічний потенціал. 

     Причини тяжких поразок у 1941 р. криються не в слабкості СРСР, а в  негативних 

явищах, властивих тогочасному режиму. Серед них варто зазначити такі:  



- прорахунки радянського керівництва в оцінці воєнно-політичної ситуації, 

переоцінка значення радянсько-німецьких договорів, прорахунки у визначенні 

строків нападу Німеччини на Радянський Союз; 

- неукомплектованість Червоної армії кваліфікованими командирськими кадрами, 

кращі з яких стали жертвами сталінських репресій (знищено 20% командного 

складу Червоної армії);  

- незавершеність заходів по зміцненню західних кордонів, в  той час як старі 

оборонні споруди були демонтовані; 

- невідмобілізованість частин Червоної армії (Сталін боявся спровокувати напад 

Німеччини);  

- незавершеність процесу переозброєння. Якість радянської військової техніки 

поступалася німецькій; 

- розміщення основних сил Червоної армії на кордоні з Німеччиною, що зробило їх 

легкою мішенню під час раптового удару. 

 

       3. Обороннні бої 1914 – 1942 рр. 
 

Дата  Подія 

23-29 червні 

1941р.  

Найбільша танкова битва початкового періоду війни в районі Луцьк – 

Броди – Рівне-Дубно. 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.               30 червня німці окупували Львів. 

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 1942 р. радянські війська залишили                                м. 

Свердловськ  Ворошиловградської області, після чого вся територія 

України опинилася під німецькою окупацією.  

 

      4. Сталінська адміністративно-командна система, яка поставила країну перед 

загибеллю, мусила тепер її рятувати. 



 

  Мобілізаційні заходи - комплекс заходів, спрямованих на переведення державної 

інфраструктури та військових сил країни у військовий стан:  

 

  - 22 червня створено Ставку головного командування під керівництвом маршала С. 

Тимошенка (згодом перейменовано на Ставку Верховного головнокомандування на 

чолі зі Сталіним) ; 

    - 29 червня прийнято Директиву партійним і радянським організаціям прифронтових 

областей, яка містила план оборони і евакуації; 

 - 30  червня створено Державний комітет оборони на чолі зі Сталіним, що об'єднав у 

своїх руках усю державну, господарську і воєнну владу в країні;   

  -  розпочато формування дивізій народного ополчення, винищувальних батальйонів;  

  -   мобілізація до лав Червоної армії (з України – понад 2 млн. осіб); 

  -  розпочато мобілізацію населення на будівництво оборонних споруд; 

  -  почалася перебудова економіки на воєнний лад. 

 

      Гасло "Все для фронту, все для перемоги!", що з'явилося в перші дні війни, 

визначало віднині весь сенс життя і діяльності радянського суспільства. 

       На початку війни виникла необхідність евакуювати  матеріальні і людські ресурси на 

схід СРСР. 

          З України було евакуйовано на схід: понад 550 підприємств, майно радгоспів, 

колгоспів (зокрема понад 5 млн. голів худоби), Академію наук України, культурно-освітні 

заклади, понад 3,5 млн. робітників, селян і службовців. 

      Все, що не можна було вивезти, підлягало знищенню – тактика «випаленої землі». 

       Перебазування на схід величезних матеріальних цінностей, переведення народного 

господарства на воєнний лад - у надзвичайно складних умовах і в найкоротший строк - 

стало всенародним трудовим подвигом. На сході країни, по суті, заново була створена 

першокласна воєнна економіка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


