Україна у Другій світовій війні (1939–1945 рр.)

План
1. Україна в геополітичних планах СРСР і Німеччини.
Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої
світової війни.
2. Вступ Червоної армії на територію Західної України.
Радянізація західних областей України. Депортації.
3. Напад Німеччини на Радянський Союз. Початок
німецько-радянської війни. Мобілізаційні заходи та
евакуація. Окупація України.
4. Нацистський «новий порядок». Колабораціонізм.
Голокост. Остарбайтери.
5. Рух Опору та його течії. Розгортання радянського
партизанського руху. Створення УПА.
6. Звільнення території України від нацистських
окупантів. Примусове виселення з Криму в східні
регіони СРСР татар, греків, вірмен.
7. Внесок українського народу у розгром гітлерівського
блоку та його ціна.
8. Культура в роки війни.

Після вивчення теми ви
зможете:
визначати хронологічну послідовність подій Другої
світової війни, початкового її періоду та основні
етапи; спираючись на карту та інші джерела
інформації, характеризувати геополітичні плани
СРСР та Німеччини щодо України; показувати на
карті території, де відбувалися воєнні події Другої
світової війни і розгортався визвольний рух;
порівнювати ставлення до війни різних верств
населення та політичних сил в українських землях;
описувати головні події Другої світової війни,
повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з
війною; характеризувати та порівнювати діяльність
національного та радянського антинацистських
рухів, давати їм власну оцінку; складати
характеристики українських військових діячів
періоду війни; визначати причини створення УПА;
оцінити
внесок
України
у
перемогу
антигітлерівської коаліції; розповідати про наслідки
війни для України, висловлювати власну позицію
щодо ролі війни у житті людства.

1. Які були причини,
привід Другої світової
війни?
2. Коли вона розпочалася і
хто в ній протистояв?
3. У чому полягала суть
українського
питання
напередодні
війни?
4. Чому Гітлер вважав
захоплення
України
важливим завданням для
рейху?

“Новий порядок” – нацистський жорстокий терористичний
режим на окупованих територіях.
Протягом одного року та одного місяця вся територія радянської України
була захоплена нацистами (22.06.1941 – 22.07.1942).

Зони нацистської окупації України
Рейхскомісаріат
«Україна» із центром у
Рівному (рейхскомісар
Еріх Кох)

Дистрикт
«Галичина» як
частина Генеральної
Губернії (у складі
Великої Німеччини)

Губернаторства
“Буковина”,
“Бесарабія”,
«Трансністрія»
(під управлінням
Румунії):

Зона військової
адміністрації (під
управлінням
вермахту):

Рівненська, Волинська,
Кам'янець-Подільська,
Житомирська,
Вінницька, Київська,
Чернігівська,
Полтавська, Сумська,
Дніпропетровська,
Кримська області,
північні райони
Тернопільщини і східні
Миколаївщини

Львівська,
Станіславська,
Тернопільська,
Дрогобицька області

Чернівецька,
Ізмаїльська,
Одеська області,
північні райони
Вінниччини і
західні
Миколаївщини

Чернігівщина,
Сумщина,
Харківщина і
Донбас

План «Ост»

• План підкорення Німеччиною народів Східної Європи та її
німецької колонізації, який почав розроблятися у 1940 р. і був
представлений на затвердження у 1942 р. На території
сучасної України мали розселетися ветерани вермахту.
Місцеве населення мало бути ліквідоване, депортоване,
германізоване або перетворене на німецьких рабів.

Колабораціонізм та національні військові
формування у складі вермахту

• Колабораціонізм – добровільна співпраця з окупантами з метою
одержання особистої вигоди у роки Другої світової війни в інтересах
ворога й на шкоду своїй державі.
• У складі вермахту були українські національні формування. У квітні 1941
р. бандерівці створили два батальйони: «Нахтігаль» (командир Роман
Шухевич) та «Роланд» (командир Євген Побігущий). У квітні 1943 р.
Український центральний комітет (УЦК) на чолі з Володимиром
Кубійовичем та ОУН(м) підримали створення української дивізії СС
«Галичина». У березні 1945 р. у складі вермахту почала формуватися
Українська національна армія під командуванням Павла Шандрука.

Концтабори і масове знищення людей
• Значна частина бійців Червоної Армії потрапила в полон і опинилася у
створених німцями концентраційних таборах. У таких таборах людей
змушували виконувати важкі роботи, а потім відправляли на смерть.
• На Україні діяло 180 таких концентраційних таборів – трудових та
винищувальних таборів-в’язниць.
• Порушуючи міжнародні конвенції, гітлерівці перетворили табори в
«фабрики смерті».
• В Янівському таборі (Львів) знищено 200 тис. осіб, в Дарницькому
(Київ) - 130 тис. осіб, Хорольському (Полтавська обл.) - 53 тис. особи, в
Уманській ямі - 50 тис. осіб. Усього в Україні нацисти знищили 1,5 млн
військовополонених.
• У табори потрапляли не тільки військовополонені, а й радянські
керівники, комуністи, націоналісти, ті, хто чинив опір окупаційному
режиму, представники «расово неповноцінних народів» (євреї, цигани та
інші).

Концтабір "Уманська Яма"
•

•
•

На місці птахоферми і глиняного кар'єру цегляного заводу розміщувався
концтабір "Уманська Яма". Глибина кар'єру досягала 10 м, площа
перевищувала 300 кв.м. На території ями ніяких споруд не було - полонені
цілими днями знемагали під пекучим сонцем на голій землі. Лише для
тяжкопоранених використовувалося накриття, де раніше сушили цеглу. За весь
час тут побували понад 75 тисяч полонених. Від голоду, ран і хвороб кожну
добу гинуло близько 100 осіб.
За даними німецького командування 14 серпня 1941 в Уманському таборі
перебувало 50 000 радянських військовополонених.
У краєзнавчому музеї міста знаходяться цеглини з написами полонених
"Уманської Ями".

Танго смерті в Янівському таборі
•

•

•

Під час тортур, катувань і розстрілів, завжди грала музика. Оркестр складався з
ув'язнених, вони грали одну й ту ж мелодію - «Танго смерті». Автор цього твору
залишився невідомим. У числі оркестрантів були - професор Львівської державної
консерваторії Штрікс, диригент опери Мунд та інші відомі єврейські музиканти.
Фото оркестрантів було одним з обвинувальних документів на Нюрнберзькому
процесі, під час повішення оркестру наказували виконувати танго, під час тортур фокстрот, а іноді ввечері оркестрантів примушували грати під вікнами начальника
табору по кілька годин поспіль.
Напередодні звільнення Львова частинами Радянської Армії, німці збудували коло
з 40 осіб з оркестру. Охорона табору оточила музикантів щільним кільцем і
наказала грати. Спочатку був страчений диригент оркестру Мунд, далі за наказом
коменданта кожен оркестрант виходив у центр кола, клав свій інструмент на землю,
роздягався догола після чого був страчений пострілом в голову.

Оркестр з ув'язнених
(Янівський табір, Львів)

Голокост
•
•
•

•

Особливу увагу приділяли окупанти систематичному і планомірному винищенню євреїв та
інших меншин. Ця політика отримала назву голокост (у перекладі з грец. «Знищення
вогнем», «жертвопринесення») або шоа (у перекладі з івріту – лихо, катастрофа).
В Україні масові вбивства євреїв почалися в Житомирі. Символом геноциду євреїв, циган,
винищення нацистами політичних опонентів (комуністів, націоналістів) вважається в
Україні урочище Бабин Яр у Києві.
Гітлерівці створювали спеціальні місця концентрації євреїв - гетто. В Україні таких гетто
налічувалося кілька десятків, найбільші в Кам'янець-Подільському, Львові, Станиславові,
Харкові.
Під час нацистської окупації в Європі було знищено 6 млн євреїв, четверта частина жертв
припала на Україну (1, 4 – 1,6 млн).

Бабин Яр
• Ба́бин Яр — урочище на північно-західній околиці Києва. Бабин Яр став
всесвітньо відомим через масові розстріли, переважно євреїв, у 1941–1943
роках, здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої
світової війни.
• За весь час німецької окупації у Бабиному Яру було розстріляно 90–100
тисяч людей, з них десь 65–70 тисяч євреїв. Тільки 29-30 вересня 1941 р.
нацисти вбили в Бабину Яру 33731 єврея.
• У 1941–1943 рр. у Бабиному Яру розстріляно 621 члена ОУН, серед них й
відому українську поетесу Олену Телігу разом із чоловіком (21.02.1942 р.).

Способи знищення євреїв та інших меншин
• Масові розстріли, зокрема винищувальними айнзатцгрупами (ескадронами
смерті).
• “Душогубки”: пересувні газові камери на вантажних автомобілях.
• Умертвіння в газових камерах таборів (фабрик) смерті з подальшим
спаленням трупів у крематоріях. Найбільші фабрики смерті, – спеціальні
нацистські винищувальні табори, – були на території сучасної Польщі:
Освенцім (Аушвіц), Треблінка, Майданек, Собібор, Белжець, Хелмно.

•

Праведники
народів
світу
Почесне звання, встановлене в Ізраїлі 1953 р., що надається особам, які під час
Другої світової війни ризикували життям заради євреїв. Найвідомішим
праведником народів світу є німецький підприємець Оскар Шиндлер, який
врятував 1200 євреїв. З-поміж українців це почесне звання першою одержала у
1976 р. греко-католицька черниця сестра Йосифа (Олена Вітер), яка
переховувала єврейських дітей у львівському сиротинці. Багато зробили для
порятунку євреїв греко-католицький митрополит Андрей Шептицький
(праведник України) та його брат, монах Климентій Шептицький (праведник
народів світу), а також греко-католицький священик Омелян Ковч (праведник
України).

Оскар Шиндлер

Олена Вітер

Климентій
Шептицький

Омелян Ковч

Остарбайтери
•

•

•
•
•

На окупованих територіях гітлерівці розгорнули пропагандистську кампанію,
закликаючи працездатних людей на роботи до рейху, які отримали назву
«остарбайтери».
Остарбайтери (нім. Ostarbeiter — «східні робітники») — німецький термін для
означення осіб, які були вивезені гітлерівцями зі східних окупованих територій,
переважно з Рейхскомісаріату Україна, протягом Другої світової війни на примусові
роботи до Німеччини.
Остарбайтерів з Україною використовували на важких роботах. Значна частина гинула.
Тих хто бажав їхати на роботу в »прекрасну Німеччину» ставало все менше, тому вивіз
набув примусового характеру.
Протягом 1942-1944 рр. окупанти вивезли з України 2,4 млн чоловіків і жінок
працездатного віку.

Відправлення радянських громадян на примусові роботи до
Німеччини

Корюківська трагедія
Масове вбивство 6700 жителів села Корюківка (нині місто в Чернігівській
області), здійснене 1-2 березня 1943 року загонами СС (воєнізованими загонами
нацистської партії), угорської військової жандармерії, та української допоміжної
поліції в ході Другої світової війни.
Масштаби трагедії — виняткові серед населених пунктів України, СРСР та
Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже в 45 разів
перебільшують білоруську Хатинь, в 41 — чехословацьке Лідіце, в 12 —
французький Орадур.
Масове вбивство мирних жителів було каральною операцією угорських
підрозділів у відповідь на дії радянських партизан, очолюваних офіцером НКВС
СРСР Олексієм Федоровим. Особливого трагізму цій події додає той факт, що
партизанська група військ О. Федорова переважала карателів за кількістю вояків
майже в 10 разів, але партизани нічого не зробили для порятунку жителів
Корюківки.

Рух Опору

Глосарій
Рух Опору

Національно-визвольний рух у роки Другої світової війни проти окупантів та їх
союзників, здебільшого у формах підпільної та партизанської боротьби.

Партизани

Члени недержавних воєнізованих формувань.

Український штаб
партизанського руху
(УШПР)

Орган керівництва радянськими партизанськими формуваннями України часів
німецько-радянської війни, створений у травні 1942 р. в Москві на чолі з
начальником Тимофієм Строкачем. Розформований у грудні 1945 р.

Похідні групи

Групи активістів, створені з початком німецько-радянської війни ОУН (б) та ОУН (м),
які закладали на українських землях осередки ОУН, органи преси, заклади культури.

Українська
повстанська
(повстанча) армія
(УПА)

1. Назва «Поліської (Олевської) Січі» – загонів самооборони на чолі з Тарасом
Бульбою-Боровцем у 1942–1943 рр. 2. Українська військова формація, створена
ОУН (б), яка вела національно-визвольну боротьбу з німецькими окупантами та
радянською владою. Офіційно постала 14 жовтня 1942 р., самоліквідована 3 вересня
1949 р.
Вищий керівний орган українського національно-визвольного руху, створений в
липні 1944 р. за ініціативою УПА, ОУН (б) на Львівщині. Президент – Кирило
Осьмак, один із віцепрезидентів – Василь Мудрий. Виконавчим органом УГВР став
Генеральний Секретаріат. Голова – Роман Шухевич.
Обопільні етнічні чистки українського та польського населення на Волині, здійснені
передусім польською Армією Крайовою та УПА з лютого 1943 до лютого 1944 року.

Українська головна
визвольна рада
(УГВР)
Волинська трагедія
(різанина)
Бандерівці

1. Члени ОУН революційної, яку очолював Степан Бандера. 2. Учасники
українського національно-визвольного руху, особливо 1940–1950-х рр., об’єднаних
навколо збройного націоналістичного підпілля та УПА. 3. Синонім бандитизму в
радянській пропаганді, яким позначали усіх, хто стояв в опозиції до національної
політики в УРСР.

Представники Руху Опору на теренах України

Роман Шухевич Тарас Боровець

Іван Багряний Сидір Ковпак

30 червня 1941 р. – проголошення ОУН(б) у Львові
Акта відновлення Української Держави і створення
Українського Державного Правління – уряду на чолі з
Ярославом Стецьком

Ярослав
Стецько

Андрей
Шептицький

Українська національна рада
• Представницький
орган
українського
населення
Галичини,
створений
за
ініціативою ОУН(р) у Львові
в липні 1941 р. Діяв до
лютого 1942 р. Президент,
другий голова
– Андрей
Шептицький, перший голова
– Кость Левицький.

• Політично-громадське
надпартійне
утворення
передпарламентарного
типу, створена 5 жовтня
1941 р. в Києві з ініціативи
ОУН(м). Головою Президії
УНРади
став
Микола
Величківський. До її складу
входили Олег Кандиба
(Ольжич), Олена Теліга.
УНРада видавала газету
«Українське
слово»
(редактор Іван Рогач). У
січні 1942 р. під тиском
нацистів УНРада перейшла
в підпілля.

Течії Руху Опору в Україні (1941–1944 рр.)
Течії

Радянський (комуністичний)

Мета

Визволення від загарбників
Відновлення радянської влади

Український визвольний (націоналістичний)

Польський визвольний

Відновлення української держави

Відновлення польської
держави,

Організаційні Партійно-державне керівництво СРСР; Державний комітет

ОУН (б), ОУН (м), екзильний уряд УНР, Українська головна визвольна

Польський уряд в еміграції,

та

оборони (ДКО); Український штаб партизанського руху

рада (УГВР, 1944 р., Кирило Осьмак)

Польська робітнича партія,

координуючі

(УШПР, 1942 р., Тимофій Строкач)

структури
Організацій-

Партизанські загони, з`єднання; підпільні організації

Похідні групи – групи активістів, створені з початком німецько-радянської 1941-1942 рр. Армія Крайова,

не

(«Партизанська іскра» у с. Кримки Миколаївської обл.,

війни ОУН (б) та ОУН (м), які створювали на українських землях осередки Армія Людова, батальйони

оформлення

«Молода гвардія» у Краснодоні), диверсійно-розвідувальні

ОУН, органи преси, заклади культури; “Поліська Січ” (1941 р.), підпільні

групи.

організації, Українська повстанська армія (УПА, жовтень 1942 р. – травень

хлопські

1943 р.) та інші загони
Число

40-200 тис.

Командири

Сидір Ковпак, Семен Руднєв, Олександр Сабуров, Олексій Керівники похідних груп – Василь Кук (бандерівців), О. Ольжич Командуючий

50-200 тис. (похідні групи – 5 тис.)

10-20 тис.

Федоров, Михайло Наумов, Петро Вершигора – командири (мельниківців) – Командир “Поліської Січі” – Тарас Бульба-Боровець. Крайової

–

Армії
Тадеуш

Бур-

партизанських загонів, Володимир Моргуненко, Віктор Командуючі УПА: Дмитро Клячківський (Клим Савур), Роман Шухевич Комаровський,

Основні

Третякевич – керівники підпільних груп, Дмитро Медведєв, (Тарас Чупринка).

Командуючий Армії Людової

Микола Кузнєцов – диверсійно-розвідувальні групи.

– Міхай Роля-Жимерський.

Українське Полісся, Чернігівщина, Сумщина

Волинь, Галичина, українське Полісся

Волинь, Полісся

райони дій

Специфіка

Діяльність партизан як правило підпорядковувалась і Переважно діяла як самооборона населення – витискування окупаційної Переважно

діяли

бойових дій

узгоджувалась з потребами фронту: диверсії на залізницях, адміністрації, створення української (т. зв. «повстанські республіки» – самооборона

як

польського

удари по воєнним об`єктам, розвідка, допомога у переправі Колківська, Антонівецька, Космацька), захищала людей від сваволі населення. Засвідчували пречерез річки тощо. Найбільші координовані диверсійні властей, зривала спроби вивозу до Німеччини продовольства, робочої сили, тензії

Польщі

операції партизан: “Рейкова війна” і “Концерт” по зриву проведення оборонних боїв з карателями по периметру і всередині західноукраїнські
перевезень воєнних вантажів на залізницях, а також рейди контрольованої території. Напади на воєнні об`єкти здійснювались в основ- Армія

Крайова

на
землі.
протягом

великих партизанських з`єднань по тилах ворога. Зокрема, у ному з метою оволодіння зброєю. Рейди – походи партизанів по ворожих лютого 1943 – лютого 1944
1943 р. партизанське з’єднання Сидора Ковпака здійснило тилах для проведення розвідки, організації диверсій.

рр. проводила етнічні чистки

Карпатський рейд. Його завдання: знищити нафтопромисли,

українського

які

Волині.

експлуатували

німці;

нейтралізувати

вплив ОУН;

перетворити Карпати на територію радянського руху Опору.

насеення

на

Райони базування загонів Української повстанської армії
в 1943-1944 рр.

Політичне керівництво УПА
Політичне керівництво УПА від початку її формування здійснювала
ОУН(б). У липні 1944 р. ця функція переходить до Української головної
визвольної ради (УГВР) – тимчасового парламенту. Президентом УГВР
став Кирило Осьмак, а одним з віцепрезидентів – Василь Мудрий.
Виконавчий орган УГВР – Генеральний Секретаріат (ГС), головою
якого обрано Романа Шухевича.

Третій надзвичайний
великий збір ОУН 1943 р.
21–25 серпня 1943 р. у селі
Золота Слобода Козівського
району Тернопільської
області проводився Третій
надзвичайний великий збір
ОУН (бандерівців), на
якому було ухвалено нову
програму на демократичних
засадах.

Програмові постанови
• УССД без поміщиків та капіталістів;
• Поборювання усяких імперіалізмів;
• Справедливе розв’язання національного та
соціального питань;
• Найвищий обов’язок влади – інтереси народу;
• Знищення колгоспної системи;
• Передача землі народові;
• Запровадження національно-державної і
громадської власності;
• Дотримання прав національних меншин у
майбутній українській державі;
• Політична сила українського народу – ОУН, а
військова – УПА.

Роман Шухевич-Тарас Чупринка – Головний командир УПА
Кирило Осьмак – Президент УГВР
Роман Шухевич – псевда: “Щука”, “Тур”,
“Дзвін”, “Тарас Чупринка”, “Роман Лозовський”.
Народився 30 червня 1907 р. у містечку Краковець
на Львівщині. При хрещені отримав друге ім’я
Тарас. Пластун, спортсмен, член УВО, ОУН. Один
із організаторів Карпатської Січі – загонів
самооборони Карпатської України. Головний
командир УПА. Загинув 5 березня 1950 р в
с. Білогорща під Львовом. Нагороджений Золотим
Хрестом посмертно.
Кирило
Осьмак
(«Марко
Горянський»)
(1890–1960)

Український громадсько-політичний
діяч, агроном, член УЦР (1917–
1918), діяч ОУН (крило С. Бандери) з
1941 р. Працював в УЦК. У 1944 р.
обраний Головою Президії та
Президентом УГВР. У 1944 р.
заарештований
та
ув’язнений
радянськими каральними органами.
Помер у Владимирській тюрмі.

