
Етапи звільнення України у 1944 р.
Січень–лютий 1944 р.
Житомирсько-Бердичівська
операція

Війська 1-го Українського фронту завдали поразки групі армій «Південь» і створили можливість оточення ворожих військ на
Корсунь-Шевченківському виступі

Корсунь-Шевченківська операція
(“Ставлінград на Дніпрі”)

Війська 1-го і 2-го Українських фронтів перейшли в наступ на Корсунь-Шевченківському виступі й 28 січня з’єдналися в районі
м. Звенигородки; 8 лютого німецькому командуванню було пред’явлено ультиматум, але ворог продовжував чинити опір; 10
лютого розпочалась операція з ліквідації Корсунь-Шевченківського угруповання фашистів; 17–18 лютого 1944 р. фашистські
війська здійснили останню спробу вирватися з оточення, однак це вдалося лише їх невеликій частині; було створено умови для
подальшого звільнення Правобережжя, та Півдня України ворог утратив убитими 55 тис. солдатів і офіцерів, понад 18 тис.
потрапили в полон, радянські війська захопили велику кількість бойової техніки і озброєння.

Наступ на Рівненсько-Луцькому
напрямку

Одночасно з Корсунь-Шевченківською операцією війська 1-го Українського фронту (за підтримки партизанських загонів
Сабурова, Федорова, Бегми та ін.) у складних умовах заболоченої місцевості та бездоріжжя розгорнули наступальні дії на
рівненсько-луцькому напрямку; було звільнено Луцьк, Рівне, Проскурів, Тернопіль, Вінницю

Нікопольсько-Криворізька операція
30–31 січня 1944 р. війська 3-го та 4-го Українських фронтів розгорнули наступ на нікопольсько-криворізькому напрямку;
війська раптовими ударами прорвали оборону німців і, переслідуючи відступаючі частини вермахту, визволили Нікополь (8
лютого) та Кривий Ріг (22 лютого)

Березень – травень 1944 р.
Проскурівсько-Чернівецька
операція

У результаті наступу військ 1-го Українського фронту (4 березня—17 квітня) вороже угруповання було розколоте на дві
частини; радянські війська вийшли в передгір’я Карпат

Умансько-Ботошанська операція
5 березня–17 квітня війська 2-го Українського фронту розгромили 8-му німецьку армію; 26 березня вийшли до державного
кордону СРСР і перенесли бойові дії на територію Румунії – країни-союзниці фашистської Німеччини

Одеська операція Війська 3-го Українського фронту за підтримки сил Чорноморського флоту 28 березня визволили Миколаїв, 10 квітня – Одесу

Звільненння Криму

Війська 4-го Українського фронту, Приморська армія та моряки Чорноморського флоту розбили Кримське військове
угруповання фашистів і визволили Кримський півострів (8 квітня–12 травня); 17-та німецька армія втратила понад 100 тис. осіб
убитими та полоненими, майже всю бойову техніку; Чорноморський флот повернув свою основну базу в Севастополі й одержав
можливість активізувати бойові дії проти Румунії. У травні 1944 р. відбулася депортація кримських татар, греків, болгар,
вірмен, звинувачених у колабораціонізмі..

Липень – жовтень 1944 р.

Бої на рава-руському і львівському
напрямках

У результаті потужного наступу були оточені значні сили ворога під Бродами (Львівська область) – вісім дивізій кількістю до 60
тис. осіб; у боях було знищено понад 38 тис. гітлерівців, понад 17 тис. взято в полон; серед розбитих сил вермахту була дивізія
СС «Галичина», яка втратила більше половини свого складу, з оточення вирвалося лише 3 тис. осіб

Львівсько-Сандомирська операція
Під час успішного наступу (13 липня–29 серпня) була знищена група гітлерівських армій «Північна Україна». 27 липня 1944 р.
звільнено Львів, Станіслав

Яссько-Кишинівська операція Війська 2-го та 3-го Українських фронтів (20—29 серпня) розбили групу гітлерівських армій «Південна Україна»

Карпатсько-Ужгородська операція
У жовтні 1944 р. завершилося звільнення всієї території України. 27 жовтня був звільнений від окупантів Ужгород, а 28 жовтня
— решта населених пунктів Закарпатської України.



























Дивізія СС “Галичина”
Формування 14 Гренадерної дивізії Ваффен-СС «Галичина» (Першої 
української) розпочалося 28.04.1943 р., яка проіснувала до закінчення 

війни у 1945 році (14 тисяч чоловік). Оцінки дій дивізії суперечливі — від 
борців проти режиму Совєтів до стверджень, що, як найменше, деякі бійці 

були жертвами насильницького призову. Дивізія була організована за 
допомогою громадського Українського Центрального Комітету на чолі з 

Володимиром Кубійовичем, ОУН (м), Української Греко-Католицької 
Церкви. ОУН (б) спочатку не була згодна з цією ідеєю, частково тому що 

дивізія створювалась за межами її контролю, та наголошувала, що солдати 
дивізії будуть використані німцями як «гарматне м’ясо». У боях під 

Бродами з Радянською армією 17–27 липня 1944 р. Дивізія СС «Галичина» 
втратила до 70 % свого особового складу.













Іван Кожедуб – “Сталінський Сокіл” (1920–1991)

Радянський льотчик-ас німецько-
радянської війни, найрезуль-
тативніший льотчик-винищувач
в авіації союзників за весь час
Другої світової війни, який збив
64 ворожі літаки. Тричі Герой
Радянського Союзу. Маршал
авіації.



Прапор Перемоги
Українець,  

лейтенант Червоної 
армії Олексій  Берест 
встановлює  30 
квітня  1945 р. 
радянський  прапор 
над  Рейхстагом у 
Берліні.



Капітуляція Японії

Від  імені СРСР генерал-лейтенант Кузьма 
Дерев'янко (українець) 2 вересня 1945 року 
підписує  Акт про капітуляцію Японії на  
борту американського лінкорна «Міссурі».







Домашнє завдання
Опрацювати відповідний матеріал 

підручника, методичного 
посібника,  записи в конспекті, 

розв’язати тести, написати 
історичне есе «Внесок 

українського народу в Перемогу», 
підготувати презентацію за 

вибором про Сидора Ковпака, 
Івана Кожедуба,  Олексія Береста, 

Кузьму Дерев’янка, Романа 
Шухевича, Василя Кука, О. 
Ольжича, Тараса Боровця, 

Ярослава Стецька в контексті 
Другої світової війни.


