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Тема: Україна в роки Другої світової війни (1939 -1945) 

Мета уроку: визначити хронологічну послідовність подій Другої світової війни; охарактеризувати 

геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; описати повсякденне життя людей та визначити 

зміни, пов'язані з війною. 

Хід уроку 

1. Напад Німеччини на СРСР. Відступ Червоної армії.  

2. Мобілізаційні заходи 1941 року та евакуація.  

3. Військові події 1941 – 1942 рр. Окупація України.  

4. Генеральний план «Ост»  

5. Нацистський «новий порядок» в Україні. 

6. Життя населення України за умов окупації.  

Хід уроку 

1.Напад Німеччини на СРСР. Відступ Червоної армії  

22 червня 1941 р. після сигналу «Дортмунд» фашистська Німеччина раптово напала на СРСР. 

Сконцентровані мобільні угруповання «Північ», «Центр» і «Південь» німецькі армії швидко просувалися 

на Ленінград, Москву та Київ. До середини червня фронт стратегічного наступу гітлерівських військ 

становив З 000 км, глибина вторгнення на головних напрямках — 100-600 км. За три тижні війни 28 

радянських дивізій було повністю розгромлено, а ще 72 дивізії втратили понад 50 % особового складу — 

це 3/5 військ, що перебували в західних округах.  

Причини невдач Червоної армії на початку війни:  

 раптовість нападу;  

 матеріальна непідготовленість до війни; 

 незавершеність процесу переозброєння СРСР;  

 відсутність надійних союзників; міжнародна ізоляція Радянського Союзу;  

 -розпорошення сил Червоної армії на кордонах;  

 масові репресії армійського командного складу наприкінці 30-х років;  

 некомпетентність воєнно-стратегічного керівництва.  

Німецькі війська, маючи величезний досвід у веденні сучасної війни, були раціонально розташовані, 

зокрема на напрямах головних ударів вони в 6-8 разів переважали радянські війська, які їм протистояли. 

Німецькі танкові з'єднання просувалися зі швидкістю 50-60 км за добу за підтримки мотопіхоти, 

створюючи небувалі в історії воєн оточення — котли. Уже за перші два дні бойових дій на аеродромах та 

в повітрі Червона армія втратила понад дві тисячі літаків, залишившись без прикриття з повітря.  

2. Мобілізаційні заходи 1941 року та евакуація  

 
3. Військові події 1941-1942 рр. Окупація України  

 



Окупація міст України 1941 року 

 
4. Генеральний план «Ост» 

 Згадувана в документах «Зелена папка Герінга» — це план економічного пограбування окупованих 

територій, розрахований, насамперед, на період війни, але ще в січні 1940 р. за наказом Гімлера було 

розпочато роботу над довгостроковим, стратегічним Генеральним планом «Ост». Цей проект мав на меті 

дати рекомендації щодо розв'язання проблем германізації та колонізації районів Сходу на довготривалу 

перспективу. Він складався з програми-мінімум, розрахованої на період війни, та програми-максимум — 

на повоєнний час.  

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН «ОСТ». 

 
Центральне місце у цих планах посідала Україна. Гітлер рішуче відкидав ідею самостійної України. 

Крим мав стати «німецькою Рів'єрою», а Галичина як колишня австрійська провінція — частиною Рейху. 

Із грудня 1941 р. Науковий інститут праці в Берліні розробляв плани заселення німцями території 

Радянського Союзу аж до Уралу з таким розрахунком, щоб слов'ян на цій території залишилася меншість. 

Проте до 2001 р. на «звільнених» від місцевих жителів територіях Білорусії, Росії та України мали 

проживати 90 млн німців, а населення власне Німеччини збільшилося б утричі приблизно 250 мільйонів) 

внаслідок зростання рівня народжуваності та онімечення слов'янських дітей арійського типу віком від З до 

7 років. 

5. Нацистський «новий порядок» в Україні 

Німецький генеральний план «Ост», згідно з яким був встановлений окупаційний режим, передбачав:  

 знищити на окупованих землях ЗО млн осіб;  

 виселити протягом 30 років близько 50 млн поляків, українців, білорусів, литовців до Західного 

Сибіру, на Північний Кавказ, до Південної Америки, Африки;  

 онімечити решту населення, перетворивши його на дешеву робочу силу для 10 млн німецьких 

колоністів;  

 знищити СРСР як цілісну суверенну державу;  

 вжити заходів щодо ліквідації національної культури, середньої і вищої освіти;  

 забезпечити скорочення народжуваності на окупованих землях.  

«Новий (світовий) порядок» - назва окупаційного режиму, встановленого гітлерівцями на загарбаних 

територіях.  

ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ  

 
Рейхскомісаріат «Україна» очолив Еріх Кох, якого в Третьому рейху називали «другим Сталіним». Для 

управління було створено величезний адміністративний апарат. Центром рейхскомісаріату стало м. Рівне. 

Фашистський окупаційний режим и Україні мав виконати три основні завдання:  



1) забезпечити продовольством, матеріальними і людськими ресурсами потреби фашистської воєнної 

машини;  

2) позбутись українського населення шляхом фізичного знищення, депортацій та вивезення на роботу 

до Німеччини «лебенсраум» (життєвий простір) для арійської раси;  

3) сприяти колонізації значної частини окупованих земель, заселенню цілих районів німецькими 

переселенцями (останнє завдання планувалося здійснити протягом ЗО повоєнних років, але фашисти 

почали його реалізовувати вже під час війни). 

6. Життя населення України за умов окупації 

Нацисти установили на окупованих територіях жорстокий окупаційний режим. Вони перетворили 

Україну на німецьку колонію, що входила до «німецького життєвого простору» і стала джерелом сировини, 

продовольства, робочої сили для «третього рейха». 85 % усіх продуктів, вивезених у роки війни з СРСР до 

Німеччини, були з України. Економічне пограбування відбувалося з німецькою ґрунтовністю і 

педантичністю. Нацисти створили цілу систему заготівельних органів з пограбування українських земель. 

Найбільшим серед них було «Центральне товариство Сходу», що мало ЗО комерційних відділів із 200 

філіями в містах.  

Окупаційний режим забезпечували гестапо, війська СС, Служба безпеки (СД). Діяла також допоміжна 

адміністрація з місцевих жителів (бургомістри, старости, поліція). 1941-1944 рр. 2,8 млн осіб було вивезено 

із СРСР у нацистське рабство, 2,4 млн із них були з України. Масовий терор проти українського народу 

нацисти застосовували з особливою жорстокістю. Підрозділи СС знищували цілі села. У жовтні 1941 р. 

Україна й уся Європа «побачили свою першу Катинь»: село Обухівка Полтавської області було цілком 

спалене, а все населення розстріляне. Під час окупації подібні варварські акції були здійснені нацистами в 

250 населених пунктах України. В Україні діяли десятки «таборів смерті», існувало 50 гетто.  

Із 5,8 млн радянських військовополонених, що потрапили до рук нацистів, загинули близько 3,3 млн; 

серед них було майже 1,3 млн українців.  

Колабораціонізм – співробітництво урядів або окремих осіб з окупантами.  

На співробітництво з окупантами з різних причин погодило близько 1% населення. Причини , що 

спонукали йти на службу до окупантів, були такими: 

- бажання помститися радянській владі за всі завдані кривди (репресії, розкуркулення);  

- за підрахунками вчених така категорія складала 20 -30%;ідеологічне несприйняття радянської влади, 

комуністичної ідеології, антисемітизм; 

- страх за своє життя і життя близьких; 

- кар’єризм, прагнення пристосуватися до нових умов життя (комуністів, комсомольців, радянських 

активістів серед колаборантів було від 30 до 50 %); 

- позиція радянського уряду щодо військовополонених, яких вважали зрадниками; обман нацистської 

пропаганди;  

- прагнення за допомогою Німеччини боротися за незалежність України.  

Серед найзначніших збройних формувань українців у складі німецької армії та каральних органів можна 

назвати: Легіон українських націоналістів у складі двох батальйонів «Роланд»(командир – Є. Побігущий, 

350 стрільців) і «Нахтігаль» (командир – Р. Шухевич, 330 стрільців).Буковинський курінь. Утворений у 

липні 1941 р. з вихідців з Буковини  за ініціативи ОУН.Дивізія вапен СС «Галичина» (9 – 12 тис. солдатів). 

Утворення дивізії було оголошено 28 квітня 1943 р. Поліцейські батальйони. У складі німецької армії у 

1944р. воювало 220 тис. українців.  

В Україні антиєврейський геноцид мав особливо жорстоку форму. Це пояснювалось тим, що у розумінні 

нацистів тут жили не просто євреї, а євреї «більшовицькі», нібито основа радянської влади, які 

представляли собою рушійну силу світової революції, для запобігання якій і необхідно було будь-якими 

способами позбутися її носіїв. Напередодні війни за кількістю євреїв, що проживали на її території, — 2,7 

млн осіб — Україна (у сучасних кордонах) посідала перше місце в Європі та друге у світі. Убивства євреїв 

окупантами розпочалися в Україні 22 червня 1941 р. і тривали понад три роки. Перші «єврейські акції» 

були спрямовані в основному проти єврейської інтелігенції як потенційного організатора опору окупантам. 

Першочерговому знищенню також підлягали євреї — партійні працівники і державні службовці. Далі 

окупанти почали поголовне знищення всіх євреїв. Головна роль v цих операціях надавалася силам поліції 

та СД. Перед знищенням гиреї в Східній Галичині, на Волині, на Поділлі, Закарпатській Україні, частково 

Лівобережній Україні були примусово зібрані її гетто. Символом Голокосту в Україні став розстріл понад 

150 тис. осіб, більшість із яких були євреями, у Бабиному Яру (м. Київ). Масові вбивства єврейського 

населення відбулися також у Львопі, Бердичеві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську та інших містах 

України. До того ж, значна частина єврейського населення УРСР була вивезена і знищена на території 

Польщі — у «таборах смерті» Освенцим, Майданек, Треблінка. Загальну кількість загиблих українських 

євреїв можна оцінити в 1,8 млн осіб. Загалом Україна втратила близько 70 % від кількості єврейського 

населення, що проживало тут до війни.  



Під час окупації населення України скоротилося на 13,6 млн осіб (за іншими даними — на 14,5 млн). 

Жорстокий терор проти мирного населення України мав на меті не тільки «швидке умиротворення», тобто 

придушення будь-якого опору окупаційними військами. Він став кривавим інструментом для виконання 

головного завдання Генерального плану «Ост» — знезлюднення східних територій для переселення сюди 

німецьких колоністів.  

 
 

Рекомендована література до теми:  
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3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 

1996.  

4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992. 

5. Полонська – Василенко Н. Історія України.- Т.1-2.- К., 1995.  

 

Питання для самоперевірки: 

Позначте правильні твердження знаком «+» , а неправильні — Знаком «—» .  

1.«План Барбаросса» був підписаний Гітлером 28 грудня 1940 р.  

2.Велика Вітчизняна війна розпочалася 22 липня 1941 р.  

3. «План Барбаросса» передбачав блискавичний розгром СРСР.  

4. Основними напрямками наступу Німеччини на СРСР були: «Північ», «Схід», «Південь».  

5. Найбільша танкова битва початкового періоду війни відбулася в районі Луцьк-Броди-Рівне.  

6.Київська оборонна операція закінчилися катастрофою для Південно-Західного фронту, загинули та 

потрапили в полон понад 800 тис. осіб.  

7. Оборона Києва тривала 90 днів.  

8. Оборона Одеси розпочалася 5 серпня 1941 р. і тривала 73 дні.  

9. Героїчна оборона Севастополя тривала 250 днів. 

10. Радянські війська остаточно залишили Крим наприкінці 1941р.  

11.Наступальна операція радянських військ у травні 1942 р. закінчилася трагічно, втрати склали близько 

100 тис. осіб.  

12.Територія України була повністю окупована німцями 22 червня 1942 р.  

 

Домашнє завдання: 

1. Написати конспект уроку 

2. Дати відповіді на питання для самоперевірки 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 

 

 

 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

