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Всесвітня історія  

Урок № 28-29 
Тема уроку: Друга світова війна 

Мета уроку: 

- охарактеризувати перебіг подій періоду Другої світової війни; 

- розкрити процес формування антигітлерівської коаліції Другої світової війни; 
- продовжити формування уміння студентів логічно висловлювати свої думки, 

зіставляти різні погляди та робити висновки, давати оцінки історичним подіям; 

- формувати уміння критичного підходу під час аналізу інформації з різних 
історичних джерел; 

- розвивати навички усного спілкування, формувати словесно-логічне та креативне 
мислення; 

- виховувати повагу до національних та загальнолюдських цінностей. 
 

Матеріал уроку 

«Періодизація Другої світової війни» 

І 
період 

1 вересня 1939 р. – 22 
червня 1941 р. 

Початок Другої світової війни: від нападу 

Німеччини на Польщу до агресії проти СРСР 

ІІ 

період 

22 червня 1941 р. – 18 

листопада 1942 р. 
Розширення нацистської агресії: від нападу 

Німеччини на СРСР до початку контрнаступу 
радянських військ під Сталінградом 

ІІІ 

період 

19 листопада 1942 р. – 

5 червня 1944 р. 
Корінний перелом у ході війни: від контрнаступу 

радянських військ під Сталінградом до відкриття 
Другого фронту і наступу в Україні 

ІV 
період 

6 червня 1944 р. – 
8 травня 1945 р. 

Розгром фашизму і нацизму в Європі: від відкриття 
Другого фронту до Капітуляції Німеччини 

V 
період 

9 травня 1945 р. – 
2 вересня 1945р. 

Розгром мілітаристської Японії: від капітуляції 
Німеччини до капітуляції Японії 



 



План «Барбаросса» 

18 грудня 1940 року Гітлер підписав директиву №21 під умовним найменуванням план 

«Барбаросса», яка містила загальний задум і вказівки про ведення війни проти СРСР. 

Стратегічною основою плану «Барбаросса»(названого так по імені середньовічного 

полководця, імператора Священної Римської імперії Германського народу Фрідріха 

Барбаросси) була теорія «бліцкригу» - блискавичної війни. Цим планом передбачався 

розгром Радянського Союзу в ході швидкоплинної кампанії максимум протягом п’яти 

місяців, ще до закінчення війни проти Великої Британії. Головними стратегічними 

об’єктами були визнані Ленінград, Москва, Центральний промисловий і Донецький басейн. 

Особливе місце приділялося захопленню Москви. Передбачалося, що після досягнення цієї 

мети війна буде виграна. Радянський Союз повинен був бути розчленований і ліквідований. 

На його території передбачалося створити чотири рейхскомісаріати – німецькі провінції. 

Москву, Ленінград, Київ і ряд інших міст пропонувалося цілком стерти з лиця землі. 

Нацистське керівництво підкреслювало, що  дії німецької армії повинні носити особливо 

жорстокий характер, вимагало нещадного знищення цивільного населення СРСР. 

План нападу Німеччини на СРСР «Барбаросса» 

Розгром СРСР за 7-8 тижнів до закінчення війни з Великою Британією. 

Головні стратегічні об’єкти – Ленінград, Москва, Центральний промисловий район, 

Донецький басейн. 

Виділено 152 дивізії, в тому числі 19 танкових і 14 моторизованих, 2 бригади( майже 

80% німецької армії); союзники Німеччини надали 16 бригад і 29 піхотних дивізій. 

Для нападу на СРСР було створено Троїстий пакт Японії, Німеччини та Італії(1940 р.); 

активну участь у нападі мали відіграти Румунія, Фінляндія, Угорщина. 

Головні напрямки німецького наступу на СРСР 

Група 
армій 

Командуювачі Завдання 

«Північ» Генерал-фельдмаршал 

В.Леєб 

Наступ на Прибалтику, Ленінград, Псков 

з метою знищення радянських військ у 

Прибалтиці, захоплення балтійських 

портів. 

«Центр» Генерал-фельдмаршал 

Ф.Бок 

Завдання удару по флангах радянських 

військ в районі Білостока, з’єднання в 
районі Мінська і наступ на Москву. 

«Півд 

ень» 
Генерал-фельдмаршал 

Г.Рундштедт 

Знищення радянських військ в Західній та 

Правобережній Україні, наступ на Харків, 
Донбас, Крим. 

 

Напад Німеччини на СРСР 

22 червня 1941 р. о четвертій годині ранку фашистська Німеччина без оголошення війни 

напала на Радянський Союз. Її війська одночасно перетнули державний кордон СРСР – від 

Льодовитого океану до Чорного моря – і розпочали наступ у глиб його території. 

Союзниками Німеччини виступили Фінляндія, Угорщина, Румунія та Іалія. 

Уранці 22 червня гітлерівська авіація розпочала бомбардування радянських військових 

аеродромів і важливих стратегічних міст. Раптовість нападу дала ворогові можливість 

знищити в перший день війни 66 аеродромів і 1200 літаків. Радянські військово-повітряні 

сили були виведені з ладу. 



Основними причинами поразки Червоної армії на початку війни були: 

- загальні політичні прорахунки і військово-стратегічні помилки радянського 
керівництва в оцінці воєнно-політичної обстановки; 

- переоцінка значення радянсько-німецьких договорів 1939 р.; 

- певна раптовість агресії (проте слід зазначити, що несподіванкою цей напад 
швидше був для народу, ніж для керівництва країни); 

- матеріальна непідготовленість до війни; незавершеність процесу переозброєння 
СРСР; 

- розпорошення сил Червоної армії на кордонах; 

- масові репресії в 30-х роках проти армійського командного складу та ін. До яких 
ми з вами ще повернемось. 

 

Створення антигітлерівської коаліції 

 Антигітлерівська коаліція – це об’єднання країн (Англія, США, СРСР, Франція та ін.) 

для боротьби проти нацистської Німеччини. 

16 липня 1941 
р. 

«Угода між урядами СРСР та Великої Британії про спільні дії у 
війні проти Німеччини» 

2 серпня 1941 р. Обмін нотами між СРСР та США: подовжено на рік американо- 

радянську торговельну угоду; США зобов’язалися допомагати 

СРСР у війні з Німеччиною 

Березень 1941 
р. 

Закон про ленд-ліз (вперше поширений на Велику Британію, а з 
листопада 1941 р. США поширили закон про ленд-ліз на СРСР) 

29 вересня – 1 
жовтня 1941 р. 

Московська конференція. Домовленості про взаємну військово- 
технічну допомогу. 

Січень 1942 р. Декларація Об’єднаних Націй 

26 травня 1942 
р. 

Британо-радянський договір «Про союз у війні проти 
гітлерівської Німеччини та її спільників у Європі» 

11 червня 1943 
р. 

Радянсько-американський договір про взаємодопомогу 

 

Розвиток подій на радянсько-німецькому фронті 

Смоленська битва. У липні-вересні 1941 року на радянсько-німецькому фронті 

розгорнулися бої величезного масштабу. 10 липня на західному напрямі німецька група 

армій «Центр» розпочала наступ на Смоленськ. Їй протистояли головні сили Західного 

фронту (командувач С.Тимошенко), які не встигли організувати міцну оборону й значно 

поступалися агресорові силами та засобами; потужні танкові угруповання фашистів 

форсували Дніпро й 16 липня захопили Смоленськ. Однак контрудари Червоної армії 

змусили нацистів уперше в ході Другої світової війни перейти до оборони – група армій 

«Центр» зупинила своє просування на підступах до Москви. 
Оборона Києва. 7 липня 1941 р. розпочалася героїчна оборона столиці України Києва, 

яка тривала 72 дні. 

10 вересня танкові війська Г.Гудеріана захопили Чернігів. 
Оборона Одеси. Під Одесою, де однозначно з німецькими військами вели наступ 18 

румунських дивізій, окупантів було зупинено. Це велике місто, важливий промисловий 

центр і порт, захищала окрема Приморська армія, підтримувана Чорноморським флотом. 

Оборона Одеси тривала з 5 серпня по 16 жовтня 1941 р. 

Оборона Севастополя. У другій половині жовтня 1941 р. Гітлерівці прорвалися в Крим, 

але їхня спроба відразу захопити Севастополь успіху не мала. Оборона міста 



За перші п’ять місяців війни Німеччина та її союзники окупували Прибалтику, 

Білорусію, Молдову, майже всю Україну, зокрема частину Донбасу та Криму, а також 

західні області Росії. Були величезні людські, матеріальні та військові втрати. 

тривала 250 днів – із жовтня 1941 р. по 1 липня 1942 р., стримуючи від просування 

вперед значні сили противника. На тривалий час оборона Севастополя прикувала значні 

сили німецьких військ, завдавши їм значних втрат. Були зірвані плани по знищенню 

Чорноморського флоту СРСР. 

Бої за Ленінград. Спроба нацистів одразу захопити місто зазнала краху. Ворог був 

зупинений у середині липня 1941 р. Лише наприкінці серпня – на початку вересня нацисти 

відновили наступ на місто. 8 вересня ворог захопив Шліссельбург, блокувавши Ленінград із 

суходолу. Розпочалася блокада міста, яка тривала 900 діб. Протягом 611 днів Ленінград 

постійно бомбардували та обстрілювали з важкої артилерії. 
 

 

Московська битва. Наступ ворожих військ на Москву розпочався 30 вересня 1941 р. 

операцією «Тайфун». Перемога Червоної армії під Москвою мала велике стратегічне 

значення. 

 

Війна на Тихому океані та в Північній Африці. 

 

Після нападу Німеччини а СРСР лише дві великі держави – США та Японія – не були 

втягнуті у воєнні дії, хоча Японія уже активно готувалася до війни. Японське керівництво 

отримало від Німеччини та Італії санкцію на перетворення всієї Євразії на схід від 70 

градусів довготи на зону «процвітання» Японії. 

Задум японського командування полягав у тому, щоб раптовим ударом розгромити 

Тихоокеанський флот США, здобути панування на морі та в повітрі, а після цього висадити 

десанти на Філіппінах, у Бірмі, Малайзії, Індонезії. 

7 грудня 1941 р. Японія підступно атакувала 350 літаками американську військово- 
 морську базу Перл-Харбор. Того дня американці втратили 19 військових кораблів, 272 

літаки і понад 3 тис. вояків. 8 грудня 1941 р. США та Велика Британія оголосили війну 

Японії. 11 грудня Німеччина й Італія заявили про свій намір воювати зі Сполученими 

Штатами. Отже, наприкінці 1941 р. всі великі держави були втягнуті в Другу світову війну. 

Японські війська здійснили широкомасштабний наступ у Південно-Східній Азії. До 

травня 1942 року вони загарбали величезну територію площею 3,8 млн кв.км з населенням 

150 млн чоловік. Однак невдовзі ситуація змінилася. США та Велика Британія терміново 

передислокували свої сили з Атлантики до Тихого океану. Крім того, вони мали значно 

більший економічний потенціал, аніж Японія. Хижацька експлуатація завойованих 

територій японцями викликала спротив місцевого населення. Війна в Азії та на Тихому 

океані набула тривалого характеру. 

Воєнні дії розгорталися не лише в Європі та на Далекому Сході, а й на Півночі 

Африки. 
Лише в жовтні-листопаді 1942 р. відбувся докорінний перелом на користь союзників: 

англійці здобули перемогу під Ель-Аламейном(Єгипет), англо-американські війська 

висадилися в Алжирі та Марокко, а потім розпочали наступ на Туніс. 12 травня 1943 р. 

після тривалих боїв німецько-італійські війська капітулювали. Уся Північна Африка 

потрапила під контроль Великої Британії та США. 



 Підсумок заняття 

 

Отже, 1941-1942 рр. були насичені подіями, які були визначальними для подальшого 

ходу війни. У війну вступили і були втягнуті СРСР, Японія, США. Війна стала справді 

світовою. 1941 р. став крахом для Німеччини, а 1942 р. – для Японії, стратегії "бліцкригу". 

Хоча країни Троїстого пакту утримували стратегічну ініціативу, але вже стало зрозумілим, 

що їх поразка неминуча. 

Війна – це жахлива трагедія в житті кожного народу. За всю історію людства не було 

таких катастроф та стихійних лих, які забрали більшість життів, ніж війна. 

22 червня 1941 року на кордонах СРСР і на наших українських землях почалися запеклі 

бої. Боротьба почалась не тільки на фронту, але й в тилу. Це були жахливі часи для всіх 

жителів країни. 

Скільки пролито крові, скільки сліз матерів, скільки переживань та скільки загиблих 

забрала з собою Велика Вітчизняна війна. 

Але все таки ми перемогли. 
Це була найстрашніша, найкривавіша війна століття. Наші люди, наші ветерани, наші 

воїни все подолали, все стерпіли. Що їм довелось перенести: і голод, і холод, і злидні, і 

страх. Вони мужньо пройшли цей етап в історії. Ніколи не опускаючи очей, ніколи не 

падали духом. Увесь народ піднявся на захист своєї Батьківщини. Тому цю війну, 

радянсько-німецьку, по праву називають Великою Вітчизняною війною 
 

 Контрольні питання 

 

- Визначте основні цілі ставив плану «Барбаросса». Чи вдалось їх реалізувати? 

- Коли Німеччина напала на СРСР? 

- Як в історії називається радянсько-німецька війна 1941-1945 рр.? 

- Дайте визначення історичному поняттю «Антигітлерівська коаліція» 

- Назвіть основні битви на радянсько-німецькому фронті протягом 1941-1942 рр. 

- Внаслідок яких подій США вступили у війну? 

- Яким був перебіг подій у Північній Африці в жовтні-листопаді 1942 р.? 
 

 Домашнє завдання: написати конспект у робочому зошиті, дати відповіді на 

 запитання! 

 

Якщо у вас виникнуть запитання, напишіть на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я 
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