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Всесвітня історія 

Урок № 31 

Тема уроку: Капітуляція Німеччини та її союзників.  

Мета: 

- охарактеризувати останні періоди Другої світової війни, діяльність 

антигітлерівської коаліції. 

- Розглянути рішення Ялтинської та Потсдамської конференцій. 

- Визначити наслідки Другої світової війни. 

- Розвинути вміння порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати 

історичні події і явища з позиції загальнолюдських цінностей. 

- Виховувати неприйняття війни як способу дипломатії. 
Матеріал уроку: 

4 лютого 1945 р. відбулася Кримська (Ялтинська) конференція, зустріч „великої 

трійки" (США (Ф. Рузвельт), СРСР(Сталін), Великобританія(Черчілль). 

 

Мета конференції: координація дій союзників, їхніх збройних сил на заключному 

етапі Другої світової війни. Обговорювались питання про післявоєнний устрій світу й 

основні принципи міжнародних відносин в мирний час. 

 

Конференція ухвалила постанову скликати 25 квітня 1945 р. у Сан-Франциско (США) Установчу 

конференцію Організації Об'єднаних націй. Учасниками конференції могли стати всі держави, що 

оголосили війну Німеччині та Японії до 1 березня 1945 р. 



 

Радянський Союз підтвердив обіцянку вступити у війну проти Японії через 2 - З місяці після 

закінчення війни в Європі. Були обговорені і політичні умови вступу СРСР у війну проти Японії, у 

тому числі повернення СРСР Курильських островів. 

На початку 1945 р. союзні армії широким фронтом вийшли до кордонів Німеччини і готувалися 

до вирішального наступу. 

16 квітня 1945 р. - початок Берлінської операції. На 25 квітня столичне угруповання 

супротивника було оточено. 

 

30 квітня 1945 р. - Гітлер покінчив життя самогубством у своєму берлінському 

бункері. 

2 травня битва за Берлін закінчилася повною перемогою радянських військ. 

Штурм Берліна і його падіння означали кінець „третього рейху". 

8 травня 1945 р. в передмісті Берліна Карлхорсті представники німецького 

верховного командування на чолі з генералом В. Кейтелем підписали Акт про 

беззастережну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини. 

 



17 липня 1945 р. - у передмісті Берліна Потсдамі відкрилася конференція 

керівників СРСР, США і Великобританії (Й. Сталін, Г. Трумен, У. Черчілль (з 28 

липня - К. Еттлі) + міністри іноземних справ, військові радники. 

 

Рішення конференції: 

1. Головне місце займало питання, пов'язане з денацифікацією, демілітаризацією і 

демократизацією післявоєнної Німеччини. 

2. Німеччина буде окупованв силами СРСР, США, Великобританії та Франції. 

3. Повне роззброєння і демілітаризація Німеччини (розпуск усіх сухопутних, 

військово-морських і військово-повітряних сил країни, ліквідацію всієї військової 

промисловості чи встановлення повного контролю над нею). 

4. Денацифікація всього політичного життя Німеччини (розпуск нацистської 

партії та її філій, СС, гестапо). 

5. Скасування всіх нацистських законів 

6. Передача суду всіх військових злочинців. 

7. Демократизація системи правосуддя і місцевого самоврядування. 

8. Західний кордон Польщі встановлювався по лінії Одер - Західний Нейсе. 

Польщі передавалася частина Сх. Прусії та м. Гданськ. СРСР передавалися м. 

Кенігсберг і суміжна з ним територія Сх. Прусії. 

9. Намір віддати під суд міжнародного військового трибуналу головних 

військових злочинців. 

26 липня 1945 р. США, Великобританія та Китай пред'явили Японії ультиматум, 

вимагаючи негайної беззаперечної капітуляції; однак його буловідхилено. Це 

послужило формальним приводом для атомного бомбардування японських міст. 

6 серпня 1945 р. - бомбардування Хіросіми: 80 тис. убитих, 40 тис.поранених. 

Зруйновано 2/3 будинків міста, 52 з 55 лікарень. В наступні тижні загинули ще 12 

тис. чоловік. 

9 серпня 1945 р. бомбардування Нагасакі. Загинули 25 тис. чоловік. 



 

2 вересня 1945 р. - у Токійській затоці на борту американського лінкора Міссурі" 

Японія підписала Акт про капітуляцію. 

 

Підсумки та уроки Другої світової війни. 



- Воєнний розгром агресивного блоку Німеччини, Італії та Японії 

- Фашизм як суспільна система був знищений. 

- Нищівний удар був завданий по колоніальній системі. 

- Війна тривала б років, ареною боротьби стали території 40 країн Європи, Азії й 

Африки. У війну було втягнуто понад 60 держав світу з населенням близько 2 млрд. 

чоловік. У лавах армій ворогуючих країн знаходилось 110 млн. чол. 

- Людські втрати. У ході Другої світової війни загинуло понад 65 млн. чол.: 27 

млн. на полі бою, 12 млн. у концтаборах, 2 млн. учасників партизанського руху, 1,5 

млн. від бомбардувань, 12 млн. від голоду та епідемій. 

- Найпотужнішою в економічному відношенні державою світу стали США 

(відрізнялися стабільною демократичною системою). 

- У СРСР перемога у війні призвела до зміцнення позицій сталінського 

тоталітарного режиму. 

- Помітно ослабнули позиції у світі Великобританії та Франції. До числа великих 

держав почали відносити Китай. 

- У Німеччині, Італії, Японії досить швидкими темпами почав здійснюватись 

перехід від тоталітаризму до демократії, до економічного процвітання. 

- СРСР і США стали „наддержавами", навколо яких стали об'єднуватись 

союзники. Ці держави визначали характер політичних рішень у світовому масштабі. 

 

Домашнє завдання: написати конспект у робочому зошиті. 
 

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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