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Мегей А.В. 

Історія України  

Урок № 5-6 
Тема уроку: Бойові дії в 1942-1944 рр. в Україні 

Мета уроку: визначати хронологічну послідовність подій Другої світової; охарактеризувати воєнно-політичні події на території України 1943 p. 

Хід уроку: 
1. ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=5Bf32TKiZ78 

2. ОПРАЦЮЙТЕ КОНСПЕКТ: 

ВИЗВОЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД НІМЕЦЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ 

19 листопада 1942 - 2 лютого 1943 р. - Сталінградська битва, яка поклала початок корінному перелому в війні на користь СРСР. 

18 грудня 1942 р. - звільнення першого населеного пункту УРСР — с. Півнівки Ворошиловградської області. 
Січень - початок березня 1943 р. - наступальні операції радянських військ, у ході яких було звільнено значну частину Донбасу, 16 лютого 1943 р. вперше звільнено Харків. 
19 лютого - 25 березня 1943 р. - контрнаступ німецько-фашистських військ із району Краснограда та Красноармійська Харківської області; знову втративши Харків та Бєлгород, 

радянські війська героїчними зусиллями зупинили ворога. 

5 липня - 23 серпня 1943 р. - Курська битва, в ході якої було визволено Лівобережну Україну та Донбас (2_3 серпня 1943 р. остаточно звільнено Харків). (с. Прохорівка – 

найбільша танкова битва війни). 
Вересень - листопад 1943 р. - героїчна битва за Дніпро (за успішне форсування Дніпра та небачений героїзм 2438 радянським воїнам було присвоєно звання Героя Радянського 

Союзу). 

6 листопада 1943 р. - визволення Києва. 
24 грудня 1943 - 29 лютого 1944 р. - Житомирсько-Бердичівська, Кіровоградська, Корсунь-Шевченківська (найбільша, що мала результатом оточення 11 ворожих дивізій 

чисельністю 80 тис. чол.), Рівненсько-Луцька, Нікопольсько-Криворізька операції. 

4 березня - середина квітня 1944 р. - Проскурово-Чернівецька, Умансько-Ботошанська, Березнегувато-Снігірівська, Одеська операції. 

У результаті цих наступальних операцій було звільнено Правобережну й Південну Україну.  
26 березня 1944 р. радянські війська вийшли на кордон із Румунією, 8 квітня 1944 р. - на кордон із Чехословаччиною. 

8 квітня - 12 травня 1944 р. - Кримська наступальна операція, яка завершилася визволенням Криму. Ця перемога затьмарилася черговим злочином сталінського режиму. У 

травні 1944 р. за звинуваченням у зраді з півострова було депортовано у віддалені райони СРСР 191 тис. татар, 15 тис. греків, 12,4 тис. болгар, 10 тис. вірмен. 
13-29 липня 1944 р. - Львівсько-Сандомирська операція (27 липня звільнено Львів, Перемишль; форсуванням річки Вісли закінчився розгром німецької групи армій «Північна 

Україна»). 

20-29 серпня 1944 р. - Яссько-Кишинівська операція, у ході якої визволено Молдавську PCP та Ізмаїльську область України, розгромлено групу армій «Південна Україна». 
Вересень-жовтень 1944 р. – Карпато-Ужгородська операція, визволення Закарпаття 

8 жовтня 1944 р. - визволення останнього окупованого фашистами населеного пункту УРСР - с. Лавочне Дрогобицької області. 

28 жовтня 1944 р. - завершилося визволення Закарпаття, остаточне вигнання фашистських окупантів з українських земель. 

НАСЛІДКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
- людські втрати становили 8 млн. осіб; 

- матеріальні втрати становили 42% від втрат СРСР; 

- зруйновано 714 міст і селищ, 28 тис. сіл, 16,5 тис. промислових підприємств; 
- об’єднання всіх українських земель у межах СРСР. 

Репатріація – повернення на батьківщину колишніх полонених, біженців, вимушених переселенців. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Bf32TKiZ78


 
Прослідкуйте шлях радянської армії та звільнення України 



Питання для самоперевірки: 

1. Перемога у якій битві дала змогу приступити до визволення території України?  
2. Коли відбулася битва за Дніпро?  

3. Коли було звільнено Київ? 

 

Домашнє завдання: 

1. Написати конспект  

2. Дати відповіді на питання для самоперевірки 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назву навчальної дисципліни, 

номер уроку, ПІБ. 
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