
1943 г. - победа на Днепре. В начале 1944 г. гитлеровцы уже не помышляли 
о наступлении. Советские вооруженные силы в 1944 году нанесли по всему фрон-
ту еще более мощным ударом от севера до юга. Они продвинулись на 259-450 
км, проведя Корсунь-Шевченковскую операцию. Всего было разгромлено 172 ди
визии и 7 бригад, враг потерял свыше миллиона людей, 8,4 тыс танков и около 5 
тыс. самолетов. Советские войска заняли выгодное стратегическое положение для 
проведения новых наступательных операций. 

Победа была на Ленинградском и Прибалтийском направлениях, правобе
режной Украине и Крыму. В ней участвовали ленинградский, 4-й украинский, 3-й 
белорусский и прибалтийский фронты. 

В течении 1944 года активизировалась борьба партизан в тылу врага, кото
рые насчитывали более 250 тыс. человек от Мурманска, Прибалтики, Калинин
ской области, Белоруссии, Украины, Молдавии и Крыма. 

Победа советских вооруженных сил сыграла решающую роль в разгроме 
гитлеровской армии и приблизила победу над врагом. 

1945 год стал победоносным. Берлинская операция, уничтожение фашист
ского режима в самом логове - Рейстаге и водружение знамени Победы. 

Огромную роль в достижении победы играли научные силы, которые реша
ли важнейшие научно-технические проблемы оборонного значения. 

Главным источником победы был массовый героизм советских людей на 
фронте и в тылу. Обеспечили победу осознание советскими людьми, воинами ар
мии и флота справедливого, освободительного характера войны со стороны С о 
ветского союза и понимание несправедливого, грабительского, захватнического 
характера со стороны фашистской Германии. 

За героические подвиги почетного звания Героя были удостоены свыше 
11600 человек из них 115 - дважды. Среди Героев 86 женщин. Воины всех видов 
вооруженных сил 8 тыс.чол. - сухопутчиков, 2 тыс. - В В С , более 5 тыс. В М Ф и 
233 партизана и подпольщика. Высшей степени отличия были удостоены 10 горо
дов - Москва, Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Одесса, Севастополь, Ново
российск, Керчь, Тула, а также Брестская крепость. 

Великая Отечественная война была самой тяжелой из всех войн когда-либо 
пережитых нашей Родиной. Чрезвычайно трудным был путь по дорогам войны. 
Четыре долгих года, почти полторы тысячи дней и ночей, героически боролись 
советский народ и его доблестные Вооруженные силы за победу. 

Великий народ отмечает 60-тилетие этой исторической Победы. 

Омельяненко Т. 
Н Т У « Х П І » 

УКРАЇНА У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 

1. Війна увірвалась у міста і села України 22 червня 1941 року. Весь народ 
піднявся на боротьбу з ворогом. Навіть попередня насильницька колективізація, 
терор, репресії, голодомор не змогли витравити з душі народу любов до 
Батьківщини. Коли справа дійшла до вибору - бути чи не бути Україні, - народ в 
черговий раз продемонстрував найкращі якості своєї душі і став на захист рідної 
землі. 



2. Існує декілька головних причин, що визначили поразки Червоної армії у 
1941 p.: 

По-перше, це прорахунки політичного керівництва держави, і перш за все 
Сталіна, в оцінці військово-політичної ситуації в світі. 

Другою причиною великих втрат Червоної Армії було те, що новаторство, 
жива думка винищувались. Напередодні війни найбільш видатні полководці, тео
ретики військової справи були необгрутовано репресовані. 

Третьою причиною понесених нами втрат на початку війни були грубі по
милки у воєнно-технічній політиці та бойовій підготовці військ (в ній панували 
формалізм, шаблонність, парадність) 

3. В Україні протягом кількох місяців на схід було перевезено майже 550 
підприємств, майно тисяч колгоспів і радгоспів, М Т С , багато наукових і навчаль
них закладів, культурні та історичні цінності. Евакуація 3.5млн жителів України, 
передусім кваліфікованих спеціалістів, дала змогу закласти фундамент майбут
ньої перемоги. 

4. Промисловість країни перебудовувалась на військовий лад. Вже в грудні 
1941 р. зупинилось падіння виробництва, а з березня 1941 р. Радянська держава 
мала налагоджене військове господарство, важливе місце в якому зайняли 
підприємства, евакуйовані з України. 

5. Коли у середині липня 1941 р. стало відомо, що гітлерівський план швид
кої війни зазнає поразки, ворог сконцентрував зусилля на захопленні України. 

6. Командування вермахта особливе значення надавало захопленню Киева, 
форсуванню Дніпра та знищенню військ Південно-Західного та Південного 
фронтів з подальшим рухом вглиб України. 

7. Битва за Київ продовжувалась 72 дні. Ціною величезних втрат більш ніж 
на 2 місяці вдалося зупинити гітлерівські війська. Оборона Одеси проходила 73 
дні. Місто перетворилося на військовий табір. 250 днів тривала оборона Севасто
поля, захисники якого ввійшли в історію невмирущою славою. 

В травні 1942 p., одночасно з боями в Криму, розгорнулись бойові дії в рай
оні Харкова, що закінчились тяжкою поразкою радянських військ. Ці невдачі при
звели до того, що фашистські війська повністю захопили Україну. 

8. "Новий порядок", який несли на своїх багнетах гітлерівські війська, хара
ктеризувався особливою жорсткістю щодо українського народу. Метою фашистів 
було пограбування завойованих земель і знищення корінного населення. Окупан
ти створили в Україні більш ніж 250 таборів смерті. 

9. Битву за Україну продовжували партизани. Усього в Україні діяло 51 
партизанське об'єднання, близько тисячі підпільних груп чисельністю 500 тисяч 
чоловік. Найбільш активно діяли партизанські з'єднання С. Ковпака і С. Руднєва у 
Спадшанському лісі на Сумщині. На Чернігівщині діяв загін під командуванням 
О.Федорова, який з часом перетворився на партизанське з'єднання. На Сумщині і 
в Брянській області Росії міцним партизанським формуванням став загін під ко
мандуванням О. Сабурова. 

10. 18 фудня 1942 р. війська першої гвардійської армії на чолі з генералом 
В. Кузнєцовим звільнили перше українське село на Луганщині — Півнівка. За це 
село загинуло 1066 бійців семи національностей. Блискуча перемога радянських 
військ під Курськом дала змогу почати масове звільнення України. 



11. Жорстокі бої розгорнулися в районі Харкова, який остаточно був 
звільнений 23 серпня 1943 р. Розвиваючи успіх літніх боїв, радянські війська 
швидко рухались вперед, звільнивши Донбас та значну частину Лівобережжя. 24 
грудня 1943 р. на 1400-кілометровому фронті від білоруського Полісся до Чорно
го моря почався наступ Червоної армії. 1-й Білоруський та чотири Українські 
фронти провели серію блискучих операцій, таких, як Корсунь-Шевченківська, Яс -
со-Кишинівська, Львовсько-Сандомирська, в результаті яких до початку жовтня 
1944 р. вся територія У Р С Р була повністю звільнена. 28 жовтня 1944 р. у ході 
Карпатсько-Ужгородської операції завершилось визволення Закарпатської У к 
раїни, яка у 1945 р. увійшла до складу Української С С Р . 

12. Відродження народного господарства республіки почалось одразу ж 
після визволення від фашистської окупації. Характерною особливістю 
відбудовчих процесів у С Р С Р та Україні, зокрема, була опора на внутрішні ресур
си і сили, а не сподівання на зовнішню допомогу. 

13. В першу чергу йшла відбудова паливно-енергетичної бази, транспорт
них шляхів, відроджувались колгоспи, М Т С . З часом розгорнули свою діяльність 
культурно-освітні заклади, творчі організації. 

14. 2005 року вся Україна, а також країни-колишні республіки С Р С Р , свят
кують 60-ту річницю перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. І 
тільки завдяки героїзму, безмежній хоробрості, відданості Батьківщині радянсь
кий народ подарував своїм нащадкам мирне блакитне небо, свободу, мир. Безу
мовно, свято Перемоги - це свято "...зі сльозами на очах...". Ми завжди 
пам'ятаємо, якою ціною здобули перемогу. Я низько вклоняюсь всім тим, хто, не 
жаліючи власного життя, йшов під фашистські кулі на вірну смерть, хто вірив у 
Перемогу, наближав цей день. Важко переоцінити вклад України у Велику Пере
могу. Я щиро вірю, що кожного року діти, онуки, правнуки солдатів-фронтовиків, 
генералів, Героїв Радянського Союзу приноситимуть квіти на братські могили 9 
травня, бо слава їх вічна, невгасима. 

Війна... Повинен кожен знати: 
Хто йшов країну рятувати, 
Хто біг під кулі ворогів. 
Втрачались тисячі життів 
Той кожен день. То ж ми, нащадки. 
Грядущої майбутності на згадку, 
Повинні пам 'ять зберігати, 
Геройську славу передати. 
Минає час. А мирне небо 
Щодня нам існувати треба. 
Воно - сьогодні і вчора, 
І вартий вчинок не згора 
Захисники! Ви нам майбутнє зберегли, 
Забрати волю не дали, 
То ж знайте: ми вас пам 'ятаєм. 
Про мир в країні нашій дбаєм. 


