
Тема 27 

УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 
ВІЙНИ (1939 -1945) 

23 серпня 1939 р.- пакт про ненапад між 

Німеччиною та СРСР і таємний протокол 

до нього (Пакт Ріббентропа-Молотова) 

1 вересня 1939р .- 2 вересня 1945 рр.
Друга світова війна 

17 вересня 1939 р. - Червона Армія nе

рейшла польський кордон 

28 вересня 1939 р. -догов і р про друж

бу і кордони між Німеччиною та СРСР 
та таємні протоколи до нього 

15 листопада 1939 р. - Західну Україну 

включено до складу УРСР 

2 серпня 1940 р.- Бессарабію і Північну 
Буковину включено до складу УРСР 

22 червня 1941 р. - напад Німеччини на 

СРСР. Початок Велика Вітчизняна війна 

ЗО червня 1941р. -проголошення Акту 

про відновлення Української Держави; 

22 липня 1942 р.- завершення окупації 

України загарбниками 

14 жовтня 1942 р. - створення УПА 

б листопада 1943 р. - визволення Киє

ва від загарбників; 

28 жовтня 1944 р. - завершення визво

лення України від німецько-фашистсь

ких окупантів 

9 травня 1945 р. - День Перемоги , за

вершення Великої Вітчизняної війни 

27.1. Включення західноукраїнських земель до складуУРСР в 
1939-1940 рр. Радянізація західних областей України 

23 серпня 1939 р. між СРСР та Німеччиною було підписано пакт про нена
пад, а також таємний протокол Ріббентропа-Молотова, який визначав зони впливу 
двох держав у Східній Євроnі. За цим протоколом, східні польські території 

(тобто західні області колишньої території України} мали бути передані СРСР. 

Радянсько-німецький договір розв'язав Гітлеру руки для агресії в Європі. 

1 вересня 1939 р. нацистські війська вторглися в межі Польщі. 
17 вересня, коли головні сили польської армії були розбиті, радянські 

війська перейшли польсько-радянський кордон у Західній Україні та Західній 

Білорусії. Розпочався <<визвольний похід>> Червоної армії, а фактично реалі

зація таємного протоколу Ріббентропа-Молотова. По суті, СРСР вступив у 
Другу світову війну на боці Німеччини і включився у поділ світу. Польські 

війська не чинили опору. 

22 вересня частини Червоної армії вступили до Львова. Того ж дня у 
Брест-Литовську на честь успішного завершення польської кампанії відбувся 
парад радянських і німецьких військ. 28 вересня радянсько-німецький воєн
но-політичний альянс, скріплений сумісними бойовими діями проти майже 
беззахисної Польщі (наnередодні німецькі війська окупували Варшаву}, був 
підтверджений новим договором - про дружбу і кордон. 

Для узаконення радянського режиму в Західній Україні 22 жовтня 1939 р. 
nід контролем нової влади було проведено вибори до Народних зборів, які 
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наприкінці жовтня прийняли Декларацію про входження Західної України до 

складу СРСР і возз'єднання її з УРСР. У листопаді 1939 р. сесії Верховної 
Ради СРСР і УРСР ухвалили відповідні закони. 

На території Західної України, офіційно включеної до складу УРСР , було 
створено шість областей: Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопільсь

ку, Рівненську, Дрогобицьку. 

Менш як через рік було законодавчо оформлено і включено до складу 
УРСР територію Північної Буковини та придунайські землі. У червні 1940 р., 
ураховуючи радянсько-німецьку домовленість про розмежування сфер впли

ву, СРСР заявив Румунії ультиматум щодо передачі йому Бессарабії та Буко
вини. 28 червня південна група військ Червоної армії під командуванням Г. Жу
кова перейшла р. Дністер і вступила на ці території. 2 серпня 1940 р., за рішен
ням VII сесії Верховної Ради СРСР, було утворено Молдавську РСР, а в 
Північній Буковині організовано Чернівецьку область й передано її УРСР.До 

складу УРСР були включені також Хотинський, Аккерманський та Ізмаїльсь
кий райони. 

У листопаді 1940 р. між УРСР і МРСР було встановлено новий кордон. 

У результаті від Украіни було відчужено Придністров'я з етнічним украї

нським населенням. 

Після включення до складу УРСР Західної України, Північної Буковини і 
трьох повітів Бессарабії населення України збільшилося на 8,8 млн осіб і на 
середину 1941 р. становило понад 41,6 млн осіб, а "й територія розширилася 
до 565 тис. км 2 • 

Із приєднанням західноукраїнських земель до СРСР розпочався процес їх 

радянізації, тобто зміни в усіх сферах життя відповідно до вироблених за 
роки радянської влади зразків. У процесі радянізації виділяються два етапи: 

• до весни 1940 р., коли режим хоча б зовні зберігав демократичність , а 

реформи зустрічали підтримку більшості населення; 
• із весни 1940 р. відбувається поглиблення соціалістичного змісту пере
творень, що супроводжуються масовими репресіями через неприйняття 

цих перетворень більшістю місцевого населення. 
Підтримку в населення зустріли такі заходи: ліквідація польського держапа

рату, конфіскація земель великих власників, націоналізація торгівлі та промисло

вості (ці галузі були в руках поляків та евреїв}, українізація та зміцнення системи 
освіти (кількість українських шкіл збільшилася до 6,5 тис. з одночасним скоро
ченням польських, Львівський університет було перейменовано на честь І. Фран
ка, мовою викладання стала українська тощо), розвиток системи соціального 

забезпечення, особливо охорони здоров'я. 
Невдоволення викликали такі заходи: заміна польських чиновників на місце

вих комуністів та людей, приеланих зі Сходу України, насильницька колекти

візація (на червень 1941 р. в колгоспи було об'єднано 15 % господарств), 
тиск на церкву (як греко-католицьку, так і православну), розгром політичних 

партій і громадських об'єднань, у тому числі таких шанованих у народі, як 

<<Просвіта>> , масові репресії. 

Репресії розпочалися практично відразу після зайняття краю Червоною 

армією, але спочатку вони торкнулися переважно поляків - депортація на 

Схід СРСР мільйона поляків, розстріл 15 тис . польських військовослужбовців. 



Серед українців раніше за інших зазнали репресій активісти політичних партій. 

Єдиною організованою силою опору новій владі залишалась ОУН. 

Навесні 1940 р. режим розпочав широкомасштабні репресії: до Сибіру і Ка
захстану було депортовано 400 тис. українців; десятки тисяч людей перейшли 
на польські території, окуповані німцями; люди переслідувалися без суду і слідства, 
але з метою залякування населення інколи проводилися показові процеси. 

З осені 1939 р. по осінь 1949 р. у Західній Україні за політичними звинува

ченнями було репресовано і депортовано близько 1 О % населення (З 18 тис. -
сімей, близько 1,2 млн осіб). Смертність серед депортованих становила 16 %. 

Радянізація західних областей України особливо наполегливо здійснюва
лася після вигнання фашистських загарбників. У післяВоєнні роки цей про
цес мав такі осноВні етапи: 

• організаційно-кадрова робота (направлення різного роду кадрових праців
ників з інших районів СРСР: 44 тис. учителів, 29 тис. робітників, 2 тис. 
інженерно-технічних працівників, 15 тис. фахівців сільського господарства; 
створення мережі партійних і комсомольських організацій, профспілок); 

• індустріалізація і колективізація (створюються нові галузі промисловості: 

швейна, хімічна; розширюється видобуток і переробка природного газу; 
ведеться пошук нових родовищ корисних копалин; формується система 

виробничої та торгово-споживчої кооперації; до середини 1950 р. у кол
госпи було об'єднано майже 93 %, а до середини 1951 р.- понад 95% 
селянських господарств); 

• ліквідація греко-католицької церкви ( 1946 р.) і перехід її в підпілля; 

• боротьба з ОУН-УПА, депортація українського населення тощо. 
Об'єднання західноукраїнських земель з УРСР мало позитивне значення: 

уперше за кілька століть своєї історії українці були в одній державі. Але прине
сений на багнетах Червоної армії репресивний режим остаточно переконав захі
дноукраїнське населення в тому, що його майбутнє в творенні незалежної со
борної української держави. 

27.2. Напад Німеччини та·.-.. союзників на СРСР. Бойові дії на 
територіїУкраїни у 1941 р. w.----~іs~;;;хп:сг 

22 червня 1941 р. війська фашистської Німеччини та Ті союзників здійснили 
напад на СРСР. Німецький план <<Барбаросса>> був розрахований на швидке 

просування військ до найважливіших політичних та економічних центрів, оточен

ня і розгром радянських частин у прикордонних боях. 
В Україну було спрямовано наступ групи армій <<Південь>>, до якої входили 

також румунські та угорські війська. Їм протистояли війська Київського особли
вого та Одеського військового округів. 

Загалом ворожі війська поступалися радянським в Україні як кількісно, так і 

в озброєнні. У перший тиждень війни головні сили гітлерівців мали оволодіти 
Києвом. Але події розгорнулися інакше. Уже 23 червня 1941 р. головні частини 

німецьких військ були контратаковані радянськими механізованими корпусами в 
районі міст Луцьк-Рівне-Дубно-Броди. Розгорілась перша грандіозна танкова 

битва Другої світової війни, що тривала до 29 червня . Хоча Червона армія 
зазнала поразки, їй вдалося зупинити просування німецьких військ на тиждень. 
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Після поразки в прикордонних боях радянські війська почали відходити на 
лінію укріплень старого кордону («лінія Сталіна>>), на якій передбачалося зупини
ти просування німецьких військ. Не всі радянські частини змогли вдало здійсни

ти маневр по відходу . 5 липня 1941 р. німецькі війська зуміли прорвати оборону 
на стику 5-ї і 6-ї радянських армій і вийшли до оборонних споруд міста. Цей 

день вважається початком Київської стратегічної оборонної операціі; що 

тривала 83 дні. Німецьке командування оцінило прорив як вирішальну перемогу, 
і падіння Києва вважалося справою найближчого часу. На 21 липня Гітлер при
значив парад на Хрещатику. Та цим планам не судилося здійснитися. Німецькі 

частини , що підійшли до першої смуги оборони, не змогли її подолати. Перший 

штурм Києва 11-14 липня виявився для ворога невдалим . Ці події поклали 

початок героїчній обороні міста, що тривала 71 день. Невдалими для ворога 
були і наступні спроби оволодіти містом. 21 серпня Гітлер приймає рішення 
припинити лобові атаки міста. У боях за Київ ворог утратив 1 ОО тис. осіб. На
ступ на Київ тимчасово припинився. 

Тим часом оперативна ситуація навколо Києва ускладнювалася. На Правобе
режжі радянські війська були оточені й розгромлені в районі Умані. Ворог 
вийшов до Дніпра на південь від Києва. На початку Вересня 1941 р. німецькі 
війська з півночі форсували Десну і в районі Кременчука Дніпро. Радянськ і 

війська Південно-Західного фронту опинилися під загрозою оточення. Єдиний 

спосіб врятуватися від оточення - залишити Київ. Але Сталін на це не погодив
ся, що дало змогу німецьким військам у середині вересня завершити оточення 

ки·івського угруповання радянських військ. Лише 17 Вересня СтаВка Віддала 
наказ залишити Київ, але було вже пізно. Війська Південно-Західного фронту 

потрапили в оточення і були розгромлені. Загинуло практично все керівництво 
фронтом на чолі з М Кирпоносом. У полон потрапило 663 тис. червоноармійців . 

19 вересня німецькі війська вступили в Київ. 
5 серпня 1941 р. 300-тисячне німецько-румунське угруповання розпочало 

наступ на Одесу. Після героїчної оборони 16 жоВтня 1941 р. захисники зали
шили місто. Евакуйовані частини було перекинуто до Севастополя, який перебу
вав у ворожому оточенні . Оборона міста тривала 250 днів . 

За п'ять місяців війни ворогу вдалося просунутись на 900-1200 км углиб 
України. Неокупованими залишалися лише території на сході України. 

Причини поразки радянських Військ: 

• радянське керівництво на чолі з Й. Сталіним не вжила необхідних заходів 
для належної підготовки радянських військ до війни ; постійне мусування 

тези, що пакт про ненапад є гарантією мирних відносин з гітлерівською 

Німеччиною, дезорієнтувало армію і народ (заява ТАРС від 14 червня 1941 р., 

у якій версія про підготовку Німеччини до нападу на СРСР називалася прово

каційною); 

• серйозних прорахунків припустилися Й. Сталін і Генеральний штаб у визна
ченні напряму головного удару ворога. Радянське командування помилково 

головним вважало наступ на Україну, тоді як, згідно з планом <<Барбаросса >>, 
головний удар мала наносити група армій <<Центр>>; 

• значний бойовий досвід німецького командування і бойових частин у ве
денні сучасних мобільних бойових дій із застосуванням значної кількості 

танків і літаків; 



• невдале розміщення радянських військ для ведення оборонних боїв. Розта
шування радянських війсІ;>К трьома ешелонами (52-ї, 57-ї і 62-ї дивізій) nри

звело до того, що з'єднання встуnали у бій no черзі, і це давало можливість 

розбити їх частинами; 
• радянські війська навіть не готувалися до оборонних боїв, оскільки nередба
чалося вести війну <<малою кров'ю і на території ворога>>. Склади боєnри
nасів та іншого воєнного майна розташовувалися занадто близько до кордо
ну і вже в nерші дні оnинились у руках ворога; 

• оборонні сnоруди на новому кордоні не були завершені до nочатку бойових 
дій. До того ж, вони були невдало розташовані (<<лінія Молотова>>). Обо
ронні сnоруди на старому кордоні були роззброєні; 

• масові реnресії в армії 1937-1938 рр. та в nодальші роки nризвели до 
винищення кращих командних кадрів Червоно'і армії. Було знищено nонад 

37 тис. осіб командного складу всіх рівнів (реnресіям був nідданий весь 
командний склад Київського військового округу). Нові командири не мали 

достатнього бойового і життєвого досвіду; 
• війська не були вчасно nриведені до бойової готовності (за окремим виклю
ченням), щоб дати належну відсіч ворогові, незважаючи на те, що сталінське 
керівництво отримувало nоnередження npo можливий наnад; 

• авіація була скуnчена на основних аеродромах, а не розnорошена no nольо
вих, що nризвело до величезних втрат на nочатку війни (у nерші години 

війни на 66 аеродромах було знищено 579 літаків). 
Із nочатком бойових дій на території України nочалася мобілізація ресурсів 

для боротьби з ворогом. Промисловість nереводилась на воєнні рейки, йшла 
мобілізація до лав Червоної армії. Так, у nерші місяці війни в 16 областях '· 
України було мобілізовано 2,5 млн осіб. До народного оnолчення до кінця 1941 р. 
встуnило 1300 тис. осіб. У лиnні 1941 р. у винищувальних загонах налічувалося 
158 тис. осіб. 

Просування ворога територією України вимагало в терміновому nорядку орга

нізувати евакуацію nромислових об'єктів, ресурсів, цінностей углиб країни; було 
евакуйовано 550 великих nідnриємств, які вже настуnного року стали виnускати 
зброю на сході СРСР. 

Героїчний опір Червоної армії і nрагнення німецького командування оволо

діти ресурсами України nризвели до nеренесення головного удару німецьких 

військ із центральної ділянки радянсько-німецького фронту (Західний фронт) на 

Україну. Незважаючи на nоразку радянських військ в Україні та їі окуnацію, 

героїчний onip Червоної армії nривів до зриву nланів <<блискавичної війни>> і був 
завершений розгромом ворога nід Москвою (зима 1941-1942 рр.). 

Здобувши nеремогу в битві nід Москвою, радянське керівництво стало nо

милково вважати, що ворога можна nеремогти, розгорнувши загальний настуn 

no всіх фронтах. Навесні 1942 р. було заnлановано низку настуnальних оnерацій 
в Україні (район Харкова) та в Криму. 

У той самий час німецьке командування влітку 1942 р. готувало великий 
настуn на Південному фланзі фронту з метою виходу до Сталінграда і Кавказу. 

Для цього nотрібно було завершити розгром радянських військ у Криму (Кер

ченський nівострів і Севастоnоль). 

За такого стратегічного розкладу сил рішення радянського командування вия

вилося nомилковим і nризвело до двох нових nоразок радянських військ (травень 
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1942 р.). У районі Харкова було оточено і потрапило в полон 227 тис. осіб. 
Радянські війська також зазнали поразки і на Керченському півострові (у полон 

потрапило 180 тис. осіб). 4 липня 1942 р. після 250-денної оборони було взято 
Севастополь (у полон потрапило близько 100 тис. радянських бійців). 

Поразки радянських військ дали можливість ворогові розпочати великий 

наступ на південь, що призвело до поВної окупації України 22 липня 1942 р. 

німецько-фашистськими Військами. 

27.3. Окупаційний режим вУкраїні в 1941-1944 рр. вІDІІІt~!'іміі.'іі.\<і" 

Протягом року німецькі війська та їх союзники окупували територію України 

і встановили <<ноВий порядок>> . Окупаційна політика здійснювалася згідно з 

планом <<Ост>> , за яким Україна розглядалася як <<лебенсраум>> -життєвий простір 

для німецького народу. Україні відводилася роль постачальника продуктів та 

сировини <<новій Європі>>. Народи, які населяли окуповані території, підлягали 

знищенню або виселенню. Та частина населення, що залишалася, перетворюва
лася на рабів. Після завершення війни на захоплені землі передбачалося пересе
лити 8-9 млн німецьких колоністів. 

Окупанти фактично ліквідували саме поняття <<Україна>>, розчленувавшиТІ 

територію на три частини. Західноукраїнські землі під назвою <<дискрикт <<Гали

чина>>>> відійшли до генерал-губернаторства, створеного на території Польщі . 

Румунії були передані південні райони під назвою <<Трансністрія>>. Решта тери
торії належала рейхскомісаріату <<Україна>> на чолі з катом українського народу 
Е. Кохом . 

Опорою окупаційного режиму були різноманітні каральні органи: таємна по

ліція (гестапо), загони СС, служба безпеки (СД) , поліція. Із місцевого населення 
формувалася допоміжна поліція та найнижча ланка окупаційної адміністрації. 

Спеціальні підрозділи здійснювали політику геноциду. В Україні з'явилися 

гетто та концентраційні табори. Проводилися масові розстріли військовополоне
них та мирного населення. Найбільшими місцями загибелі мирних громадян 
були Бабин Яр у Києві, Дробицький Яр у Харкові, Доманівка і Богданівка на 
Одещині . У містах штучно створювався масовий голод. На українських землях 

фашистами було закатовано понад 5 млн мирного населення , на каторжні робо
ти до Німеччини вивезено майже 2,5 млн молоді. 

Окупаційний режим проводив політику планомірного і систематичного зни

щення єврейського населення спочатку на території СРСР, а згодом і всієї Євро

пи. Цей процес отримав назву Голокост. 

Символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. 29 вересня 1941 р. тут за 

один день було знищено 33 711 євреїв. Далі протягом 103 тижнів окупанти 
щовівторка і щоп'ятниці здійснювали у Бабиному Яру розстріли людей р ізних 

національностей, переважно євреїв (загалом 150 тис. осіб). 
За наступаючаю німецькою армією рухалися спеціально створені чотири айнзац

групи (дві з них діяли в Україні), які мали знищувати <<ворожі елементи>>, особ
ливо євреїв . Але їх методи масових убивств були визнані неефективними для 

<<Остаточного вирішення>> (айнзацгрупи знищили в Укра"Іні близько 500 тис. 
євреїв). У січні 1942 р. нацистське керівництво приймає рішення про створення 
на території Польщі шести таборів смерті, обладнаних газовими камерами і кре-



матаріями (Треблінка, Собібур, Майданек, Освенцім, Белжець}, до яких вивози
лись євреї із західних областей України. Для концентрації євреїв перед знищен
ням створювалась система гетто та єврейських житлових кварталів. 

Створення таборів смерті супроводжувалося масовим винищенням населення 
гетто, яких в Україні налічувалося понад 350. Загалом на території України було 
знищено близько 1,4-1,6 млн євреїв. 

Величезних масштабів набуло економічне пограбування України. До березня 
1943 р. до Німеччини було вивезено близько 6 млн тонн пшениці, 1,4 млн тонн 
картоплі, З млн голів худоби, тисячі тонн масла і цукру. Крім продовольчих 
ресурсів , вивозились устаткування заводів і фабрик, рухомий склад залізниць, 

сировина, матеріали і навіть чорнозем та фруктові дерева. 

Окупаційний режим викликав могутній опір загарбникам. У тилу ворога роз

горнулася підпільна та партизанська боротьба. 

27 .4. Внесок працівників тилу України в перемогу над ворогом 
у роки Другої світової війни , сі~Ш'1:і:~'""· 

Врятуванню та відновленню воєнно-економічного потенціалу Укра·І·ни сприя

ла своєчасна, загалом успішно проведена (головним чином, із Лівобережної 

України) евакуація найціннішого устаткування 550 найбільших підприємств ма
шинобудівної, металургійної, легкої та інших галузей промисловості, майна рад
госпів, МТС, колгоспів, науково-дослідних установ , у тому числі Академії наук, 

70 вузів, понад 40 театрів, а також 3,5 млн робітників, рільників, механізаторів, 
службовців та їхніх сімей. Те, що не можна було вивезти, підлягало знищенню. 
Однак чимало матеріальних цінностей й об'єктів стратегічного значення потрапи

ло до рук ворога. 

Спочатку наслідки евакуації здавалися жахливими: рівень виробництва про
відних галузей промисловості суттєво знизився. Фронт якийсь час майже не 

отримував танків, літаків. Але поступово становище змінювалося на краще. Цьо

му сприяли два фактори. По-перше, це економічно грамотні рішення щодо роз

міщення евакуйованих продуктивних сил і спеціалістів. І , по-друге , безпреце
дентні, навіть порівняно з роками <<соціалістичного будівництва>>, трудові зусил

ля . Усупереч усім негараздам, економіку врятували самі трудівники. 

У надлюдському напруженні працювало сільське населення. Тракторів, ме

ханізмів було обмаль. На польових роботах широко використовували корів , 
а нерідко самі жінки та підлітки впрягалися замість худоби. Майже все вирощене 
забирала держава. Такаю дорогою ціною армія і місто забезпечувалися сільсько
господарською продукцією. За роки війни українські колгоспи і радгоспи здали 

державі 6,5 млн тонн зерна, 400 тис . тонн м'яса, майже 250 тис. тонн молока. 

Більшість евакуйованих підприємств почала давати продукцію вже навесні 1942 р. 
А в середині того ж року воєнна перебудова народного господарства завершила
ся. На сході країни небаченими темпами, по суті, була заново створена першоклас

на і високоефективна воєнна економіка. Протягом усієї війни Німеччина виробляла 
сталі, електроенергії та вугілля в 1,5-2,5 рази більше, ніж СРСР. Але на кожні 
100 німецьких танків у Радянському Союзі випускалося 170. 

Вагомий внесок у перемогу зробили українські вчені . Так, колектив Інститу
ту електрозварювання АН УРСР, очолюваний Є. Патоном, успішно застосував 
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свої довоєнні розробки для налагодження автоматичного дугового зварювання 
корпусів танків Т-34 під флюсом. Груnа українських учених на чолі з академі

ком М. Доброхотовим розробила нові методи виnлавки броньованих сталей . 
Колектив Фізико-технічного інституту АН України розробив висококалорійний 
терміт для мін і снарядів, більш досконалі конструкції торnед, створив радіоло

катор та автоматичні системи nеленгацїі, прилад для знешкодження морських 

мін. Колективи лікарів України на чолі зі М. Стражеско, В. Філатовим, Р. Каве
цьким, О. Полладіним nовернули до життя сотні тисяч воїнів. Дослідники 

Інституту клінічної фізіології АН УРСР під керівництвом академіка О. Бого

мольця розробили ефективні методи лікування інфекційних, травматичних, шлун
кових та інших захворювань. 

Тилова економіка rрунтувалася і на праці мільйонів в'язнів ГУЛАГу, серед 

яких українці були однією з найчисленніших груп. В'язні працювали в основно
му у видобувній nромисловості та на каnітальному будівництві. Їхнє становище 
було страхітливим. Вони тисячами гинули від голоду, хвороб і виснаження. 
Багато з них прагнули потраnити на фронт, погоджуючись воювати навіть у шт

рафних nідрозділах. Але, оголошені <<ворогами народу>>, вони залишалися за 

колючим дротом. 

Ідеї сnраведливої визвольної війни надихнули на напружену творчу діяльність 

літераторів та митців- М. Бажана, П. Тичину, М. Рильського, В. Сосюру, А. Ма

лишка, М. Стельмаха, О. Корнійчука, О. Довженка (кіноnовість <<Україна в 

огні>>}, В. Касіяна, О. Шовкуненка, М. Литвиненка-Вольгемута, П. Вірського 

та сотні інших. Понад 300 членів Сnілки радянських nисьменників України пішли 
в Червону армію, частина з них загинула на фронтах . Чимало діячів культури, 

які оnинилися в гітлерівському тилу, боролися проти окупантів як у складі ра
дянських nартизанських загонів і nідпільних організацій, так і оунівських. 

27.5. Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни mw:;ш:іщ~", 

Наnад Німеччини та Ті союзників на СРСР та окуnація значних територій 
зумовили розгортання руху Опру. Поразки на nочатковому етапі війни примусили 

Москву терміново переглянути довоєнну теорію війни, згідно з якою, у разі 

нападу противника на СРСР, бойові ді'1' будуть вестися <<малою кров'ю і на 
територїі ворога>>. У 1930-х рр. було ліквідовано створену в лісах мережу мате
ріально-технічних баз для розгортання, у разі потреби, партизанського руху. 
Підібрані для можливо·,, партизансько·і боротьби кадри звинуватили в підготовці 

замаху на Сталіна і знищили . Тому з поспіхом зібраних і недосвідчених 3,5 тис. 
партизанських загонів і диверсійних груп, залишених на окупованій території, 

улітку 1942 р. лишилося лише 22 загони, інші розпалися або були розгромлені. 
Проти недосвідчених підпільників і партизанів діяли досвідчені фашистські ка

ральні органи: гестапо, поліція, ес, ед. 

В Укра·іні найбільш сприятливими були умови для таборів партизан на Волині 
й Поліссі. Рух набрав організованого характеру в 1942 р., коли було створено 
Український штаб партизанського руху, який очолив Т. Строкач. У русі Опору 

брали участь утікачі-військовополонені, партійні й безпартійні, дорослі й діти. 
Причини розгортання руху Опору: окупація батьківщини загарбниками; 

жорстокість окупаційного режиму; цілеспрямована діяльність радянського керів

ництва з організації руху Опору на окупованих територіях. 



Пасивні форми опору: різноманітна допомога партизанам; відмова співробіт
ничати з окупаційною владою; саботаж заходів окупаційної влади; випуск брако
ваної продукції; зрив поставок продовольства для окупаційної армії; ухиляння 

від робіт тощо. 
Активні форми опору: партизанський рух ; діяльність підпілля; диверсійна 

діяльність; пропагандистська діяльність. 

Джерела формування партизанських загонів. 

• Залишення в тилу ворога спеціально сформованих загонів. 
• Окремі солдати і nідрозділи, що опинилися в оточенні й не мали змоги 

прорватися для з'єднання з фронтовими частинами. 

• Окремі громадяни , які не були призвані до армії, але були здатні носити 
зброю і за своїми переконаннями і бажанням готові були вести партизанську 

боротьбу. 
Відомими командирами радянських партизанів стали С. Ковпак, О. Федо

ров, М Наумов. 

В українських містах і селах діяли молодіжні підпільні організації. У Мико

лаївській області до їх складу входили старшокласники с. Кримки. У вересні 
1942 р. -січні 1943 р. підnільна молодіжна організація <<Молода гвардія>> діяла 
в м. Краснодоні. Крім антигітлерівської nропаганди, молодогвардійці здійснили 

низку диверсій і бойових операцій. 

Крім радянського руху Опору, в Україні виникає і націоналістичний, організа

тором якого виступила ОУН. У 1942 р. була сформована Українська повстансь
ка армія (УПА). Її головнокомандувачем став член Проводу ОУН(б) Р. Шухевич. 
Партизанська армія контролювала частину території Волині, Полісся та Галичини. 

У 1944 р. в Карпатах представники довоєнних політичних партій Західної 
України та східних українців створили Українську головну визвольнураду (УГВР) , 
яка закликала неросійські народи СРСР об'єднатися проти Москви . 

Таким чином, рух Опору в Україні в роки Другої світової війни вів боротьбу 
як проти фашистських окупантів, так і за створення української держави. Кому

ністичний і націоналістичний партизанський та підпільний рухи наближали час 
перемоги. Однак вони залишались на різних політичних позиціях, тому радянські 

війська й УПА перебували в стані відкритої війни. 

У той же час на західноукраїнських землях діяв і польський рух Опору 

(Армія Крайова і Гвардія Людова) . .. 
27.6. Звільнення України від фашистських окуnантів (1943-

1944 рр.). Україна на завершальному етаnі Другої 
світової війни ~JDВ~JІ:1i!i:':tlii'!'i.ti1~Ш,4i:~:L9'Ь'~'>'ft;;.<;> .. Jc 

Після розгрому гітлерівців у битві під Сталінградом почалося їх вигнання 

з України. Першим населеним пунктом, звільненим наприкінці грудня 1942 р. 
від німецьких військ, було с. Півнівка Міловеького району Луганської області. 

Однак невдовзі стрімке просування радянських військ зупинилося. У лютому 

1943 р. німці завдали відчутних контрударів. 15 березня знову взяли Харків, 
а 18 березня- Бєлгород. Утворився Курський виступ, так звана <<Курська дуга>>, 

де від квітня до липня 1943 р. ланувало відносне затишшя . Обидві армії готува
лися до рішучих боїв. 
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Курська битва розпочалася 5 липня 1943 р. наступом німецьких в1иськ. 
Радянські війська, хоч і мали чисельну перевагу, перейшли в стратегічну оборо

ну. Унаслідок важких кровопролитних боїв кращі танкові дивізії нацистів були 
знищені. Вирішальний танковий бій відбувся біля с. Прохорівка. Склалися сприят
ливі умови для наступальних операцій Червоної армії, у тому числі й в Україні. 

Німецьке командування, реально оцінюючи свої можливості, вирішило пе

рейти до оборони. 11 серпня було віддано наказ про будівництво на річках 
Дніпро і Молочна системи укріплень, яка одержала назву <<Східний ват>. 

Поки тривало спорудження <<Східного валу>>, гітлерівці всіма можливими засо

бами стримували Червону армію на Правобережжі й у Донбасі. Але nеревага в 
живій силі й техніці визначила результат воєнних дій на користь Радянської армії. 

У серпнісилами Степового та Воронезького фронтів було проведено ХаркіВ

сько-Бєлгородську операцію. У ніч на 23 серпня розпочався вирішальний штурм 
Харкова, а вранці місто було звільнено від окупантів. 

У Вересні-жоВтні 1943 р. окупанти залишили Донбас, міста Слобожанщи
ни, індустріальні центри Подніпров'я. Відступаючи, німці прагнули перетворити 

Лівобережжя на пустелю. Рейхс-комісар України Е. Кох у розпорядженні пред
ставникам німецької адміністрації Лівобережжя вимагав знищувати все, що не 

можна було вивезти в тил. Лише стрімкий наступ радянських військ урятував 

Лівобережну Україну від повного знищення. 
Урешті-решт німці дійшли висновку, що зупинити радянські війська на Лівобе

режжі неможливо. Тепер уся надія покладалася на <<Східний вал>>. Німецьке коман

дування намагалося використати повноводну річку з високим правим берегом як 
природне укріплення. Населення зганялося з 300-кілометрової смуги вздовж Дніпра. 

Значна частина міст- Дніпропетровськ, Кременчук, Полтава- була розорена й 
спалена. На Дніпрових кручах гітлерівці зосередили групу армій <<Центр>> у складі 

62 дивізій. Загалом тут налічувалося 1240 тис. німецьких солдатів і офіцерів, 12 тис. 
гармат і мінометів, 2,1 тис. танків, стільки жбойових літаків. 

Наприкінці вересня 1943 р. Радянська армія контролювала 700 кілометрів 
уздовж лівого берега Дніnра. За планами осінніх операцій 1943 р . , першочерго
вим завданням було захоплення плацдармів на правому березі Дніпра, закріплен
ня там і розгортання наступальних операцій на Правобережжі. Радянські війська 

за підтримки партизанів наприкінці вересня 1943 р. в дуже складних умовах 

форсували Дніnро й створили плацдарми на nівніч від Києва. Плацдарми були і 
на ділянках, південніше Дніпра. 

Увесь жовтень радянське командування вело підготовку до штурму Дніпра . 
.Прагнучи піднести бойовий дух військ, які з виходом в Україну поnовнювалися 
здебільшого за рахунок місцевих жителів, Ставка перейменувала Воронезький, 

Степовий, Південно-Західний і Південний фронти, відповідно, в 1-й, 2-й, 3-й та 
4-й Українські фронти . Спочатку вирішальний наступ nередбачалося розпочати з 
Букринеького плацдарму, але всі спроби вирватись на оперативний nростір не 
мали успіху . Тоді головний удар було перенесено на Лютізький плацдарм. Звідси 

почавс~ наступ танкового угруповання, перекинутого з Букринеького плацдарму. 

Вирішальні бої за Київ почалися у перші дн і листопада. Сталін віддав наказ 

узяти Київ до річниці Жовтневої революції. Цей наказ було виконано. б лис
топада 1943 р. Київ було звільнено. Штурм Дніпра супроводжувався надзви
чайно великими , часто не виnравданими жертвами . Десятки і десятки тисяч 



новобранців, так званих <<nіджаків>> - неозброєних, ненавчених юнаків, по
спіхом мобілізованих у придніпровських областях України, стали жертвою штурму. 
Їх тіла вкрили плацдарми на Правобережжі. Пояснювалося це тим, що в Ставці 
вищого радянського керівництва і військового командування відчувалася недо

віра до визволених від нацистів жителів України. Вона нерідко переростала у 

мстивість, прагнення примусити жителів республіки <<сnокутувати кров'ю>> своє 
перебування в окупації. Це був один із виявів жорстокості війни, яка помножу
валася на жорстокість і несправедливість тоталітарного режиму. 

Пізньої осені 1943 р. радянські війська вийшли на правий берег Дніпра, 
закріпилися там, відбили контрнаступ німецьких військ і створили умови для 
подальшого наступу вглиб української території. За героїзм, проявлений у битві 
за Дніпро, 2438 воїнів були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, це 
більше, ніж під час будь-якої іншої операції Другої світової війни. 

У січні-лютому 1944 р. під Корсунь-Шевченківським війська 1-го Україн
ського фронту під командуванням М. Ватутіна і 2-го Українського фронту на 

чолі з /. КонєВим оточили і знищили фашистське угруповання кількістю понад 

50 тис. осіб. Крім того, в Україні було проведено Рівненсько-Луцьку, Ніко
польсько-Криворізьку, П роскурівсько-Черн івецьку, У мансько-Ботошанську, Одесь

ку, Кримську та Львівсько-Сандамирську операції. Під час останньої в боях під 

Бродами було розгромлено вісім німецьких дивізій, у тому числі створену з 
українських добровольців дивізію <<Галичина>>. Завершальне визволення Украї
ни відбулося під час проведення Яссько-Кишинівської та Карпато-Ужгородської 
операцій. Останній населений пункт УРСР в Іі довоєнних межах - с . Лавоч

не Дрогобицької області - німц і залишили 8 жоВтня 1944 р., а Закарпаття 
було поВністю ВизволенеВід окупантіВ 28 жоВтня 1944 р. 

Протягом жовтня 1944 р. Україна була зВільнена Від фашистських оку
пантів. Розпочалося визволення країн Центральної і Південно-Східної Європи. 

Перемоги радянських військ в Україні дали можливість союзникам перейти в на

ступ у Західній Європі. 

Завершальний етап Другої світової війни для України припадає на 1944 р.-
9 траВня 1945 р. У 1944 р. відкрилася нова сторінка в боротьбі національних 
сил, зорієнтованих на здобуття незалежності України. Коли радянські війська 

наблизилися до головних баз УПА, на розгром повстанців були кинуті з'єднання 
НКВС і прикордонних військ. Це була жорстока й кровопролитна боротьба. 
З боку УПА в ній брало участь близько 100 тис. осіб, яких підтримувало чис
ленне оунівське підпілля. 

УПА користувалася в Західній Україні підтримкою населення. Зламати цю 

силу можна було лише з допомогою масових репресій. Сталінський режим без 
вагань пішов на це. Сотні тисяч жителів західноукраїнських областей були заа
рештовані та вислані до Сибіру . 

У 1943-1945 рр. розпочато відбудову народного господарства України. Аж 
до перемоги 9 травня 1945 р. економіка України була повністю підпорядкована 
фронту. Відбудовані підприємства, залізниці, колгоспи працювали на забезпе
чення Радянської армії всім необхідним. 

У час , коли тоталітарний сталінський режим зміцнював свій контроль над 

Україною, регулярні сили Радянської армії вели наступальні бої за Іі кордона
ми, у країнах Центральної і Південно-Східної Європи. На цьому етапі кожен 
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четвертий-п'ятий солдат був жителем України. Своїм ратним подвигом у складі 

багатонаціональних радянських з'єднань вони наближали спільну перемогу над 
нацистською Німеччиною. 

27.7. Втрати України в Другій світовій війні~!'.:t. ~~х~с;'; 

Серед колишніх республік Союзу РСР, а також держав світу, що були втяг
нуті в Другу світову війну, Україна зазнала найбільших матеріальних і людських 

втрат. Безпосередні прямі матеріальні збитки, завдані фашистськими окупантами 
народному господарству УРСР, становили 285 млрд крб у цінах 1940 р . , або 
майже 42 % усіх втрат, завданих тодішньому Союзу РСР. Ця сума в 5 разів 
перевищувала видатки УРСР на спорудження нових підприємств, залізниць, об'єктів 

енергетики, МТС та інших будівель упродовж трьох довоєнних п'ятирічок. Уся 

сума збитків, яких зазнали народне господарство і населення України, сягнула 
майже 1200 млрд крб. 

За час війни завойовники зруйнували в Україні 714 міст, 28 тис. сіл , понад 

15 тис. промислових підприємств, 28 тис. колгоспів, 900 радгоспів, 1 ,З тис. МТС, 

майже 33 тис. шкіл, середніх і вищих навчальних заІ<ладів, науково-дослідних 

установ, понад 18 тис. установ охорони здоров'я. Із музеїв УРСР було вивезено 
близько 40 тис. картин, експонатів, інших художніх цінностей. 

Проте найтрагічн і ші соціальні втрати - це загибель людей у боях із ворогом, 
розстріляне, вивезене на каторжні роботи до фашистської Німеччини мирне 

населення. Від часу закінчення Другої світово'і війни минуло більше півстоліття, 
але точних відомостей про людські втрати України у воєнному вогнищі все ще 

немає. За оцінками вчених , демографічні втрати становили 9 млн осіб (22 % 
населення), із яких 3,5 млн загинули на фронтах. 

Україна зробила винятково важливий внесок у перемогу держав антигітлерів
ської коаліції. Із 7 млн орденів і медалей, вручених солдатам і офіцерам Ра

дянської армії, 2,5 млн одержали жителі України. 

Депортація - примусове, насильницьке 

переселення людей за межі місць їх по

стійного проживання. 

Бліцкри г - теорія досягнення швидкої 

перемоги у війні , побудована на тому , що 

противних буде захоплений зненацька і 

не встигне розгорнути свої с или . Б. був 

використаний Німеччиною у Другій і 

Першій світовій війнах. 

Моб ілізац ія - 1} призов військовозо
бов'язаних на службу в діючу армію у 

зв'язку із запровадженням воєнного ста

ну; 2) переведення всіх галузей промис

ловості у воєнний стан ; 3) залучення кого

небудь для виконання якогось важливо

го завда~"НЯ , масового заходу . 

Евакуація - вивезення населення , пора

нених, полонених, а також матеріальних 

засобів з місцевостей, що перебувають 
під загрозою нападу або загарбання во

рогом, стихійного лиха. 

<<Рейкова війна>> - назва операції ра

дянських партизан . 

<<Новий порядоК>> - назва окупаційного 

режиму , встановленого гітлерівцями на 

загарбаних територіях. Відзначався особ
ливою жорстокістю і масовими знищен

нями мирних громадян . 

Остарбайтер (з нім.- <<східний робітниК>>) 
німецький термін для позначення осіб, які 
були вивезені гітлерівцями з і східних оку

пованих територій nід час Другої світової 

війни на примусові роботи до Німеччини . 



Рух Опору - національно-визвольний рух 

народів, окупованих Німеччиною та їі со

юзниками у роки Другої світової війни. 

Боротьба набирала різних форм від ду

ховного опору до збройної боротьби . 

Голокост - планем і рне і організоване 

знищення єврейського населення в роки 

другої світової війни. Жертвами Г. стали 

б млн євреїв (в Україні - 1,4 млн). Це скла

дало близько бЗ% європейського і Зб% 

світового єврейства. Не існує єдиної точ

ки зору щодо nеріодизації Г. Одні дослід

ники вказують на період 19ЗЗ-1945 рр., 

інші- на 1941-1945 рр. тобто період сис
тематичного масового знищення. 

Колабораціонізм - явище, яке притаман

не періоду Друго·і світової війни . Співро

бітн.ицтво урядів, окремих осіб з окупан
тами. 

Велика Вітчизняна війна - nодії Другої 

світової війни, що мали місце на радянсь

ко-німецькому фронті з 22 червня 1941 
по 9 травня 1945 рр. 

<<0СТ >>-план - nлан колонізації <<життє

вого простору>> на Сході, передбачалось 

виселення З 1 млн . осіб неарійського по

ходження і заселення 10 млн. німецькими 
колоністами. Передбачалось вт ілення у 

життя після завоювання СРСР . Після про

валу <<блискавичної Війни>> проти СРСР 

втілювалися лише окремі положення nла

ну, особливо ті , що торкалися економ і ч 
ного пограбування і масового знищення 

<<неарійців>>. У << Зауваженнях і пропози

ціях до генерального плану << ОСТ>> від 27 
квітня 1942 р. Г . Гіммлер запропонував 

перед колонізацією <<ліквідувати 5-б млн. 

М.Кирпонос (1892-1941)- воєначальник, 

Герой Радянського Союзу ( 1940 р.), на 

початку Великої Вітчизняної війни коман

дувач Південно-Західним фронтом, орга

н ізатор оборони Києва в 1941 р. Загинув 

при виход і з оточення. 

Сидір Ковпак (1887-19б7)- один з орга

нізаторів радянського партизанського 

руху в Україн і. Його nартизанське з'єд
нання здійснило 5 рейдів по тилах воро
га. Найвідоміший карnатський рейд 194З р. 

євреїв, що мешкають на ЦІИ територіЇ >> . 

На Нюрнберзькому процесі був визна

ний злочинним. 

День Перемоги - державне свято на 

честь перемоги у Великій Вітчизняній війні, 

що відзначається 9 травня. 

Український визвольний рух - ціле

спрямована, організована боротьба ук

раїнства за національне визволення і ство

рення незалежної держави . 

Плацдарм - місцевість, район , де nідго

товляється та розгортається військова 

операція. Територія, країна, яку викори

стовує будь-яка держава для підготовки 

нападу на іншу державу. 

Окупаційні зони (в Україні) - адмініст

ративно-територіальні зони , створені на

цистами nісля окупації України. Перед

бачали розчленування території України, 

знищення їі як єдиного цілого . На тери

торії України було створено Рейхскомі

саріат Україна, дистрикт Галичина, 

Траненістрія і зона військової адмініст

рації, яка включала східні райони Украї

ни до Азовського моря і Крим. 

Партизани - добровільні іррегулярні 

збройні формування , які ведуть збройну 
боротьбу з існуючим режимом. Термін 

П. стосовно подій Другої світової війни 

на теренах України застосовується пере

важно щодо радянської течії в русі Опо

ру. У nартизанському русі (радянському) 

на Україні брали участь більше З тис. 
євреїв. Невелика кількість євреїв була і в 

українському (Українська повстанська 

армія) та польському (Армія Крайова) на

ціоналістичних nартизанських загонах . 

О .Сабуров (1908 -1974) радянський 

військовий діяч , Герой Радянського Сою

зу (1942), генерал-майор військ НКВС 
(з 194З). У жовтні 1941 р. очолив радянсь

кий партизанський загін. З березня 1942 р. 

до квітня 1944 р. командував партизансь

ким з'єднанням, що діяло у Сумській, Жи

томирській , Волинській, Рівненській та ін. 

областях України. За особистим розnоряд

женням Й . Сталіна у 1942 р. Сабуров увій
шов до складу нелегального ЦК КП(б)У. 

-
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З жовтня 1942 р. - начальник штабу з ке

рівництва партизанського руху Жито

мирсько'і області, був членом Житомирсь

кого обласного комітету КП(б)У. Радян
ські партизани під командуванням (абу

рова, часто переодягнені в німецьку уні

форму, здійснювали терористичні акції і 

чинили масові насильства щодо місцево

го населення. Влітку 1944 р. очолив уп

равління НКВС Дрогобицької області. 

Сабуров був безпосереднім організато
ром військових операцій проти Україн

ської повстанської армії і підпілля ОУН, 

чим активно сприяв утвердженню сталін

ського тоталітарного режиму на західно

українських землях. Особисто брав участь 

у репресіях проти членів сімей учасників 

Руху Опору. У 1950-х роках перебував 

на керівній роботі в органах внутрішніх 

справ УРСР і СРСР. Депутат Верховної 

Ради СРСР. 

К.Осьмак (1890 -1960)- Член УПСР, член 

Центральної ради ( 1917 -1918). Агроном, 
організатор кооперативів. Заарештований 

у м.Харкові у 1928 р., у Москві ( 1930), 
засуджений на п'ять років за справу СВУ, 

достроково звільнений. Працював у на

родному господарстві ( 1932-1938). Знов 
ув'язнений (1938-1940). На волі жив з ро
диною в Києві (1940-1941). Мав зв'язок з 

сіткою ОУН, переїхав до Львова, працю

вав у УЦК. Учасник великих зборів УГВР, 

обраний Президентом УГВР ( 1944). 13 ве
ресня 1944 р. заарештований, ув'язнений 

у Дрогобицькій тюрмі ( 1944-194 7), Вла

димирській тюрмі (1948-1960), де й заги

нув 16 травня 1960 р. 

С.Бандера ( 1909-1959) - політичний діяч, 

ідеолог українського націоналістичного 

руху. Народився в Галичині у родині свя

щеника. З 1927 член Української військо
во·і організацїі (УВО). З 1929 зі створен

ням ОУН став ·гі членом, а згодом одним 

із керівників. У 1934 був засуджений 

польським судом до смертної кари, замі

неної на довічне ув'язнення. В 1939 з по
чатком війни був визволений. В лютому 

1940 Бандера зі своїми однодумцями 

створює Революційний провід ОУН, а в 

1941 на 11 Великому зборі Проводу стає 

його головою. У 1947 обраний головою 
Проводу ОУН, керував боротьбою україн

ського націоналістичного підпілля проти 

радянської влади. У своїх стапях обсто

ював ідеї християнського революційно

визвольного націоналізму, незалежності 

Укра"іни . 15 жовтня 1959 вбитий у Мюн

хені агентом радянських спецслужб 

Б. Сташинським. 

А.Мельник (1890- 1964) -у 1914-1916 рр. 

командував сотнею легіону Українських 

січових стрільців на австрійсько-російсь

кому фронті . Сотня Мельника відзначи

лась під час боїв на Маківці, під За

валовом і над Стрипою. Під час боїв на 

Лисоні 4 вересня 191 б р. Мельник потра
пив у російський полон. Під час Україн

ської революції став одним з організа

торів підрозділу Січових стрільців. Пол

ковник армії УНР, один з найближчих 

співробітників Євгена Коновальця. Один 

з організаторів УВО. З 1938 р. - голова 

Проводу ОУН. Проте не зміг зберегти 

єдність організації, у 1940 р. очолив 

ОУН (М). На початку Другої світвої війни 

виступав за співробітництво з нацистсь

кою Німеччиною. Але згодом розчару

вався. В'язень німецьких концтаборів. 

З 1945 р.- в еміграції. У 1947 р. на Третьо

му великому зборі Українських націо

налістів Мельник обраний довічним головою 

ПУН. Післявоєнний період свого жипя при

святив боротьбі за консолідацію емігрант

ських сил. У 1957 р. висунув ідею створення 

світового конгресу українців і союзу ук

раїнців, реалізовану в 1967 р. зі створенням 

Світового конгресу вільних українців. 

С. Тимошенко (1895-1970)- радянський 

воєначальник. З 1915 р. брав участь у 

Першій світовій війні. З 1918 р. служив у 

Червоній армії. У 1930-ті роки командую

чий воєнними округами. У вересні 1939 
командуючий Українським фронтом Чер

воної Армії під час <<визвольного похо

ду>> на західноукраїнські землі. Під час ра

дянсько- фінської війни 1939-1940 рр. ко
мандував військами Північно-Західного 

фронту. З 7 травня 1940 р. - маршал Ра

дянського Союзу, нарком оборони СРСР 



(до 19.7.1941). На початку Великої Вітчиз
няної війни 1941-1945 рр. призначений за
ступником наркома оборони, головноко

мандувачем військ Західного (згодом -
Південно-Західного) стратегічного напря

му, командувачем Західного (липень-ве

ресень 1941), Південно-Західного (вере

сень-грудень 1941, квітень-липень 1942), 
Північно-Західного (жовтень 1942 - бере

зень 1943) фронтів, у 1943-45 - представ

ник Ставки Верховного головнокоманду

вання з координації дій військ ряду фрон

тів і Чорноморського флоту. У післявоєн

ний час командував військами Барановиць

кого (1945-46), Південно-Уральського 
( 1946-49) і Білоруського військових ок

ругів (1949-60). У 1961-70 рр. голова 

Ради комітету ветеранів війни. 

О.Федоров (1901-1989) - генерал-майор, 

двічі Герой Радянського Союзу, радянсь

кий партійний і державний діяч, в роки 

Великої Вітчизняної війни командир Черні

гівсько-Волинського партизанського з'єд

нання, перший секретар Чернігівського і 

Волинського підпільних обкомів КПРС. 

Роман Шухевич (1907-1950) . По закінчен
ню середньої школи вступив до Львівсь

кого політехнічного інституту , який з ус

піхом закінчив. Із студентських років по

чинає брати активну участь у національ

но-визвольній боротьбі. У 1925-1929 рр. 

член Української військової організації 

(УВО). Стає одним з провідних її діячів. 

У 1929 р. в числі перших стає членом 

ОУН. Довгий час працює на посту бойо

вого референта в Крайовій екзекутиві 

ОУН. За свою діяльність був заарешто

ваний польськими властями і кинутий до 

в'язниці. Через деякий час був звільне

ний за амністією. Відомий під псевдо

німом «сотник Щука>>. В умовах, коли в 

Європі ось-ось мала розпочатись Друга 

світова війна, ОУН активізувала свою 

діяльність, прагнучи скористатись мож

ливістю відродити Українську державу. 

Р.Шухевич відразу відгукнувся на події в 

Карпатській Україні. Він прибуває до 

краю, де стає одним з організаторів і 

керівником <<Карпатської Січі>>( 1938-1939). 

У 1939-1940 рр. працює у Проводі ОУН 
на посту референта зв'язку з Українсь

·кими землями у складі СРСР . У 1940-
1941 рр. входить до складу Проводу ОУН. 
Бере участь у Другому Великому Зборі 

ОУН (весна 1941). Після Збору стає край
овим провідником ОУН на українських 

землях Польського генерал-губернатор

ства. Також постійно працює у Головно

му військовому штабі ОУН. Викладає на 

таємних курсах кадрів ОУН. Розрахову

ючи на допомогу Німеччини у визволенні 

України і відродженні державност і , Р.Шу

хевич стає організатором і керівником 

Українського легіону (батальйони ес 

<<Нахтігаль>> і <<Роланд>>). Цей легіон бере 

активну участь у нападі Німеччини на 

СРСР. Але після загарбання України 

німецьке командування розпускає легіон. 

Антиукраїнська політика Німеччини зму

шує Р.Шухевича перейти від співробітниц

тва до боротьби з німецькою окупацією. 

Весною 1943 р. він стає військовим ре

ферентом у Проводі ОУН. В середині 

1943 р. Третій надзвичайний Великий збір 
ОУН обирає Р.Шухевича на пост голови 

Бюро Проводу ОУН (в цей час він відо

мий під псевдонимом Тур). З осені стає 

Головним командиром УПА і вже відо

мий як генерал Тарас Чупринка. У листо

паді 1943 р. Шухевич стає ініціатором і 

організатором проведення на Волині Кон

ференцїї паневолених народів. Ця конфе

ренція стала свідченням значних змін в 

ідеології ОУН: провідною стала теза про 

те, що визволити Україну від поневолен

ня можна лише в союзі з іншими панево

леними народами і що необхідно врахо

вувати інтереси національних меншин, які 

проживають в Україні. З 1944 р. під псев
донімом Лозовий очолює уряд (Гене

ральний секретар Головної української 

визвольної ради), Секретаріат військових 

справ, командує УПА, є Головою Прово

ду ОУН. На цих посадах він залишається 

до своєї смерті. У 1945 р. Провід ОУН 

видав Декларацію, в якій взяв на себе 

зобов'язання, що не залишить території 

України і буде вести боротьбу. 
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5 березня 1950 р. у селі Білогорщі під 

Львовом він загинув під час бою з ра

дянськими військами. 

Олена Теліга (1907-1942)- поетеса, полі

тичний діяч . У 1932 р. вступила до лав ОУН. 

Після розколу організації була прихиль

ницею А.Мельника (ОУН(М)). У 1941 р. ра
зом з чоловіком О.Ольжичем пере.іхала 

до Львова, а згодом у складі похідної 

групи ОУН до Києва, де утворила Спілку 

українських письменників, редагувала 

літературно-мистецький додаток до газе

ти <<Українське слово>> - часопис <<Ли

таври>>. 7 лютого 1942 р. разом з чоло

віком заарештована нацистами і роз

стріляна у Бабиному Яру. 

Тарас Боровець (псевдоніми: Тарас Буль

ба, Чуб, Гонта; 1908-1981)- діяч украї

нського повстанського руху часів Дру

гої світової війни . У 1920-ті роки прово

див пропагандистську роботу на Поліссі. 

Удейно був близький до С.Петлюри. У 

1930 р. заснував організацію Українське 

Національне Відродження. Декілька разів 

заарештовувався польськими спецслуж

бами, в 1934-1935 рр . ув'язнений у Бе

резі Картузькій. У 1939-1941 рр. під час 

більшовицької окупації продовжував ро

боту по організації націоналістичного 

підпілля на Полісеї й Волині. На початку 

Великої Вітчизняної війни сформував 

Поліську Січ , яка вела боротьбу проти 

оточених частин Червоної армії. Під тис

ком німецького командування була роз

пущена, але відновила діяльність як парти

занська армія - Українська повстанська 

Армія, що вела боротьбу проти нацис

тських окупантів і радянських партизан . 

У липні 1943 р. Т.Боровець переймену

вав очолювані ним загони в Українську 

народно-ре волюційну армію (УНРА) і 

створив Українську національно-демок

ратичну партію. У серпні 1943 р. УНРА 

була поглинена Українською повстансь

кою армією. Наприкінці 1943 р . Т.Боро

вець був заарештований гестапо у Вар

шаві і ув'язнений у концтаборі Заксен

гаузен. Звільнений у вересні 1944 р . З 

1948 р. жив в еміграції у Канаді, створив 
Українську національну гвардію, брав 

участь у керівництві Спілки визволення Ук

раїни. Автор спогадів <<Армія без дер

жави», видавав журнал <<Меч і ВолЯ>>. 

М.Ватутін (1901-1944) - воєначальник, 

брав участь у громадянській війні на боці 

<<червоних>>. У роки Великої Вітчизняної 

війни займав посади командуючого фрон

тів. Під його командуванням 1-й Українсь

кий фронт б листопада 1943 р. визволив 

Київ від нацистських загарбників. 29 лю
того 1944 р. дістав поранення у сутичці з 

бійцями УПА, від якого 15 квітня помер. 
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