
ВІЙНА НІМЕЧЧИНИ ТА ЇЇ СОЮЗНИКІВ ПРОТИ 

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 

 ТА ДЕРЖАВ АНТИГІТЛЕРІВСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ 

 

22 червня 1941 року Німеччина та її союзники напали на Радянський 

Союз. З перших днів вторгнення вермахту на територію СРСР Україна стала 

ареною запеклих бойових дій. 

Бабин Яр – урочище на північно-західній околиці Києва. Бабин Яр став 

всесвітньо відомим через масові розстріли, переважно євреїв, здійснені 

німецьким окупаційним командуванням під час окупації Києва у 1941 – 1943 

роках. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 року там розстріляли майже 34 

тисячі євреїв. Перший розстріл відбувся 27 вересня 1941 року, коли було 

розстріляно 752 пацієнта психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка 

розміщувалась безпосередньо біля Бабиного Яру. Точне місце розстрілу 

невідомо. Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним 

Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, аж до визволення Києва від 

окупації. 

У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених 

у Бабиному Яру. За підрахунками з 1941 по 1943 роки було розстріляно 

понад 100 тисяч осіб.  

Голокост – переслідування та масове знищення євреїв нацистами 

протягом 1933 – 1945 років. У ширшому розумінні, голокост – систематичне 

гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної 

приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як 

неповноцінних, шкідливих. Всього внаслідок геноциду загинуло до 6 

мільйонів осіб. З початком війни у великих містах створювались єврейські 

гетто, куди зганялося все єврейське населення міста і околиць. Найбільше 

гетто було створено у Варшаві – у ньому містилося до 480 000 євреїв. На 

території СРСР найбільшими гетто були Львівське гетто (409 тисяч чоловік, 

існувало з листопада 1941 до червня 1943 року) та Мінське гетто (близько 

100 тисяч чоловік, ліквідовано 21 жовтня 1943 року). 

У 1942 році було знищено більшість євреїв Східної та Центральної 

Європи, а також значна частина євреїв Західної Європи.  

В ході Другої світової війни саме на території України відбулися 

ключові битви за визволення Європи від нацизму. 

У кінці грудня 1942 року розпочалося вигнання окупантів з території 

України, проте тільки після 50-денної Курської битви влітку 1943 року 

почалося безповоротне вигнання нацистів з України. У ході вигнання 

нацистських окупантів з України силами чотирьох Українських фронтів, які 

налічували понад 2,3 млн осіб, протягом січня 1943 – жовтня 1944 років було 

проведено низку наступальних операцій. 

10 квітня 1944 року в ході Одеської наступальної операції, війська 3-го 

Українського фронту під командуванням Р. Малиновського, за сприяння сил 

Чорноморського флоту, повністю звільнили Одесу від німецьких і 

румунських окупантів. 
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28 жовтня 1944 року територія України була повністю звільнена від 

нацистів. 

З початком докорінного перелому у війні ще більшого значення набула 

проблема відкриття в Європі другого фронту проти Німеччини. Це була одна 

з принципових проблем війни. Другий фронт – умовне найменування в 

Другій світовій війні сухопутних бойових дій після висадки союзників 

(військ Британської імперії та США) у Франції 6 червня 1944 року.  

Друга світова війна, що закінчилася у 1945 році, завдала світові 

масштабних втрат.  

За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України 

загинуло близько трьох мільйонів воїнів, понад два мільйони українців було 

вивезено для примусової праці до Німеччини під час окупації. На території 

України цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл, 

близько 10 мільйонів людей залишились без даху над головою, знищено 

понад 16 тисяч промислових підприємств. 

Оскільки війна завдала Україні великих руйнувань, втрати в економіці 

сягали приголомшуючих масштабів. Було зруйновано 9 магістральних 

залізничних шляхів, 5600 залізничних мостів, 50 тис. км шосейних шляхів, 

132 портових господарства. Зруйновано десятки тисяч лікувальних та 

освітніх закладів, бібліотек та ін. 

Сильно постраждали великі промислові міста та столиця країни. 

Виведені з ладу водогін, каналізація, транспортне господарство та ін. 

Повністю була відсутня енергетична база через зруйнування Дніпрогесу, 

Штерівської, Курахівської, Зуївської, Сєвєродонецької та ін. електростанцій. 

Щонайменше один із шести мешканців України загинув у війні.  

Українці брали участь у бойових діях у складі збройних сил СРСР, 

США, Канади, Австралії, Польщі та інших держав. 

Таким чином, перемога над нацистською Німеччиною у 1945 році 

здобута спільними зусиллями країн, що воювали на боці антигітлерівської 

коаліції. Тільки разом можна перемогти нацизм і не допустити його знов. 


