
Політичне та соціально-економічне становище в 
Україні напередодні німецько-радянської війни. 

Бойові дії в 1941–1942 рр. Відступ Червоної армії. 
Мобілізаційні заходи. Тактика “випаленої землі” та 

інші злочини комуністичного тоталітарного 
режиму. Опір окупантам. Український визвольний 
рух. Проголошення Акта відновлення Української 

Держави. Поліська Січ.  
(матеріали до уроку) 

Підготувала учитель вищої  категорії 
комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 6 
м. Суми, Сумської області  

Калашник Т.О.  



Країни, зацікавлені у вирішенні 
українського питання 

… 

Україна складова 
«життєвого простору на 

Сході»;  повернути 
Закарпатськуї Україну 

… Утримати підвладні 
землі, приєднати нові  

… Зберегти свої 
геополітичні інтереси 



Пригадай. ЗНО 

• У якому році до складу УРСР увійшли 
території, заштриховані на картосхемі? 

• А 1938 р. 

• Б 1939 р. 

• В 1940 р. 

• Г 1941 р. 

 



Пригадай. ЗНО  

• Виправданню агресії СРСР проти якої країни 
відповідає зміст зображеного плаката? 

• Напис на плакаті: «Червона армія з честю і 
славою виконає своє велике визвольне 
завдання! Хай живе Червона армія!» 

• А Польщі 

• Б Румунії 

• В Угорщини 

• Г Чехословаччини 



Пригадай.  
Радянізація нових територій  

 



Пригадай. Масові політичні 
репресії 1939-1940 рр.  

 

 

Андрій 
Мельник 

Степан 
Бандера 



22 червня  
1941 року  

нацистська 
Німеччина напала 

на СРСР 

План “Барбаросса” 

Ленінград Москва Київ 

Бойові дії в 
1941–1942 рр. 



Бойові дії на території України 
(1941-1942 рр.) 

23-29 червня 1941 р. – танкова битва в районі міст 
Рівно–Дубно–Броди–Луцьк  

7 липня-19 вересня 1941 р. – оборона Києва 

5 серпня-16 жовтня 1941 р. – оборона Одеси  

30 жовтня 1941 р. – 4 липня 1942 р. – оборона 
Севастополя 

22 липня 1942 р. здобуто останнє з українських міст – 
Свердловськ Ворошиловградської (нині Луганської) області 



Причини поразок Червоної армії 
• Тоталітарний характер влади; жорстка 

централізація; атмосфера страху. 
• Прорахунки радянського керівництва в 

оцінці воєнно-політичної ситуації.  
• Неукомплектованість Червоної армії 

кадрами кваліфікованих командирів і 
спеціалістів через репресії проти військових. 

• Антирадянські настрої людей. 
• Незавершеність заходів з інженерного 

зміцнення західних кордонів. 
• Незавершеність процесу переозброєння. 
• Розміщення основних сил Червоної армії 

на кордоні з Німеччиною. 



Мобілізаційні заходи. Тактика “випаленої землі” 

 



Проголошення Акта відновлення 
Української Держави 

 

https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/cherven/30/1941-progoloshennya-vidnovlennya-ukrayinskoyi-derzhavy 



Відео  

Аналіз відеоматеріалу Івано-Франківського 
обласного телебачення «Галичина» за 
посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=kDaukokaO
YE 



Поліська Січ, Українська повстанська армія 
отамана Бульби Боровця 

 
підпільна збройна формація, утворена на 
Поліссі влітку 1941 р. у селі Немовичі на 
Рівненщині отаманом Тарасом Бульбою з 
ініціативи уряду Української Народної 
Республіки в екзилі. Основу організації 
було закладено ще у 1940 р., а перші 
збройні формації було утворено після 
початку німецько-радянської війни у червні 
1941 р. Бульбівці воювали як проти німців, 
так і проти радянських військ, періодично 
співпрацюючи з однією зі сторін. Влітку 
1943 р. примусово об’єднана з УПА. 

http://www.territoryterror.org.ua/uk/guide/terms-dictionary/details/?newsid=142 



Тарас Бульба (Боровець) – 
засновник Української 
Повстанської Армії.  



Шановні здобувачі освіти! 
Поглибити свої знання з даної теми ви можете за 

допомогою Інтернет ресурсів за цими посиланнями: 
 

• Фільм «Бойові дії в 1941–1942 рр. (укр.) Друга 
світова війна» за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=ATpdw6Wt6HM 

• Фільм «Початок німецько-радянської війни (1941-
1942 рр.). ЗНО з історії України» за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=SQsDdfK3h40 

• Стаття «1941 - проголошення відновлення 
Української держави» за посиланням: 
https://uinp.gov.ua/istorychnyy-
kalendar/cherven/30/1941-progoloshennya-
vidnovlennya-ukrayinskoyi-derzhavy 


