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Військові дії часів Другої світової 
війни, які варто знати для 

 ЗНО з історії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iZNO 

 



Напівжирним шрифтом виділені ті дати, які обов’язково треба        
вивчити. Щодо інших подій, то достатньо знати їх послідовність         
(яка була раніше, яка пізніше) 
 

1939 р., 1 
вересня  

напад Німеччини на Польщу, початок Другої 
світової війни 

1939 р., 17 
вересня 

вступ Червоної армії (СРСР) на територію 
Польщі згідно з попередніми домовленостями з 
Німеччиною 

1941 р., 22 
червня 

напад Німеччини на СРСР 
 

1941 р., червень найбільша танкова битва початкового періоду 
війни в районі Луцьк-Броди-Рівне 

1941 р., липня - 
вересня  

Київська оборонна операція. У результаті 
понад 600 тис. радянських воїнів опинилися в 
оточенні. Київ був окупований нацистськими 
військами 19 вересня 1941 р.. Оборона Києва 
тривала 71 день. 

1941 р., серпень - 
жовтень 

оборона Одеси, яка тривала 73 дні. Для 
посилення оборони Криму радянські війська 
організовано й непомітно для ворога 
евакуювалися з-під Одеси 

1941 р, жовтень - 
1942 р., липень 

героїчна оборона Севастополя тривала 250 
днів 

1941 р., грудень  німецькі війська зазнали поразки в битві під 
Москвою 

1942 р., травень  невдала наступальна операція радянських 
військ під Харковом. У районі Барвенківського 
виступу в оточення потрапили три радянські 
армії, втрати склали 240 тис. чол. 
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1942 р., липень  остаточна окупація території України 
німецькими військами. 

1942, 19 
листопада - 1943 
р., 2 лютого 

Сталінградська битва, яка поклала початок 
корінному перелому у війні на користь СРСР 

1942 р., грудень початок звільнення України від нацистських 
загарбників 

1943 р., 5 липня - 
23 серпня 

Курська битва, у ході якої було визволено 
Лівобережну Україну та Донбас. Під час 
Курської битви у с. Прохорівка відбулася 
найбільша танкова битва Другої світової війни 

1943 р., вересень 
- листопад  

героїчна битва за Дніпро (форсування Дніпра, 
Київська наступальна операція). За успішне 
форсування Дніпра та небачений героїзм 2438 
радянським воїнам було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу 

1943 р., 6 
листопада 

визволення Києва від нацистських військ 

1944 р., 
січень-лютий 

Корсунь-Шевченківська наступальна операція 
радянських військ, яка мала результатом 
оточення 11 ворожих дивізій чисельністю 80 
тис. осіб 

1944 р., 
квітень-травень  

Кримська наступальна операція, яка 
завершилася визволенням Криму від німецьких 
військ.  

1944 р., травень  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 
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1944 р.,липень Львівсько-Сандомирська наступальна операція 
радянських військ. Звільнення Галичини 

1944 р., серпень  Яссько-Кишинівська наступальна операція 
радянських військ, у ході якої визволено 
Молдавську PCP та Ізмаїльську область 
України 

1944 р., вересень 
- 
жовтень 

Карпато-Ужгородська наступальна операція 
радянських військ. Визволення Закарпаття 

1944 р.,  
28 жовтня 

остаточне визволення України від нацистських 
окупантів 

1945 р., 9 травня День Перемоги над нацистською Німеччиною 

1945 р., 2 
вересня  

завершення Другої світової війни капітуляцією 
Японії (союзника Німеччини) 
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