
Презентація на тему: 

” Визволення України від 

нацистських загарбників” 

    “Ні, не забути нам! 

Завжди палатиме 

Вічною славою й вічним 
вогнем 

Подвиг, осв‘ячений 

Битвами ратними 

І переможним,  

         Омріяним днем…”    
О.Богачук 



Боротьба за Перемогу. 

   У результаті успішної Чернігівсько-

Прип´ятської операції, що почалася 

в серпні 1943 p., частини і з´єднання 

Центрального фронту прорвали 

сильну оборону ворога і в ніч на 9 

вересня форсували Десну. 

    



ЦЕЙ ДЕНЬ У ПАМ‘ЯТІ 

НАВІЧНО… 



НЕ ЗГАСНЕ  

ВОГОНЬ ПАМ‘ЯТІ… 
 

 

                                                                         Пам‘ятайте! 

                                                                             Через віки,  

                                                                               через роки- 

                                                                  Пам‘ятайте про тих, 

                                                                  хто вже не прийде,      

                                                                          Пам‘ятайте! 

                                                                    І доки є пам'ять  

                                                                         в  людей, 
                                                                     І живуть матері, 
 

                                                                  Допоки й сини, що  

                          

                                                                  спіткнулись об кулі, 
                                                                                   Живі! 
                                                                                    (Б. Олійник)      



Шляхи Перемоги. 

До 14 вересня вони визволили понад 

100 насалених пунктів. 15 вересня 

взяли Ніжин — останній великий 

укріплений пункт противника на 

київському напрямку 



Вклад України в Перемогу. 

Великих успіхів досягли також війська 

Воронезького фронту, які до 20 вересня 

вигнали противника з 800 населених 

пунктів північних областей України. 

Поразки німецьких військ змусили 

Гітлера прибути зі ставки в Східній 

Пруссії до Вінниці. 



 

Успішні бої у  

Правобережної України. 

 
 

Нацистське командування розробило 
плани стабілізації ситуації, але вони 
зазнали краху. 21 вересня було взято 
Чернігів і відкрито шлях до Дніпра. 
Протягом вересня 1943 р. від гітлерівців 
очистили Харківську, Сумську, 
Чернігівську, Полтавську області та 
лівобережні райони Київщини. 
Почався кульмінаційний момент битви за 
Україну 



Усе витримали-і перемогли. 

Перемогли тому,  

що відстоювали право  на життя 
 

У 1944 р. було проведено низку операцій, 
котрі дали змогу 4 Українським 
фронтам розгромити угруповання 
німецьких військ "Південь" і групу "А", 
зайняти всю Україну і Крим.  
 У результаті успішної Житомирсько-
Бердичівської операції війська 1-го 
Українського фронту до середини січня 1944 р. 
майже повністю очистили від німецьких військ 
Житомирську" частково Київську, Вінницьку і 
Ровенську області.  



Оборона священного ДНІПРА 

Війська 2-го Українського фронту під час 

Кіровоградської операції не тільки 

відкинули ворога від Дніпра, а й 

створили загрозу Корсунь-

Шевченківській групі німецьких військ, 

оточеній 28 січня 1944 р. 17 лютого вона 

перестала існувати.  

 



Воїни-українці з честю виконали  

військовий обов‘язок. 

 4 до 17 квітня 1944 р. війська пройшли до 

350 км, оволодівши Вінницею, 

Проскуровом, Тернополем і Чернівцями. 

 Окремі частини 25 березня 1944 р. 

вийшли на державний кордон з Румунією. 

Успішно розвивали радянські війська 

наступ на півдні України, 13 березня вони 

взяли Херсон, 28 березня — Миколаїв, 10 

квітня — Одесу, 12 травня повністю 

зайняли Крим. 



Вони вмирали за Батьківщину 

10 червня 1944 р. розпочалася літня 

кампанія радянських військ, якій 

передувало відкриття союзниками по 

антигітлерівській коаліції 6 червня 

Другого фронту. 

 Наступаючи на захід, 17 липня передові 

частини перейшли кордон СРСР і 

вступили на територію Польщі.  



Довгими дорогами війни, крок 

за кроком, вони її наближали... 
 Гітлерівське командування поспішно 

відводило війська до Карпат. У 

результаті Карпатсько-Ужгородської 

операції закінчилося звільнення від 

нацистської окупації території України в 

її довоєнних кордонах. 

 На останній стадії операції було 

очищено від військ противника Ужгород.  

 Гітлерівське командування поспішно 

відводило війська до Карпат. У 

результаті Карпатсько-Ужгородської 

операції закінчилося звільнення від 

нацистської окупації території України в 

її довоєнних кордонах. 

 На останній стадії операції було очищено 

від військ противника Ужгород.  



Перемога, якої так довго чекав 

український народ…28 жовтня… 
 

28 жовтня 1944 р. завершилося визволення 

Закарпатської України. Остання подія 

створила умови для возз´єднання українських 

земель. 

 У травні 1945 р. уряди Радянського 

Союзу і Чехословаччини підписали 

договір про передачу Закарпатської 

України до складу УРСР, що збільшило 

територію останньої до 577 тис. кв. км. 



Важкий шлях пройшла Україна 

протягом своєї історії 
 

Будьмо патріотами, любімо свою 

багатостраждальну матір Україну! 

    Сьогодні вона , як ніколи потребує нашої 

допомоги.  

   Не будьте байдужими. 

   Будьте гідними ваших славетних ровесників. 

   Пам‘ятайте наказ Великого Кобзаря: 

                           Свою Україну любіть, 

                           Любіть її во время люте,  

                          В останю тяжкую минуту 

                          За неї Господа моліть! 



Вклад українців у ПЕРЕМОГУ 

Вагомий внесок у перемогу над ворогом 

зробили українці, 4,5—6 млн. яких 

боролися у складі Червоної армії та 

радянських партизан, УПА, військових 

формувань СІЛА, Канади, Франції, Польщі, 

Чехословаччини тощо. 



 

Вони вмирали за Батьківщину, 

за УКРАЇНУ!!! 
Ніхто не забутий, ніщо не забуте… 

Через війну вели  

        усі   дороги. 

    Через біду, 

      пекельний страх… 

 Щоб квітла сонцем  

              Україна 

І радістю  

           світилася 

      в очах людей! 

           



 

Ми не забуваємо 
про тих людей,  

які пройшли крізь 
найскладніші 
випробування, 

відстояли право 
на свободу, 
врятували 
нашу Україну 

    та світ від 
нацизму. 

І ми вшановуємо 
всіх тих,  

  хто подарував 
майбутнє нам 
та нашим 
нащадкам… 

 


