








 
   22 червня 1941 р. Німеччина напала на Радянський Союз. 

•За планом «Барбараоса»  війна повина 
була тривати 1,5—2 місяці. 

 

• Фашистська армія налічувала на той 
час 190 дивізій, з них 157 німецьких. 

 

•Ставилося завдання: «Оволодіти 
розвинутою економічною базою України, 
її багатими сировинними та паливними 

ресурсами, щоб послабити військово-
промисловий потенціал СРСР». 

 

 

  
МОСКВА. 22 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ. ПО РАДІО 
ПЕРЕДАЮТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ  





• втрата у перші дні великої кількості керівного 

складу; 

• прорахунки Сталіна в оцінці воєнно-політичної 

ситуації та терміну нападу Німеччини на СРСР; 

• СРСР планувалося воювати на «чужій території» і 

«малою кров'ю», війська не навчалися обороні і 

відходу; 

• СРСР не встиг повністю переозброїтись, нові 

кордони не були захищені укріпленнями; 

• німецькі війська мали досвід ведення сучасної 

війни, який вони здобули у Європі; 
 

 



Співвідношення сил на українській ділянці      

радянсько-німецького фронту 

(червень 1941) 

Сили та засоби Війська Червоної 

армії 

Німецька група 

армій “Південь” 

Співвідношення 

Люди 1 412 136 1 508 500 1:1,1 

Гармати і 

міномети 

25 658 16 008 1,7:1 

Танки 8069 1 144 7:1 

Літаки 4696 1829 2,6:1 



   Війна - це  4 роки кровопролитних боїв, це 

1418 безсонних днів та ночей.   

  Війна – це на кожні 2 метри  по 22 загиблих. 

Війна – це  13 загиблих щохвилини. За роки 

війни було повністю зруйновано 1710 міст 

та 70 000 сіл, спалено 6 млн. будинків. 

Залишилися без дахів над головою – майже 

25 млн. людей. 

   Країна втратила 30% національного 

багатства. 



  На захист Батьківщини піднялися 
всі - і дорослі, і діти. У ці страшні 

часи діти нарівні з дорослими 
воювали, працювали на 

військових заводах, допомагали в 
шпиталях та лікарнях.  



Актори та співаки  

 виступали з концертами  

перед пораненими  ,  

намагаючись  

підняти їх  

бойовий дух.  

А інколи, пісні лунали під кулеметним 
вогнем противника.  



   Але найтяжчий тягар ліг на плечі жінок, бо саме 

жінки проводжали своїх чоловіків, саме вони 

чекали їх до останнього, саме вони отримували 

поховальні листи на своїх синів.(Єлизавета 

Федорівна Степанова -9 синів загинуло на війні) 



   Матерям та дружинам поети присвятили 

свої найкращі рядки: 

 



    Нарешті настала щаслива мить, коли радісна 

звістка облетіла всю країну: перемога, свята 

перемога прийшла у наші родини. 







 
Вічний вогонь палає, 
Дзвонить у долі століть. 
Вічний вогонь закликає: 
Щастя живих бережіть! 
Вічний вогонь клекоче: 
Люди, не треба війни, 
Щоб не вмирали дочки, 
Сестри, батьки і сини. 






