
Колеснік Людмила Миколаївна, 

викладач історії  





     У 2020 році ми відзначаємо 
світле свято - 75 років 
Перемоги у Другій сітовій війні 
та 77 роки визволення нашого 
рідного міста Дніпропетровська 
від німецько-фашистських 
загарбників. Пам'ять про 
незабутні дні боїв за 
визволення міста від 
коричневої чуми вічна. І 
скільки б не минуло років, 
пам'ять ця не потьмяніє 
 



 Хронологія визволення України від фашистських загарбників: 

   

                  Кінець грудня 1942р. -   Перший населений пункт с. Півнівка 

 ( Луганщина) став початком  вигнання гітлерівців з території України 

 23.08.1943р.          -   Визволення Харкова 

 02.09.1943р.          -   м. Суми 

 08.09.1943р.          -  м  Сталіне  ( Донецьк) 

 21.09.1943р.          -  м. Чернігів 

 23.09.1943 р.         -  м  Полтава 

 14.10.1943 р.         -  м. Запоріжжя 

 25.10.1943р.          -  м.  Дніпропетровськ 

 06.11 1943р.          - Визволення столиці України м. Києва 

 08.01 1944р.          -  м. Кіровоград 

 13.04.1944р.          -  м. Сімферополь 

 9.05.  1944р.          -  м.  Севастополь 

 12.04.1944р.          - Визволення Криму 

 27.06.1944р.         - Визволення м. Львова 

 8.10. 1944р.          - Визволення останнього населеного пункту   с. 
Лавочне    Дрогобицької   області 

  28.10 1944р.          -  Визволення Карпацької України  

  14.10.1944р.        - Офіційна дата вигнання військ Німеччини  

        з   території   України       

 



  Визволення Дніпропетровської області . 
   

 8.09 1943р.  -  (с.  Бородаївка Верхньодніпровського району)  

 бійці 7-ї гвардійської армії Пд. – Зд. фронту під командуванням  

 генерала армії Р. Я. Малиновського почали визволення 

  Дніпропетровської області  

   

 18.09 1943р.- Павлоград                                            

 21.09 - Синельникове                                                 

 22.09 -  Новомосковськ                                              

 24.09  -  Амур-Нижньодніпровськ                            

 25.09  -  початок форсування Дніпра на території 

               Дніпропетровської  області                                        

 19.10  -  П’ятихатки                                                      

 23.10. -  Верхівцеве 

 25.10  -  Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ 

 26.10  -  Солоне 

 30.12. -  Томаківка 

 02.02.1944р. – Орджонікідзе 

 06.02  -  Марганець 

 08.02. -  Нікополь 

 22.02 -  Кривий Ріг 

 29.02. - Широке 

 08.03-10.03 - визволена вся  територія     

                       Дніпропетровської області 





































     У Дніпропетровській області з 
вересня 1941 року по 1944 рік 
діяли : підпільні обком партії, 28 
партизанських загони, в яких було 
2300 чоловік. Партизани і 
підпільники знищили понад три 
тисячі гітлерівців, залізничні та 
автомобільні мости, вивели з ладу 
72 паровоза, звільнили 2415 
військовополонених, врятували від 
угону до Німеччини понад 500 
юнаків та дівчат 



  17 серпня 1941 відбулося засідання 

Дніпропетровського обкому партії. На цьому 

засіданні затверджено: 

Сташкова Миколу 

Івановича- 

секретарем 

підпільного обкому 

партії з підпільним 

прізвищем “Мисов 

Василь Іванович” 



   Командиром  

   партизанського загону 

затверджено  Жученка 

Пантелея Яковича 

Керівники Присамарського  

партизанського загону  



    Комісар 

партизанського 

загону -

Мазниченко 

Георгій 

Степанович 



   Начальником штабу 
затверджено Павлова 
Георгія Пилиповича 



   Багато імен і сторінок 
героїчної боротьби з 
окупантами пов'язані з 
Амур-Нижньодніпровським 
районом. У своїй роботі ми 
використовували спогади 
свідків, які залишився в 
живих того героїчного і 
страшного часу 



Бут Тетьтяна Іванівна    1926 р.н.  



Виноградова Алла Іванівна    1938 р.н. 



   Понтикова Тетьяна Федорівна  1925 р.н. 



Штиль Любов Прокопівна  1926г.р. 



    Немеркнучою сторінкою в 
славну історію боротьби 
дніпропетровців проти німецько-
фашистських загарбників увійшла 
діяльність Амур-
Нижньодніпровської 
комсомольсько-молодіжної 
організації. Керівником її був 
робочий метизного заводу Іван 
Іванович Іванов. Члени організації, 
18-20-річні юнаки та дівчата, серед 
яких найбільш відомі : 



       Олександр Корнієнко 



     Іван Іванов 



       Галина Андрусенко 



       Михайло Клюквін 



    Олександр Вагнер 
 



       Любов Вагнер 

 



   У ніч з 18 на 19 грудня почалися 
арешти. Гітлерівці схопили понад 30 
членів групи і стільки ж їх родичів, 
яких взяли в якості заручників. 

   Більше двох місяців у кривавих 
катівнях гестапо гітлерівські палачі 
позвірячому катували підпільників. 
Але юні бійці трималися мужньо, 
стійко. Ніхто нікого не зрадив. Вночі з 
23 на 24 лютого 1943 р. 22 юних 
патріота на чолі зі своїм командиром 
Іваном Івановим та комісаром             
Сашею Корнієнко були розстріляні 
фашистами. 



  У середній школі 
№ 68 до Великої 
Вітчизняної війни 
працювала 
вчителька           
В.К. Ілляшевска - 
учасниця 
антифашистського 
поділля  

 АНД району, 
розстріляна 
гітлерівцями в  

1943 році. 



 Меморіальна дошка, встановлена  на 
фасаді будівлі СШ № 68 



      З розповідей свідків ми дізналися що членами 
дніпропетровського підпілля були медичні 
працівники 9-ї міс. лікарні. 

 



  У той час лікарню 
очолював головний 
лікар Хохуля 
Олександр 
Федорович. На 
території лікарні 
почала діяти група 
підпільників-патріотів 
під керівництвом 
лікаря Євгенії 
Георгіївни Попкової. 
Підпільники зберегли 
багатьох 
військовополонених 
від депортації до 
Німеччини. Більше 
900 чоловік були 
звільнені з полону.  



      Лікарі лікарні навмисно 
давали сильний наркоз і під 
виглядом померлих вивозили за 
територію лікарні поранених 
червоноармійців, і передавали їх 
тіла місцевому населенню. А 
потім таємно їх перевозили в 
партизанські загони. 

     П'ять тисяч важко хворих були 
вилікувані завдяки зусиллям 
медичних працівників лікарні. 

 



      Вічною славою вкрили себе 
підпільники Дніпропетровської 
області - доблесні бійці 
невидимого фронту.                 

      Пам'ять про вас жива. Перед 
нею схиляють  голову і сива 
старість і весела юність, 
заради щастя якої ви віддали 
своє яскраве і молоде життя. 





     У лівобережній частині 
Дніпропетровська, як і на 
правобережжі, чимало 
пам'ятних місць, 
присвячених безсмертному 
подвигу радянських 
патріотів. Їхні імена навічно 
вписані в літопис Великої 
Вітчизняної війни. 



     У вересні 1943 року 
Радянська Армія 
наближалася до Дніпра. 
Ворог чинив 
відчайдушний опір, 
чіплявся за кожен 
клаптик землі. Але щось 
не могло зупинити 
стрімкий наступ 
радянських воїнів. 

     Багато хто з них не 
дожили до світлого Дня 
Перемоги. Багато хто не 
побачили сліз щастя, і 
подяки на обличчях 
звільнених жителів 
міста. 



  На братському кладовищі на проспекті 
Воронцова поховані сини Вітчизни, 
загиблі в роки Великої Вітчизняної війни 
при обороні і звільненні лівобережної 
частини Дніпропетровська. 



  Зі слів свідків тих страшних подій ми 
дізналися, що лінія оборони лівобережної 
частини Дніпропетровська починалася з 
місця, яке місцеві жителі називають 
"чортовим трикутником" 



  На вулицю Каруни до будинку № 1. 
Меморіальна дошка, укріплена на фасаді 
будівлі, повідомляє: «Тут, в 1941 році 
стояли на смерть курсанти 
Дніпропетровського артучилища». 

У дні запеклих боїв 
при обороні міста 
курсанти артучилища 
проявили мужність і 
героїзм, самовіддано 
борючись за кожну 
грудочку рідної землі. 

http://pzaku.net/homepage/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/FOTO2.JPG&width=800m&height=600m&bodyTag=<body bgcolor="black">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=6dc2258b29568cac1aba43be51ab510d


   Зберігається в 
Краєзнавчому музеї 
міста Полтава. 
Світлина надана 
Ігорем Патріним 
(1986 р.в.). 

Бойовий прапор училища  
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      Начальник училища генерал-майор             

             Образ Василь Сидорович 
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Проспект Воронцова 

   (Лінія оборони лівого берега Дніпра) 



    Вулиця Каруни - свідок жорстоких битв 
курсантів Дніпропетровського 

Артилерійського училища 



  Вулиця Янтарна. Трохи осторонь від цієї 
вуличної магістралі - братське військове 
кладовище, на якому покоїться прах 24 
воїнів 57-ї гвардійської стрілецької дивізії 
якою командував генерал-майор            
А.П. Карно. 



   Вагоноремонтний завод імені С.М. Кірова  

 
У заводській 
прохідній - дві 
кам'яні плити, біля 
яких горить Вічний 
вогонь. На плитах 
написи: «Воїнам - 
кіровцам, полеглим 
в боях за свободу і 
незалежність нашої 
Батьківщини у роки 
Великої вітчизняної 
війни». 



У період окупації 
робітники заводу, 
вели активну 
диверсійну роботу. 
Виводили з ладу 
обладнання, 
інструменти, 
ховали важливі 
частини машин. 




