
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВООЄЄННННОО--ІІССТТООРРИИЧЧННИИЙЙ  

ВВІІССННИИКК  
 

 

 

 

 

33((1133))  //  22001144  
 

 

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

 

 

 

 

 

Рекомендовано 

до друку Вченою радою Національного університету оборони України. 

Протокол № 18 від 24 листопада 2014 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2014 



Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць Національного університету оборони 

України. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – Вип. 3(13). – 154 с. 

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
 

Вєдєнєєв Д. В., доктор історичних наук, професор (заступник голови) 

Капелюшний В. П., доктор історичних наук, професор 

Лисенко О. Є., доктор історичних наук, професор (голова) 

Мухамеджанова С. Ш., доктор історичних наук, професор (Республіка Казахстан) 

Олійник М. М., доктор історичних наук, професор (Російська Федерація) 

Потильчак О. В., доктор історичних наук, професор 

Рибак М. І., доктор історичних наук, професор 

Сідак В. С., доктор історичних наук, професор 

Сидоров C. В., доктор історичних наук, професор 

Шевчук В. П., доктор історичних наук, професор 

Телелим В. М., доктор військових наук, професор 

Семон Б. Й., доктор технічних наук, професор 

Чорний В. С., доктор філософських наук, професор 

Грицюк В. М., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

Даценко О. М., кандидат історичних наук, доцент 

Карпов В. В., кандидат історичних наук 

Макаров В. Д., кандидат історичних наук, доцент 

Печенюк І. С., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

Фурман І. І., кандидат історичних наук, доцент 

 

 

РЕДАКЦІЯ: 
 

Редактор: Шевчук В. П., доктор історичних наук, професор 

Заступник редактора: Фурман І. І., кандидат історичних наук, доцент 

Заступник редактора – відповідальний секретар: Печенюк І. С., кандидат історичних  

наук, старший науковий співробітник 

 

 

Засновник – Національний університет оборони України 

Виходить – 4 рази на рік 

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника – Серія КВ № 17864-6724Р від 30.05.2011 р. 

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник включений до 

Переліку наукових фахових видань України (наказ від 21 листопада 2013 року № 1609) 

Вид видання – збірник наукових праць 

Сфера розповсюдження – загальнодержавна 

 

 

Адреса редакції: 

Київ-49, Повітрофлотський проспект, 28 

Телефон для довідок: 271-06-26, 21-517 

 

 

 

© Національний університет оборони України, 2014 

© “Воєнно-історичний вісник”, 2014 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 3 

 

ЗМІСТ 
 

Дослідження, повідомлення 
 

Кобзар А.О. Деякі аспекти підготовки кадрів політпрацівників для Червоної армії ....... 5 
Ворожко В.П. Боротьба зі шпигунством і захист державних секретів в Україні напе-
редодні Другої світової війни (січень–серпень 1939 р.) ......................................................... 

 
11 

Ходанович О.Л. Роль оперативних груп НКВС у забезпеченні воєнної кампанії Чер-
воної армії в західних областях України (вересень–жовтень 1939 р.) ................................. 

 
19 

Петровський О.Є. Розвиток структури військ зв’язку в першому періоді Великої Віт-
чизняної війни (червень 1941 р. – листопад 1942 р.) .............................................................. 

 
22 

Ткаченко С.Н. Проблема итоговых данных по полетам советской авиации в интере-
сах партизан Крыма (1942–1944 гг.) .......................................................................................... 

 
29 

Остапчук О.П. Вимоги основних керівних документів з протиповітряної оборони 
військ Червоної армії (1943–1944 рр.) ....................................................................................... 

 
31 

 

Історія науки і техніки 
 

Соколюк С.М. Проблеми реалізації положень теорії застосування радянських підвод-
них човнів під час воєнних дій на Чорному морі (1941–1944 рр.) ....................................... 

 
37 

Семон Б.Й., Скрябін О.Л. Діяльність органів військового управління Червоної армії з 
вивчення бойового досвіду у роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945) ..................... 

 
44 

Коркішко А.С. Деякий аналіз радянських стратегічних наступальних операцій по виз-
воленню Правобережної України від нацистів у 1944 році (початок) ............................... 

 
50 

Єзерський М.Р. Дії спецпідрозділів радіомінування партизанських формувань Украї-
нського штабу партизанського руху в 1944–1945 роках: історіографія .............................. 

 
58 

 

Історія війн і воєнного мистецтва 
 

Овчаренко М.В. Досвід створення та діяльності міжвидового угруповання військ (на 
прикладі Одеського оборонного району в 1941 році) ............................................................ 

 
66 

Горєлов В.І. Застосування козачих і кавалерійських формувань на території України в 
роки війни (1942–1944 рр.) .......................................................................................................... 

 
72 

Сидоров С.В. Харківська оборонна операція радянських військ у 1943 році .................... 83 
Чірікалов О.С. Аналіз факторів, що впливали на підготовку та проведення евакуації 
німецько-румунських військ (сил) з Таманського півострова у 1943 році (початок) ...... 

 
89 

Даценко О.М. Київська оборонна операція (листопад–грудень 1943 року) ...................... 96 
Бабенко В.П. Проскурівсько-Чернівецька наступальна операція 1944 року .................... 102 
Лысенко А.С., Печенюк И.С. Действия Днепровской военной флотилии в операции 
«Багратион» летом 1944 года ...................................................................................................... 

 
110 

Бережинський В.Г., Шевченко В.І. Львівсько-Сандомирська наступальна операція 
(липень–серпень 1944 року) ........................................................................................................ 

 
118 

Пилявець Р.І. Дебреценсько-Ужгородська наступальна операція 1944 року – завер-
шальна операція радянських військ на території України ..................................................... 

 
125 

 

Військова техніка та озброєння 
 

Фурман І.І. Досвід розмагнічування кораблів Чорноморського флоту в роки Великої 
Вітчизняної війни .......................................................................................................................... 

 
131 

 

Вексилологія, емблематика, фалеристика 
 

Карпов В.В. Символіка Української Повстанської армії як ознака національної іден-
тичності ........................................................................................................................................... 

 
139 

Резюме (англійською мовою) .................................................................................................. 144 
До відома авторів ........................................................................................................................ 151 

 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 4 

 
 

CONTENTS 
 

Research, report 
 

Kobzar, A.O. Some aspects of political workers training for the Red Army .............................. 5 
Vorozhko, V.P. Fight against espionage and protection of state secrets in Ukraine before 
World War II (January – August 1939) ......................................................................................... 

 
11 

Khodanovych O.L. Role of NKVD task groups in promoting military campaign of Red 
Army in the western part of Ukraine (September – October 1939) ........................................ 

 
19 

Petrovsky O.Ye. Development of organizational and staffing structure of signal forces in first 
period of Great Patriotic War (June 1941 – November 1942) ..................................................... 

 
22 

Tkachenko, S.N. Problem of final data of Soviet aircraft flights in the interest of partisans of 
Crimea (1942–1944) ....................................................................................................................... 

 
29 

Ostapchuk, O.P. Requirements of main Soviet guidance documents in air defense of Red 
Army (1943–1944) .......................................................................................................................... 

 
31 

 

History of Science and Technology 
 

Sokoliuk, S.M. Problems of implementation of Soviet submarines applying theory during 
the war in the Black Sea (1941–1944) ........................................................................................... 

 
37 

Semon, B.Y., Scriabin, O.L. Activities of Red Army command control authorities on study 
combat experience during the Great Patriotic War (1941–1945) ................................................ 

 
44 

Korkishko, A.S. Some analysis of Soviet strategic offensive operations to liberate Right-
Bank Ukraine from the Nazis in 1944 ........................................................................................... 

 
50 

Yezersky, M.R. Actions of radio-minelayer special forces of partisan units of Ukrainian Par-
tisan Movement Headquarters in 1944–1945: historiography ..................................................... 

 
58 

 

History of wars and art of war 
 

Ovcharenko, M.V. Experience of creation and activities of combined joint task unit (as ex-
ample Odessa defensive area in 1941) ........................................................................................... 

 
66 

Нorielov, V.I. Using of Cossack and Cavalry units in Ukraine during the war (1942–1944) ... 72 
Sydorov, S.V. Kharkov Defensive Operation of Soviet troops in 1943 ...................................... 83 
Chirikalov, O.S. Analysis of factors that influenced on preparation and realization of Ger-
man-Romanian troops (forces) evacuation from the Taman Peninsula in 1943 ......................... 

 
89 

Datsenko, O.M. Kiev Defensive Operation (November – December 1943) .............................. 96 
Babenko, V.P. Proskurov-Chernivtsi Offensive of Soviet troops (March – April 1944) ... 102 
Lysenko, O.S., Pecheniuk, I.S. Actions of Dnieprо Flotilla in Operation “Bagration” in 
summer 1944 .................................................................................................................................. 

 
110 

Berezhynsky, V.G., Shevchenko, V.I. Lvov-Sandomierz Offensive (July – August 1944) ..... 118 
Pyliavets, R.I. Debrecen-Uzhgorod Offensive in 1944 – the final operations of Soviet troops 
in Ukraine ......................................................................................................................................... 

 
125 

 

Military technique and armament 
 

Furman, I.I. Experience of ships demagnetization of Black Sea Fleet in the Great  
Patriotic War ................................................................................................................................... 

 
131 

 

Vexillology, emblems, phaleristics 
 

Karpov, V.V. Symbols Ukrainian Insurgent Army as a sign of national identity ....................... 139 
Resume ............................................................................................................................................ 145 
Into consideration of authors ...................................................................................................... 151 

 

 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 5 

 
 

Дослідження, повідомлення 
 

УДК 355.233.2:94(47).084 “1919/1945” 
Кобзар А.О., кандидат історичних наук, старший нау-
ковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафе-
дри морально-психологічного забезпечення діяльності 
військ НУО України імені Івана Черняховського, генерал-
лейтенант у відставці (м. Київ) 

 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПОЛІТПРАЦІВНИКІВ  
ДЛЯ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ 

 
У статті висвітлено діяльність радянських державних органів і ВКП(б) і з організації 

підготовки кадрів політпрацівників у 1919–1945 роках.  

Ключові слова: комісар, політпрацівник, військово-політичні училища, курси, організація 
підготовки кадрів.  
 

Необхідність розгляду проблем організа-
ції підготовки кадрів політпрацівників для 
Червоної армії і флоту в сучасних умовах 
обумовлена участю Збройних Сил України в 
антитерористичній операції та необхідністю 
суттєвого удосконалення системи підготовки 
кадрів, у т. ч. і в системі роботи з особовим 
складом (далі – РОС), особливо із приписани-
ми із запасу.  

Формування морально-психологічної го-
товності особового складу до виконання за-
вдань за призначенням значно залежить від 
наявності підготовлених, національно свідо-
мих офіцерських кадрів. Звідси випливають 
вимоги щодо удосконалення системи підгото-
вки кадрів для структур по РОС, що суттєво 
впливає на загальний стан та ефективність ви-
ховної роботи в ЗС України. 

Питання організації підготовки кадрів по-
літпрацівників для радянських Збройних сил 
досить широко досліджувалися в період до 
розвалу СРСР. Автор ризикнув звернутися до 
цієї проблеми, зважаючи на дві обставини. З 
одного боку – рудименти радянської системи 
підготовки кадрів у певній мірі проявляються 
і нині та не завжди позитивно впливають на 
спроможність кадрів впливати на стан справ 
військового будівництва та виховання війсь-
ковослужбовців. З іншого боку – досвід підго-
товки кадрів у Радянському Союзі, особливо в 
екстремальних умовах його розвитку, має 
практичне значення для сучасної бойової дія-
льності ЗС України. 

Армійські та флотські комісари не “наро-
джені у вогні Жовтневої революції”, як часто 

повторювалося офіцерам під час навчання в 
училищах на заняттях з історії КПРС та пар-
тійно-політичної роботи. Вважається, що ко-
місари вперше з’явилися в XVI ст. в арміях 
італійських республік. Ці армії формувалися з 
найманців, комісари в них контролювали лоя-
льність військ і командирів найманцям. Надалі 
комісари вводилися неодноразово в різних 
державах, зазвичай, під час революцій (пере-
воротів) або громадянських воєн, зокрема у 
французькій армії після Великої революції [1]. 
В американській армії під час війни за незале-
жність США комісари здійснювали контроль 
за лояльністю командирів військових підроз-
ділів, які воювали на боці американських 
колоністів, а також за політичним і моральним 
станом особового складу.  

Зачатки інституту політичних комісарів у 
Росії, про необхідність чи шкідливість діяль-
ності яких досі не вщухають суперечки, з’яви-
лися в перші дні подій взимку 1917 року. Нова 
влада, яка прийшла до управління країною 
відносно мирним шляхом, спробувала зміцни-
ти свій вплив в армії і на флоті, діючи через 
спеціально призначуваних, наділених пред-
ставницькими повноваженнями, довірених 
осіб – комісарів. 

Саме по собі це слово нічого революцій-
ного не несло і було досить поширеним у по-
літичній історії. Комісар (фр. commissaire – 
уповноважений) – це особа, уповноважена на 
виконання якої-небудь відповідальної полі-
тичної, адміністративної чи господарської по-
сади, а в подальшому – особа в формуваннях 
військ (сил) – спеціальний представник полі-
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тичного керівництва держави (або правлячої 
партії), що призначався у військові форму-
вання для здійснення політичного нагляду за 
військовим командуванням та особовим скла-
дом і проводив політико-просвітницьку та 
виховну роботу (“політпрацівник”) [2].  

Становлення інституту військових комі-
сарів у Росії пройшло під час Громадянської 
війни. Парадоксально, але більшовицькі комі-
сари були введені в частини армії і флоту, на-
самперед для того, щоб протидіяти вже акти-
вно діючим комісарам Тимчасового уряду, у 
т. ч. шляхом “... придушення контрреволю-
ційних заколотів” [3, с.70].  

Хід війни швидко перетворив майже гро-
мадську посаду у військову спеціальність з 
надзвичайно широкими повноваженнями. 
14 жовтня 1919 р. відповідно до вимог VIII 
з’їзду РКП(б) про розширення діяльності по-
літичних органів в Робітничо-селянської Чер-
воної армії (далі – РСЧА) і на флоті наказом 
Реввійськради Республіки за №1694 для по-
всякденного і планомірного ведення занять з 
особовим складом з політичних питань у під-
розділах частини, корабля і в кожній окремій 
команді була введена посада політичного ке-
рівника (політрука) [4, с.50–52].  

Одночасно створювалася система їх під-
готовки. Основна маса політпрацівників рот-
ної, батальйонної та полкової ланки проходи-
ли підготовку на спеціальних курсах і в пар-
тійних школах при політичних відділах фрон-
тів, армій і дивізій. До осені 1920 р. діяло по-
над 200 таких курсів. За командирами зі ста-
рих офіцерів потрібен був найжорстокіший 
контроль. Не секрет, що частина з них з легкі-
стю міняла службу в РСЧА на службу в Білій 
армії, часто навіть зовсім не з ідеологічних 
причин. Комісарам також ставилася в обов’я-
зок політична освіта особового складу, наса-
дження духу революційної дисципліни та ор-
ганізованості. Їх наділяли певними правами: 
контролювали кожен крок командирів, будь-
який наказ був недійсним без їх підпису, вони 
відали підбором кадрів, доповідали у вищі ін-
станції про все, що вважали за потрібне. 

При цьому система відповідальності за 
стан справ була гранично жорсткою. В одно-
му з наказів голови Реввійськради Л. Троць-
кого зазначалося: “Якщо яка-небудь частина 
відступить самовільно, першим буде розстрі-
ляний комісар, другим – командир ... Боягузи і 
шкурники не підуть під кулі ...”. 

Практика введення нового інституту ви-
явилася вдалою: “В особі наших комісарів ... 

ми отримали новий комуністичний орден са-
мураїв, який – без кастових привілеїв – вміє 
вмирати і вчить інших вмирати за справу робі-
тничого класу” [5, с.435]. 

При всій суперечливості проблеми, ми не 
можемо заперечувати, що інститут військових 
комісарів був дієвим органом “пролетарської 
диктатури”. Через нього більшовицька партія 
ефективно проводила свою політику в діючій 
армії і на флоті [3, с.73]. 

Говорячи словами того ж Л. Троцького: 
“Колишні офіцери поступово привчалися з 
повагою ставитися до своїх співробітників-
комісарів. Вони спостерігали день у день, як 
комісари, представники правлячої партії, де-
леговані центром для відповідальної роботи, 
віддають себе справі цілком, не вимагають для 
себе ніяких привілеїв, є першими туди, звідки 
загрожує найбільша небезпека. Цей мораль-
ний вплив комісарів не міг не привертати 
кращу частину командного складу до того 
класу, який має тисячі і десятки тисяч таких 
працівників для своїх потреб” [5, с.456]. 

Період відновлення народного господарс-
тва і створення Збройних сил СРСР за рівнем 
державної напруги і обсягами вирішуваних 
завдань був порівняний з воєнним часом. Від-
повідно масштабною була підготовка полі-
тичних працівників для РСЧА і флоту. У 1930-
ті роки за вказівкою ЦК ВКП(б) створюється 
широка мережа військово-політичних училищ 
(далі – ВПУ) і короткострокових курсів. На 
додаток до вже існуючих, створюються нові – 
Брянське, Іванівське, Смоленське, Сталінград-
ське і Харківське ВПУ з підготовки політруків 
рот, а також училища з підготовки пропаган-
дистів РСЧА. Морське відділення при Ленін-
градському ВПУ імені Ф. Енгельса реоргані-
зовано в самостійне Військово-морське полі-
тичне училище. 

На базі педагогічного факультету Війсь-
ково-політичної академії (далі – ВПА) ім. 
В. Леніна наказом Наркома оборони СРСР від 
26 липня1940 р. був створений Вищий війсь-
ково-педагогічний інститут РСЧА. Відповідно 
до воєнної доктрини СРСР, що діяла на той 
час, більшість ВПУ готувало політпрацівників 
для стрілецьких частин. ВПУ ім. М. Фрунзе 
спеціалізувалося на підготовці політскладу 
для артилерійських і танкових частин; Смо-
ленське ВПУ – політпрацівників Військово-
Повітряних Сил (далі – ВПС) РСЧА (додатко-
во велася перепідготовка). Старший і вищий 
політсклад проходив підготовку та перепідго-
товку в ВПА ім. В. Леніна, на курсах при Вій-
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ськовій академії ім. М. Фрунзе, а також при 
деяких академіях (за профілем підготовки 
слухачів). 

Загалом у РСЧА і Робітничо-селянському 
Червоному флоті (далі – РСЧФ) напередодні 
Великої Вітчизняної війни діяло понад 70 вій-
ськово-політичних навчальних закладів з під-
готовки кадрових політпрацівників. До їх чи-
сла входили: ВПА ім. В. Леніна, Вищий війсь-
ково-педагогічний інститут РСЧА, Вищі кур-
си удосконалення політскладу РСЧА, Курси 
удосконалення вищого політскладу ВМФ, 9 – 
Всеармійських, 16 – окружних ВПУ, ВМПУ, 
ВПУ 17-ї армії, а також різні курси з підготов-
ки та перепідготовки політпрацівників армії і 
флоту. В училища приймали найбільш здіб-
них, ініціативних червоноармійців, червоно-
флотців і молодших командирівів – членів і 
кандидатів у члени ВКП(б). 

Кандидати повинні були мати загальну 
освіту не нижче 7-річної та відбиралися комі-
сіями при політичних управліннях військових 
округів, флотів і затверджувалися командува-
чами і членами військових рад округів, фло-
тів. У ВПУ з 2-річним терміном навчання ку-
рсанти вивчали основи марксизму-ленінізму, 
історію міжнародних відносин і зовнішньої 
політики СРСР, партійно-політичну роботу в 
РСЧА, військову історію, військові та спеціа-
льні дисципліни. Причому на військову підго-
товку виділялося до 55% всього навчального 
часу. На окружних військово-політичних кур-
сах молодших політруків викладалися дисци-
пліни: історія ВКП(б), військові дисципліни, 
історія міжнародних відносин, курс партійно-
політичної роботи і військова географія. 

На курсах з перепідготовки середнього 
політскладу випускні іспити здавали з основ 
марксизму-ленінізму, тактики, бойової техні-
ки і військових статутів. Події 1936–1939 рр. 
сильно вдарили по політичним органам армії і 
флоту. Напевно, жодна структура в РСЧА не 
постраждала так значно. Дійшло до того, що 
вся система підготовки політичних кадрів не 
справлялася з комплектуванням величезної 
кількості вакантних посад. Напередодні Вели-
кої Вітчизняної війни довелося призивати із 
запасу в армію і на флот 3700 партійних пра-
цівників для використання їх на посадах полі-
тскладу [6, с.3].  

Слід зазначити, що директивне створення 
нових військово-навчальних закладів (далі – 
ВНЗ) не могло бути забезпечене матеріально-
технічно, методично, науково і в кадровому 
відношенні; принцип “голого ентузіазму” взяв 

гору й у військово-навчальній справі. 
Система впливу партії в армії і на флоті 

пройшла випробування під час війни 1941–
1945 рр. У цей період інститут політпрацівни-
ків неодноразово змінювався, реформувався, 
міняв структуру, але загалом переконливо до-
вів свою необхідність, “... ставши тією органі-
зуючою силою, ... яка допомогла підняти у со-
лдатів, сержантів і офіцерів високий мораль-
ний дух ...” [7, с.9].  

16 липня1941р. у зв’язку з проблемами, 
що виникли в Червоній армії у перші тижні 
війни, в т. ч. такими прикрими, як здача в по-
лон підрозділів, а в деяких випадках і цілих 
частин, що відбувалися на тлі загального ма-
сового опору й обумовлених найчастіше низь-
кою якістю командних кадрів, їх нестачею, 
невмілим підбором і розстановкою на місцях, 
за рішенням ЦК ВКП(б) був прийнятий Указ 
Президії Верховної Ради СРСР “Про реоргані-
зацію органів політичної пропаганди і введен-
ня інституту військових комісарів у РСЧА” [8, 
с.305–307].  

У жовтні 1942 р. інститут військових ко-
місарів скасований. До літа 1943 р. на команд-
ну роботу було переведено 130 297 політпра-
цівників [6, с.4]. 

Значна робота в початковий період війни 
була проведена з передислокації ВНЗ углиб 
країни. Так, наприклад, станом на 1 січня 
1942 р. на території Сибірського і Забайкаль-
ського військових округів було передислоко-
вано 30% усіх ВНЗ Червоної армії. Ця обста-
вина, звичайно, ставила військові училища та 
військові академії в скрутне становище. Від-
бувалася активна перебудова діяльності ВНЗ, 
що включала такі заходи: зміна мережі ВНЗ, 
збільшення пропускної здатності ВПУ та ака-
демій за рахунок скорочення термінів навчан-
ня і збільшення чисельності учнів, зміна на-
вчальних програм, профілю підготовки війсь-
кових кадрів, внесення змін в організацію на-
вчальних занять і методику навчання, упоряд-
кування практики підбору для ВНЗ професор-
сько-викладацького та командного складу то-
що.  

Робота щодо зміни навчальних програм 
велася в кількох напрямах: за допомогою зме-
ншення кількості навчальних дисциплін, що 
вивчалися курсантами та слухачами, зміни ха-
рактеру підготовки учнів шляхом оперативно-
го реагування навчальної програми на запити 
війни тощо.  

У 1942 р. Головне політичне управління 
РСЧА затвердило єдиний план підготовки ку-
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рсантів військових училищ. Він складався з 
двох розділів: “Велика Вітчизняна війна Ра-
дянського Союзу” та “Виховна робота з чер-
воноармійцями і молодшими командирами”. 
Кількість годин на цей курс залежала від тер-
мінів навчання. Так, при терміні навчання 3–4 
місяці на нього відводилося 40 годин, а при 
терміні навчання 6–9 місяців – 60 годин. У кі-
нці 1942 р. в училищах відновлено курс історії 
ВКП(б), на вивчення якого відводилося 92 го-
дини.  

Війна змусила зробити підготовку офіце-
рів вузькопрофільною, наблизити її до потреб 
військової практики. У ВПУ в навчальних 
програмах значно збільшилася питома вага 
військової та військово-технічної підготовки 
політпрацівників при одночасному скороченні 
часу на вивчення суспільних дисциплін, ком-
плекс суспільних дисциплін перебудовувався 
з урахуванням практично вирішуваних за-
вдань політпрацівниками в бойовій обстанов-
ці, курс партійно-політичної роботи максима-
льно націлювався на вивчення особливостей 
цієї діяльності в бойовій обстановці, іноді на-
буваючи рис директивних вказівок. Особлива 
увага приділялася глибокому вивченню пото-
чного досвіду війни в усіх його аспектах.  

Слухачі і курсанти ВПУ вели активну агі-
таційно-пропагандистську роботу серед вій-
ськовослужбовців навчальних, запасних і ре-
зервних частин, а також з трудівниками під-
приємств, колгоспів і радгоспів. Ця робота 
розглядалася як найважливіший засіб полі-
тичного та професійного гарту майбутніх по-
літпрацівників і, як конкретна допомога міс-
цевим партійним і радянським організаціям у 
мобілізації трудівників на боротьбу з ворогом.  

Провідним принципом навчання в роки 
війни був принцип “вчити війська тому, що 
необхідно на війні”. Він реалізовувався через 
відповідну методику, організацію та зміст на-
вчання. Важливе місце відводилося принци-
пам наочності в навчанні та індивідуального 
підходу.  

Відмінною рисою методики була її прак-
тична спрямованість, що ґрунтувалася на осо-
бистому показі навчальних дій і прийомів. У 
найзагальнішому вигляді – 90% часу відводи-
лося на практику і 10% – на теорію. Характер-
ними методами навчання курсантів цього часу 
були:  

метод “кільцевих виходів”, сутність якого 
полягала в тому, що курсантські підрозділи 
протягом доби, а то й більше пересувалися на-
вколо місць дислокації училищ в умовах “про-
тидій” противника;  

“уроки польової гімнастики”, які поєдну-
вали питання тактичної та фізичної підготов-
ки, що включали марш-кидки, відбиття атак 
танків, передачу снарядів, стрибки у висоту, 
подолання водних перешкод тощо;  

“стрілецький урок”, на якому курсанти 
відпрацьовували в тісному поєднанні з ви-
вченням матеріальної частини зброї прийоми 
стрільби з усіх положень в умовах дня і ночі. 

Велика увага приділялася вивченню до-
свіду війни і озброєння ним слухачів і курсан-
тів. З цією метою практикувалися такі форми 
роботи: написання курсантами та слухачами 
рефератів (ессе) про бойові епізоди при вступі 
до ВНЗ, відрядження викладацького складу у 
війська різних фронтів з метою стажування та 
вивчення бойового досвіду, включення у на-
вчальний план спеціальних лекцій, проведен-
ня додаткових занять, читання доповідей і 
проведення конференцій з проблем бойових 
дій, використання бойових документів, мате-
ріалів періодичної преси для навчання слуха-
чів і курсантів, виховання курсантів і слухачів 
на прикладах мужності і героїзму радянських 
воїнів, командирів і політпрацівників, деяке 
випередження (морально-ідеологічне і війсь-
ково-технічне) у підготовці слухачів і курсан-
тів до майбутніх бойових дій.  

Кадрові проблеми військово-навчальних 
закладів вирішувалися шляхом укомплекту-
вання військових училищ, що представлено в 
табл. 1 [9]: 

Таблиця 1 

 Періоди війни 1941–1945 рр. 

Контингент абітурієнтів 
 

I – до 19.11.1942р. 
ІІ – до грудня 

1943р. 
ІІІ – до 9.5.1945р. 

Цивільна молодь (у %) 70 78 31 28 

Військовослужбовці (у %) 30 22 69 72 
 

На початку війни некомплект викладачів 
стакладав близько 20%, а згодом становище 
покращилося. З середини 1942 р. до військо-

вих училищ на викладацькі посади стали при-
значати фронтовиків, а з 1943 р. Державний 
Комітет Оборони категорично заборонив від-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 9 

рядження викладачів з ВНЗ без особливої на 
те потреби.  

У ході війни 1941–1945 рр. зросло зна-
чення самостійної роботи слухачів і курсантів 
в оволодінні навчальною програмою. Основні 
вимоги до самостійної роботи слухачів у 
1944 р. були викладені у “Вказівках щодо ор-
ганізації навчального процесу у воєнний час”. 
У них вимагалося: навчальним планом на во-
єнний час передбачити щоденну роботу слу-
хачів протягом 11 годин, з яких 6 годин про-
ходили під керівництвом викладачів і 5 годин 
– самостійної роботи, яка регламентувалася і 
здійснювалася відповідно до індивідуальних 
планів слухачів. Індивідуальні плани склада-
лися слухачами на тиждень (7 днів), контроль 
за їх виконанням здійснювали начальники ку-
рсів і викладачі.  

Разом з позитивним війна показала згуб-
ність “сталінської педагогіки” і шкідливість 
тих заходів, які призводили до нівелювання 
особистості, підточували моральний стрижень 
людини. Як могла проявити людина само-
стійність, якщо її до цього навчали беззапере-
чно підкорятися? Як вона могла взяти на себе 
відповідальність, коли була обпутана по руках 
і ногах різного роду інструкціями та вказівка-
ми?  

Не претендуючи на повноту висвітлення 
того, що є “сталінською педагогікою”, спро-
буємо показати її основні риси, специфічні за-
соби дії на людей і ті основні цілі, які вона пе-
реслідувала в реалізації вимог соціального за-
мовлення. На нашу думку, відмінною рисою 
“сталінської педагогіки” є її лукавість: пропо-
відує одне, а робиться інше, бачиться одне, 
але не вір очам своїм: це – абсолютно інше. Її 
цільове призначення полягало в тому, щоб:  

подавити особистість, закріпачити її, пе-
ретворити на слухняних виконавців волі од-
ного;  

відлучити людей від думки про демокра-
тію, свободу і прищепити їм свідомість важ-
ливості і виняткової корисності зосередження 
влади в руках “вождя”;  

привчити людей беззастережно вірити 
“вождеві”, його прозорливості, непогрішності, 
умінню вести суспільство в “світле” майбут-
нє;  

привчити до думки, що не слід нарікати 
на труднощі і позбавлення, бо попереду на 
народ чекає процвітання і благополуччя;  

змусити людей повірити в те, що “велика” 
справа вимагає і великих жертв (“ліс рубають 
– тріски летять”);  

привчити “монолітно” виступати проти 
ворогів, шкідників тощо (“головний ідеал – 
слухняність”; “вождь знає, що робить”, “хто 
не з нами – той проти нас”).  

Усе це потрібно було “вождеві” для того, 
щоб сформувати таку сіру масу, яка б покір-
ливо підкорялася його вказівкам, не ремству-
вала і жила надією отримати “перепустку” в 
“світле майбутнє”.  

Засоби “сталінської педагогіки” дуже різ-
номанітні. До них відносяться такі:  

створення обстановки (ситуації) загально-
го психозу, який підігрівався “викривальни-
ми” матеріалами в пресі і виступах по радіо;  

насадження страху за допомогою репре-
сій;  

духовне і фізичне насилля над особистіс-
тю шляхом вдовбування певних постулатів;  

перенесення невдоволення і гніву народ-
ного на різного роду шкідників, “ворогів на-
роду”;  

маніпулювання громадською і колектив-
ною думкою за допомогою використання при-
йомів “від народу”, “виконуючи волю мас”, 
преса “більшості” тощо;  

застосування відволікаючих маневрів у 
вигляді гучних свят, урочистостей, маніфес-
тацій.  

Слід зазначити, що “сталінська педагогі-
ка”, з різних причин, виявилася дієвим знаря-
ддям: під її дією сформувалися цілі загони 
бездумних виконавців чужої волі, людей, що 
не міркували та діяли в потрібному напрямі, 
таких, що твердо вірили в правоту і прозорли-
вість “вождя” [10].  

“Сталінська педагогіка”, звичайно ж, на-
самперед адресувалася військово-навчальним 
закладам. Тут вільнодумство було особливе 
неприпустиме з точки зору Й. Сталіна і його 
оточення. Але, разом з тим, не слід було забу-
вати простої істини: “Сила хору не в тому, що 
усі співають однаковими голосами, а в тому, 
що у кожного є власний голос”. 

Поряд з серйозними прорахунками мора-
льно-психологічного та військово-технічного 
плану слід зазначити недоліки й іншого пла-
ну. Мова в даному випадку йде про недоліки у 
вихованні ненависті до ворога. Ця обставина 
негативним чином позначалася на веденні бо-
йових дій, особливо в перші місяці війни, бо 
священна ненависть до ворога – це найсиль-
ніше джерело мужності, героїзму і стійкості. 
Не можна перемогти ворога, не навчившись 
ненавидіти його всіма силами душі. 

Заідеологізованість у підготовці кадрів, 
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сліпе слідування “єдино науково вірному 
вченню Маркса-Леніна-Сталіна” призводило 
до сум’яття в думках, зневіри в комуністичні 
ідеали, згубно впливало на стан суспільної 
свідомості взагалі і політпрацівників зокрема. 

Одним із недоліків у підготовці політпра-
цівників вважаються і недоліки у підготовці 
до роботи в багатонаціональних військових 
колективах. Особливо гостро ця проблема по-
стала в 1942 році, коли у війська у великій кі-
лькості почало надходити поповнення з рес-
публік Середньої Азії, Казахстану, Закавказзя, 
Півночі і народностей Сибіру, питома вага 
яких у складі військових частин і з’єднань 
зросла до 40%. Багато новобранців погано 
знали російську мову, не мали навичок між-
національного спілкування, що відразу ж по-
значилося на морально-психологічному клі-
маті військових колективів і бойових діях. 

Крім того, дався взнаки і той факт, що в 
1938 р. були ліквідовані національні військові 
училища, призначення яких полягало в підго-
товці командних і політичних кадрів для ро-
боти з людьми різних національностей. Як на-
голошувалося в матеріалах перевірки практи-
ки роботи командирів і політпрацівників у ба-
гатонаціональних колективах, яку провело 
Головне політуправління РСЧА, недоліки по-

лягали в наступному: деякі командири і полі-
тпрацівники недооцінювали значення інтер-
національного виховання; ряд з них виявляли 
слабку турботу про висунення на командні 
посади бійців неросійської національності, які 
відзначилися в боях; багато командирів і на-
чальників не знали національних особливос-
тей і традицій, дехто став на шлях адміністру-
вання та брутальності.  

Положення, як відомо, було виправлене, 
але із значним запізненням. Справа ж полягає 
в іншому: багатонаціональний склад країни, 
політичні рішення щодо загальної військової 
повинності зобов’язували вище партійне і ра-
дянське керівництво проявити завчасну тур-
боту про підготовку національних військових 
кадрів [9].  

Отже, цей урок війни вчить: кадровий 
склад збройних сил має бути адекватним на-
ціональному складу військовослужбовців 
строкової (контрактної) служби; весь офіцер-
ський склад слід навчати з урахуванням їх по-
дальшої роботи в багатонаціональних війсь-
кових колективах на підставі науково розроб-
леної програми. Такими, на наш погляд, є ос-
новні помилки, що були у підготовці офіцер-
ських кадрів політпрацівників з 1919 до 
1945 рр.  
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У статті розглядаються питання боротьби зі шпигунством, прояви шпигуноманії, дія-

льність НКВС у сфері захисту державних секретів. У праці привернута окрема увага до учас-
ті мешканців прикордонних районів України до охорони державного кордону та допомозі ор-
ганам державної безпеки у боротьби зі шпигунством. Розглянуто – окремі питання захисту 
державних секретів в оборонно-промисловому комплексі, реорганізація фельд’єгерського 
зв’язку, взаємовідносини між Наркоматом оборони та особливими відділами НКВС. Метою 
публікації є дослідження питань забезпечення державної безпеки в Україні напередодні Другої 
світової війни. Стаття побудована на використанні маловідомих архівних документів. 
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Україна певною мірою і донині є спадко-
ємицею радянської системи державної безпе-
ки та, зокрема захисту державних секретів, 
тому автор намагався дослідити певні істори-
чні аспекти їх формування. Наукові підходи 
щодо дослідження історії контррозвідуваль-
них заходів та охорони державних секретів 
дають можливість пізнати складну систему 
забезпечення інформаційної безпеки, виявити 
притаманні їй історичні закономірності, осно-
вні взаємозв’язки та пріоритети.  

Автор цієї праці розглядає діяльність ор-
ганів державної безпеки у сфері захисту дер-
жавних секретів і боротьби зі шпигунством, а 
також прояви шпигуноманії в радянському 
суспільстві у січні-серпні 1939 р., тобто напе-
редодні Другої світової війни.  

Цінною джерельною базою у дослідженні 
історії України тоталітарного періоду є збір-
ники документів і довідники. З їх числа авто-
ром, зокрема використано довідник, підготов-
лений М. Петровим та В. Скоркіним «Кто ру-
ководил НКВД. 1934–1941: Справочник» [1].  

Наукові праці за такою темою практично 
відсутні. Питання охорони державних секре-
тів у зазначений період побіжно були дослі-
дженні у колективній монографії українських 
дослідників «Нарис історії охорони державної 
таємниці в Україні» [2], основну джерельної 
бази якої склали документи Галузевого дер-
жавного архіву СБ України (далі – ГДА СБ 
України).  

Взимку 1938–1939 рр. у Наркоматі внут-

рішніх справ (далі – НКВС) УРСР відбулись 
зміни у керівництві: у листопаді 1938 р. нар-
ком внутрішніх справ УРСР О. Успенський, 
побоюючись арешту, імітував самогубство та 
перейшов на нелегальне становище. НКВС 
СРСР та УРСР шукало його до квітня 1939 р., 
коли він був заарештований на Уралі. Розшук 
О. Успенського хоча і пошепки, але активно 
обговорювався серед співробітників НКВС і 
певної частини громадськості України та, зок-
рема столиці. 

Інколи це мало негативні наслідки для 
надмірно балакучих чекістів. Так, 19 січня 
1939 р. був виданий наказ НКВС УРСР за 
№07 про покарання оперативника НКВС 
С. Слєпова, який «… у розмові з особами, що 
не мають відношення до оперативної роботи 
НКВС, розголосив цілком таємні дані щодо 
розшуку ворога народу Успенського, чим роз-
конспірував заходи органів НКВС щодо роз-
шуку та затримання Успенського» [3, арк.68–
69]. Слєпов С. був заарештований на 15 діб і у 
подальшому звільнений з НКВС.  

Обов’язки наркома НКВС УРСР з 7 груд-
ня 1938 р. до 2 вересня 1939 р. виконував ко-
місар державної безпеки (далі – ДБ) 3-го ран-
гу А. Кобулов [4, с.367]. Узимку 1938–1939 
рр. проходила друга хвиля чисток у лавах 
НКВС. Так, 10 січня 1939 р. наказом за №12 
змінилось керівництво у 7 обласних управлін-
нях НКВС УРСР [5, арк.35]. Після цього кері-
вна ланка НКВС на всіх рівнях почала стабілі-
зуватися. 
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У Головному управлінні державної безпе-
ки (далі – ГУДБ) НКВС СРСР та управліннях 
державної безпеки (далі – УДБ) республікан-
ських НКВС захист державних секретів у 
1939 р. став основним завданням спеціальних 
(7-х, секретно-шифрувальних) відділів та од-
ним із завдань контррозвідувальних (3-х від-
ділів) та особливих (4-х відділів).  

7-й відділ ГУДБ НКВС СРСР станом на 1 
січня 1939 р. очолював капітан держбезпеки 
(далі – ДБ) О. Баламутов, який перебував на 
цій посаді з 29 вересня 1938 р. до 8 квітня 
1939 р. [1, с.271]. 9 квітня 1939 р. начальни-
ком 7-го відділу був призначений капітан ДБ 
О. Копитцев (1912 р.н.), який перебував на цій 
посаді до 26 лютого 1941 р. Йому вдалося ви-
йти на пенсію у 1965 р. у званні генерал-
майора з посади заступника начальника 8-го 
управління КДБ СРСР [1, с.281].  

В Україні 7-й відділ УДБ НКВС у 1939 р. 
очолював лейтенант ДБ А. Рижов [6, с.92], 
відділення 7-го відділу УДБ НКВС УРСР на 
той час очолювали: лейтенант ДБ Власенко, 
сержант ДБ Дорфман, сержант ДБ Д. Пили-
півський. Серед провідних співробітників 
цього відділу на той час можна зазначити мол. 
лейтенанта Хренова, сержантів ДБ Водолагі-
на, Збаранчука, Лугового, Л. Полторака, Мар-
кіна, Мажугу, Нечая, Горлова, Федорова, Же-
желенка, перекладачів за вільним наймом 
В. Ходневича, В. Биховець [7, арк.1–119]. Іні-
ціали співробітників в документах НКВС того 
часу, зазвичай, не вживались.  

У мирному житті українців 1939 р. відчу-
валося відлуння збройних конфліктів, що ви-
рували у світі. Наступальна стратегія, яку спо-
відувало керівництво СРСР, потребувало від 
суспільства перманентної військової готовно-
сті. У 1939 р. уряди СРСР та УРСР розпочали 
комплекс заходів із переведення збройних сил 
і державної інфраструктури на воєнний стан, 
зокрема навесні було мобілізовано 17 тис. мо-
лодих робітників для будівництва об’єктів 
оборонного призначення Київського особли-
вого військового округу (далі – КОВО) [8, 
арк.231–233, 247–250]. 

У 1939 р. столичні підприємства, які до 
того часу випускали цивільну продукцію, од-
ночасно почали освоювати військову номенк-
латуру виробів. Заводи «Більшовик» та «Чер-
воний екскаватор» розпочали випускати сна-
ряди, станкобудівний завод ім. Горького – ко-
рпуси мін, «Ленінська кузня» та завод ім. Ле-
псе зайнялися ремонтом танків [9, арк.119–
122, 172, 196–201]. 

20 квітня 1939 р. наказом НКВС СРСР 
№00433 у складі НКВС «з метою розробки 
єдиного мобілізаційного плану з підготовки 
органів і військ НКВС до війни і для встанов-
лення контролю за мобілізаційною готовністю 
органів і військ НКВС на воєнний час» було 
створено мобілізаційний відділ, керівником 
якого було призначено майора І. Шередегу 
[10, арк.189].  

19 травня 1939 р. наказом НКВС СРСР за 
№00559 було введено в дію «Керівництво з 
мобілізаційного діловодства в органах і війсь-
ках НКВС» [10, арк.242–260]. Мобілізаційне 
діловодство відокремлювалося від загального 
таємного діловодства. Облікові номери моб-
документів з метою їх ідентифікації отримали 
позначку «ВД». 

Суперечки та міжвідомча тяганина між 
Наркоматом оборони (далі – НКО) та військо-
вою контррозвідкою (особливими відділами) 
НКВС поступово призвели до певних домов-
леностей між наркомом оборони К. Вороши-
ловим і наркомом внутрішніх справ СРСР 
Л. Берією, які за погодженням зі Й. Сталіним 
11 січня 1939 р. були оформлені постановою 
Політбюро ЦК ВКП(б) «Про роботу особли-
вих відділів НКВС СРСР». На її виконання 
14 січня 1939 р. НКВС СРСР видало наказ за 
№0032 з такою ж назвою [11, арк.146]. 

У наказі, зокрема зазначалося: 
«1. На особливі відділи НКВС поклада-

ються спеціальні завдання щодо боротьби з 
контрреволюцією, шпигунством, диверсією, 
шкідництвом і різного роду антирадянськими 
проявами в РСЧА, ВМФ, прикордонних і вну-
трішніх військах НКВС. 

2. Особливі відділи НКВС здійснюють ці 
завдання шляхом: 

а) організації агентурно-освідомчого апа-
рату в армії, флоті і серед цивільного населен-
ня, що має безпосереднє зіткнення з військо-
вими частинами, установами … і окремими 
військовослужбовцями; 

б) ведення слідства у справах про контр-
революцію, шпигунство, диверсії, зраду Бать-
ківщині, шкідництво в РСЧА і ВМФ, військах 
НКВС і серед зазначеного вище цивільного 
населення і … у зв’язку з цим, обшуків, ареш-
тів і виїмок. 

3. Арешти рядового і молодшого началь-
ницького складу РСЧА особливі відділи 
НКВС військових округів (армій) погоджують 
з Військовими радами округів. Арешти серед-
нього, старшого і вищого командного і нача-
льницького складу РСЧА узгоджуються Осо-
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бливим відділом НКВС СРСР з Наркомом 
оборони СРСР. 

4. Для керівництва особливими відділами 
НКВС і виконання завдань, покладених на 
особливі відділи по центральному апарату 
НКО СРСР, НКВМФ, Головного управління 
прикордонних і внутрішніх військ НКВС 
СРСР організовується Особливий відділ 
НКВС СРСР армії і флоту, що входить до 
складу ГУДБ НКВС СРСР. 

5. У місцях дислокації управлінь військо-
вих округів, окремих армій і флотів створю-
ються особливі відділи НКВС округів, окре-
мих армій і флотів, безпосередньо підпоряд-
ковані Особливому відділу НКВС СРСР … 

9. Начальник Особливого відділу НКВС 
СРСР зобов’язаний своєчасно і вичерпно ін-
формувати НКО СРСР … про всі недоліки у 
частинах РСЧА, про всі прояви ворожої робо-
ти, а також про всі наявні компрометуючі ма-
теріали і відомості на військовослужбовців, 
особливо на начальницький склад. На місцях 
особливі відділи округів, армій і флотів інфо-
рмують відповідні Військові ради, особливі 
відділення НКВС корпусів, дивізій і бригад – 
командирів і комісарів відповідних військових 
з’єднань, а оперуповноважені при окремих 
частинах, установах і закладах РСЧА – відпо-
відних командирів і комісарів цих частин … 
Вищенаведений порядок поширити на 
НКВМФ».  

У тому же році 17 червня Л. Берія підпи-
сав на розвиток вищезгаданого наказу ще 
один наказ за №00686 «Про порядок викликів 
військовослужбовців в органи НКВС» у яко-
му зазначалось, що «… рішенням ЦК ВКП(б) 
від 26 травня 1934 р. був визначений порядок 
виклику в особливі відділи військовослужбо-
вців, згідно з яким виклик командного, нача-
льницького, політичного, червоноармійського 
складу повинен здійснюватися тільки з відома 
і згоди комісара військової частини або 
з’єднання. 

Проте від командування частин надходять 
скарги, що у практиці роботи особливих від-
ділів мають місце випадки виклику військово-
службовців без відома і згоди командування. 
Виклики військовослужбовців здійснюються 
за всяким, навіть незначним приводом, а часто 
просто «на розсуд» оперативного працівника, 
навіть без відома начальника «особоргана» 
або начальника УНКВС. Кожен подібного ро-
ду необґрунтований виклик військовослужбо-
вців нервує особовий склад РСЧА і РСЧФ. 

У зв’язку з цим ПРОПОНУЮ:  

1. Виклики військовослужбовців до орга-
нів НКВС робити тільки з відома і згоди комі-
сара частини. У разі незгоди останнього на 
виклик військовослужбовця питання перено-
ситься на дозвіл вищестоящого комісара час-
тини або військової ради. 

2. Встановити, що виклики військовослу-
жбовців проводяться тільки для допиту як об-
винуваченого, свідка чи експерта. 

У кожному окремому випадку питання 
про необхідність виклику визначається нача-
льником УНКВС або начальником «особор-
гану». 

3. Начальникам територіальних, транспо-
ртних органів НКВС виклики військовослуж-
бовців робити через начальників «особорга-
нов». З цим наказом ознайомити весь опера-
тивний склад» [12, арк.1–1зв.]. 

Наказ ускладнив роботу оперативного 
складу особливих відділів та обмежив їх все-
владдя над військовослужбовцями РСЧА й 
інших військових формувань. Здається Л. Бе-
рія зробив розумні поступки під тиском ко-
мандування НКО за негласною згодою пар-
тійного керівництва СРСР. 

Попередник Л. Берії на цій посаді М. Єжов 
10 квітня 1939 р. був заарештований, як «зра-
дник партії, ворог народу та агент іноземних 
розвідок». При ньому всевладдя особливих 
відділів над військовими було повним, у разі, 
якщо їм самим вдавалось вціліти.  

Клопіт з викликами до органів мали не 
тільки військові, але й працівники режимно-
секретних органів того часу. Ще раніше 
НКВС УРСР довелося наводити лад і в цьому 
питанні та 27 лютого 1939 р. видати наказ за 
№018, у якому зазначалося, що «… виклики у 
[НКВС] начальників спецвідділів і секретних 
частин [установ, підприємств] набули масово-
го характеру, викликають всіх працівників 
[НКВС], навіть не ставлячи до відома началь-
ників відділів, іноді одного і того ж працівни-
ка спецвідділу викликають кілька співробіт-
ників в один день і кожен дає завдання, як ре-
зультат «раcконспирируется» структура орга-
нів, [співробітники] спецвідділів знають всі 
відділи [НКВС] і чим вони займаються, а та-
кож якими людьми з їх апаратів цікавляться, 
не враховується те, що окремі начальники се-
кретних частин самі розробляють [3, арк.54–
55]. 

Шпигуноманія і, як наслідок, широкома-
сштабна кампанія репресій проти «инонацио-
нальностей», що розпочалася в 1936–1937 рр. 
продовжувалася дещо в загасаючому вигляді і 
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в 1939 р. Оскільки вона набула загальносоюз-
ного характеру, то рознарядки по румунським 
і польським шпигунам надходили до Казах-
стану, а по китайським, японським, іранським 
і корейським шпигунам – до України. 

Так, 11 лютого 1939 р. НКВС УРСР на-
правила на місця директиву за №708/сн «Що-
до посилення боротьби проти японської роз-
відки», в якій, зокрема зазначалося, що 
«…посилення роботи японської розвідки про-
ходить паралельно з гарячковою підготовкою 
Японії до війни проти СРСР. Японська аген-
тура, яка перебралася в СРСР, за своєю підго-
товкою та досвідом роботи є найбільш небез-
печною. На Україні, якій приділяється велике 
місце в японсько-німецьких агресивних пла-
нах, у період 35–37 рр. було відмічено вели-
кий наплив харбінців і осідання їх, головним 
чином, у промислових центрах, великих рад-
госпах, поблизу основних стратегічних заліз-
ничних вузлів і магістралей» [13, арк.11–22]. 

14 квітня 1939 р. НКВС УРСР видало ди-
рективу за №1549/сн «Про агентуру серед 
іранців». У ній зазначалося, що «… з початку 
1939 р. головним чином через Шепетівку про-
їхали десятки іранців, що поверталися з ряду 
країн до себе на батьківщину. Немає жодних 
сумнівів, що цей транзит безумовно викорис-
товується агентурою іноземних розвідок для 
осідання їх агентів у тилу СРСР. Більше того, 
як встановлено, інорозвідка, зокрема польсь-
ка, отримуючи на підставних осіб іранські па-
спорта, вручає їх своїй агентурі, яка під ви-
глядом транзитників, що слідують через 
СРСР, сходить на проміжних станціях з поїз-
дів і осідає в СРСР для шпигунської і терори-
стичної роботи, маючи при собі підроблені 
радянські паспорти» [13, арк.93–94]. 

Не припинявся пошук шпигунів і ворогів 
народу серед внутрішніх національних, релі-
гійних та соціальних груп населення. Так, 25 
лютого та 16 квітня 1939 р. НКВС СРСР було 
видано дві директиви за №211/сн і №1563/сн 
«Про агентурно-оперативну роботу щодо єв-
рейських клерикалів» [13, арк.23–30, 95–105].  

28 лютого 1939 р. НКВС УРСР видало 
директиву за №937/сн «Щодо шпигунів серед 
татар, завербованих японськими розвідорга-
нами», в якій особлива увага приділялася та-
тарській організації «Ідель-Урал» та підпо-
рядкованій їй воєнній мусульманській органі-
зації «Гаскері-Уєшма» [13, арк.31–44]. У цир-
кулярі також зазначалося, що керівне ядро 
цих організацій знаходилось у Сталінській 
області, де мешкало 2 тис. татар. 

Потім у чекістів виникла думка про схи-
льність до шпигунства фізкультурників і 16 
березня 1939 р. на місця пішла нова директива 
за №1128/сн «Про шпигунів серед фізкульту-
рників» [13, арк.50–52]. У першу чергу про-
понувалося взяти на облік і в активну агенту-
рну розробку колишніх учасників «буржуаз-
ної організації «Сокіл»; дітей репресованих; 
тих, хто був за кордоном; «социально-
чуждых». 

З квітня знову звернулися до теми емігра-
нтів. Так, 4 квітня вийшла директива за 
№1357/сн «Про ворожу агентуру закордонних 
українських контрреволюційних організацій» 
[13, арк.53–56], а 5 квітня директивою за 
№1379/сн «Про емісарів і агентів УНР» [13, 
арк.65–69], в якій зазначалося, що частина 
емісарів і агентів УНР, отримала завдання 
влаштуватися на підприємства оборонної 
промисловості з метою шпигунства на ко-
ристь УНР в екзилі та польську розвідку. 

Не забули і про «білу» еміграцію, щодо 
якої 8 квітня того ж року було видано дирек-
тиву НКВС УРСР за №1378/сн «Про ворожу 
агентуру закордонних білоемігрантських ор-
ганізацій» [13, арк.57–61], в якій насамперед 
зверталась увага на шпигунську загрозу від 
«НТСНП» (національний трудовий союз но-
вого покоління – авт.). 

29 червня 1939 р. НКВС УРСР цирку-
ляром за №2621/сн звернула увагу місцевих 
органів на грузинського емігранта А. Ломіна-
дзе, який «… по имеющимся данным в насто-
ящее время подготавливается к переброске на 
территорию СССР со спец. заданием. Приме-
ты: ниже среднего роста, носит желтые боти-
нки, черный костюм и черную шляпу» [13, 
арк.135–136]. Чи вдалося його затримати не-
відомо, можливо він був в інших черевиках?!.  

17 червня 1939 р. у фельдзв’язку НКВС 
відбулися значні зміни: так, постановою Рад-
наркому СРСР (далі – РНК) за №884–145 його 
(фельдзв’язк) звільнили від доставки секрет-
ної пошти численних державних установ і пе-
ревезення державних цінностей і грошей. Цим 
рішенням уряд залишив за фельдзв’язком 
НКВС СРСР найважливіші функції, доручи-
вши йому перевезення секретної та цілком та-
ємної пошти ЦК ВКП(б), РНК СРСР, Президії 
Верховної Ради СРСР, НКО, НКВМФ, НКВС, 
Наркомату зовнішніх справ. 

Перевезення таємної та цілком таємної 
кореспонденції та дорогоцінних металів усіх 
інших міністерств і відомств СРСР поклада-
лося на Наркомат зв’язку СРСР. У його струк-
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турі для виконання цих функцій була створе-
на служба «спеціального зв’язку», якій було 
передано значну частину особового складу, 
озброєння і транспорту з фельдзв’язку НКВС 
СРСР. Інкасацію торгової виручки і переве-
зення цінностей Держбанку уряд поклав на 
Державний банк СРСР, у структурі якого та-
кож була створена відповідна служба. Ця рео-
рганізація спричинила значні структурні змі-
ни та скорочення особового складу фельд-
зв’язку, яка склала 2 тис. осіб. Замість 3409 
апаратів фельдзв’язку по СРСР після реорга-
нізації залишилося тільки 150, які були роз-
ташовані в основному в республіканських, 
крайових і обласних центрах. Після проведен-
ня реорганізації фельдзв’язок став виконувати 
роль військово-кур’єрського урядового 
зв’язку [14, с.4]. 

Наказом НКО СРСР від 19 липня 1939 р., 
8-й відділ Генерального штабу РСЧА було 
перейменовано у Відділ спеціальної служби 
та включено до складу Оперативного управ-
ління Генерального штабу РСЧА [15]. 

Населення українського прикордоння до-
помагало «органам» у боротьбі з порушника-
ми кордону – у т. ч. агентами іноземних розві-
док. Так, із наказу НКВС УРСР від 17 січня 
1939 р. за №05 ми знаємо, «… що 13 грудня 
1938 р. сторож Листвинського колгоспу Сло-
вічанського району Житомирської області 
Я. Бобрович під час обходу колгоспного поля, 
затримав невідомого, який здався йому підо-
зрілим, і доставив його до міліції. Під час до-
питу невідомий назвався агентом польської 
розвідки А. Шиковим. За виявлену пильність 
Бобрович отримав 300 карбованців і подяку» 
[3, арк.72]. (Довідково: посадовий оклад рядо-
вого оперуповноваженого НКВС на той час 
складав приблизно 800 крб. – авт.). 

7 квітня 1939 р. наказом НКВС УРСР за 
№105 було повідомлено, що «… у січні ц. р. 
на ділянці Волочиського прикордонного заго-
ну нелегально перейшов кордон з Польщею 
агент іноземних розвідок. Перебравшись че-
рез кордон, порушник кордону, під приводом 
відпочинку, зайшов до будинку колгоспниці у 
м. Волочиськ – Дмитренко Марії. Запідозри-
вши, що «відвідувач» є порушником кордону, 
Дмитренко запропонувала йому вечерю, а са-
ма негайно повідомила про нього у прикор-
донний загін. У результаті повідомлення 
Дмитренко, порушник кордону був затрима-
ний і виявився великим агентом іноземних 
розвідок» [16, арк.110]. Колгоспниця Дмитре-
нко за проявлену пильність і винахідливість 

була премійована грошовою нагородою у 
розмірі 500 крб. 

2 серпня 1939 р. НКВС УРСР направив на 
місця циркуляр за №3170/сн в якому зазнача-
лось, що «… виховані партією Леніна-Сталіна 
патріоти соц. батьківщини, колгоспники, ро-
бітники, службовці надають активну допомо-
гу нашим органам у справі боротьби з агенту-
рою інорозвідок, з небезпекою для життя за-
тримують озброєних шпигунів, що пробира-
ються до СРСР. Не рідкісні випадки прояву 
справжнього героїзму. Наприкінці липня мі-
сяця ц.р. у Березівському районі Кам’янець-
Подільської обл. начальник сільської пожеж-
ної охорони тов. Н. вночі помітив двох неві-
домих. Маючи на меті перевірити невідомих, 
тов. Н. окликнув їх. У відповідь на оклик не-
відомі кинули гранату, яка, на щастя, не вибу-
хнула. Будучи озброєний тільки мисливською 
рушницею, не розгубившись, покликавши на 
допомогу сторожа сільради, тов. Н. затримав 
добре озброєних шпигунів польської розвідки, 
обеззброїв і доставив в райвідділ НКВС» [13, 
арк.139–141]. 

28 серпня 1939 р. НКВС УРСР видав на-
каз за № 275 такого змісту: «… 11 серпня ц.р. 
член ЛКСМУ робітник хлібозаводу тов. 
Г. Оникійчук йдучи на роботу у м. Овруч, по-
мітив на мосту р. Норинь двох невідомих, 
одягнених у гарні костюми. Тов. Оникійчук, 
проходячи мимо, уважно оглянув невідомих і 
звернувши увагу на пом’ятість костюмів, став 
за ними спостерігати. Невідомі пройшли через 
м. Овруч і попрямували у бік залізничної ста-
нції. Тов. Оникійчук, запідозривши невідо-
мих, негайно зайшов до райвідділу НКВС і 
повідомив про їх появу дільничному інспек-
тору т. Й. Артемчуку. Останній на велосипеді 
наздогнав невідомих, затримав і доставив до 
НКВС. Затримані виявилися великими аген-
тами однієї іноземної розвідки. Відзначаючи 
високу пильність, відданість соц. батьківщині 
тов. Оникійчука, швидкість і рішучість дій 
тов. Артемчука, нагородити тов. Оникійчука 
пістолетом «Коровін» і премією 300 крб., а 
Артемчука срібним портсигаром з відповід-
ним написом» [16, арк.363]. 

Дещо пізніше ще один колгоспник само-
тужки героїчно затримав групу озброєних 
шпигунів про що дізнаємося з чергового нака-
зу НКВС УРСР від 23 жовтня 1939 р. за 
№339, а саме: «… 24 серпня 1939 р. колгосп-
ник с. Немичинці Городоцького р-ну Кам’я-
нець-Подільської області М. Вільчинський в 
полі під час обходу табуна коней, помітив 
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двох невідомих, які прямували у с. Фельштин. 
Тов. Вільчинський, запідозривши невідомих, 
став за ними спостерігати, а потім сів на коня, 
наздогнав їх і зажадав пред’явлення докумен-
тів. Коли невідомі заявили, що у них докумен-
тів немає, тов. Вільчинський запропонував їм 
слідувати до сільради с. Немичинці для вста-
новлення їх особистостей, куди вони і були 
доставлені. Затримані виявилися великими 
агентами польської розвідки і були озброєні 
револьверами та бомбами. За високу пиль-
ність і відданість соц. батьківщині тов. Віль-
чинський був нагороджений 500 рублями» 
[16, арк.308]. 

У 1939 р. здійснювалися й заходи з по-
кращення стану режиму секретності. Так, на-
приклад, 28 квітня 1939 р. вийшло розпоря-
дження НКВС УРСР за №1750/сн щодо затя-
гування деякими управліннями НКВС УРСР 
оформлення допусків до секретних робіт і до-
кументів. Крім обласних управлінь НКВС 
(далі – УНКВС) УРСР розпорядження також 
було направлено помічникам директорів з 
найму та звільнення оборонних заводів. У 
розпорядженні зазначалося, що «… ряд заво-
дів оборонної та машинобудівної промисло-
вості, які виконують військові замовлення, 
поставлені в скрутне становище тим, що 
УНКВС, міські та райвідділи НКВС затриму-
ють на тривалий час оформлення допусків до 
спецвиробництва робітникам та інженерно-
технічному персоналу. Встановлено, що за 
останні півтора року місцеві органи НКВС на 
запити щодо «спецпроверки» осіб, які посту-
пають на роботу на оборонні заводи, відпові-
дають, як правило, через 3–4 місяці, а в деяких 
випадках через рік і більше…  

Так, на запит 7-го відділу Харківського 
УНКВС від 21 липня 1937 р. відносно жите-
льки села Піщані Броди Одеської області 
М. Фрейтор, щодо прийняття на завод №183, 
незважаючи на неодноразові нагадування, 
Піщано-Бродський райвідділ НКВС досі не 
відповів. На запит того ж відділу від 25 берез-
ня 1938 р. щодо прийняття на роботу на цей 
же завод жителя села Нові Браги Дніпропет-
ровській області, незважаючи на 3 нагадуван-
ня, відповіді від Новображського райвідділу 
НКВС досі не надійшло. 

На запит Київського УНКВС від 2 лютого 
1939г. щодо прийняття на завод №43 житель-
ки с. Небрат Бородянського району Київської 
області та жителя с. Шаповалівка Березансь-
кого районуну Чернігівської області, незва-
жаючи на нагадування, відповідей від Боро-

дянського і Березанського РВ НКВС досі не-
має. Таких прикладів можна було б навести 
багато. 

Затримка відповідей на запити із «спецп-
роверки» сильно відбивається на роботі обо-
ронних заводів, тому що організація виробни-
цтва вимагає більшої оперативності і негайно-
го допуску прийнятих до «спецработы» з тим, 
щоб забезпечити виконання програм. Особли-
во це відбивається на заводах, які вперше 
отримали у 1939 р. завдання на випуск війсь-
кової продукції, зокрема з виробництва еле-
ментів пострілу. До числа таких заводів, роз-
ташованих на території України, відносяться: 
заводи «Червоний профінтерн» та ім. «Жовт-
невої революції», м. Одеса; тракторний завод, 
заводи «Поршень», «Серп і молот», м. Харків; 
завод «Червона зірка», м. Кіровоград; завод 
ім. Енгельса, м. Хортиця; завод «Первомайсь-
кий», м. Бердянськ; підшипниковий завод, 
м. Каменка; завод ім. газети «Правда», 
м. Дніпродзержинськ» [17, арк.71–73]. 

Далі у розпорядженні зазначалось, що 
«… через невчасні відповіді на запити із «спе-
цпроверки» затримується оформлення допус-
ків до «спецработы», через що ряд заводів не 
може приступити до виконання важливих і 
термінових військових замовлень. На оборон-
них заводах зростає кількість, т. зв. «умовно 
допущених», тобто неперевірених осіб. Таких 
умовно допущених станом на 1 квітня 1939 р. 
тільки на заводі №183 працювало 2199 осіб. 
…таке ж становище і на інших оборонних за-
водах.  

Під виглядом «умовно допущенних» на 
заводи приймалися і довгий час працюють 
шпигуни та інші вороги радянського народу. 
Так, на заводі №183 з серпня 1938 р. до берез-
ня 1939 р. працював «умовно допущений» 
К. Діденко, батько якого мав 2 магазина, лісо-
вий склад, 3 будинки, 5 комор, найману робо-
чу силу. Брат Діденка – білогвардійський офі-
цер, якій пішов з білими за кордон, з братом 
підтримував письмовий зв’язок.  

З травня до листопада 1938 р. на цьому ж 
заводі працював Панашко, батько якого мав 
200 десятин землі, 40 коней, 15 корів, паровий 
млин, 37 осіб найманих робітників. Всі родичі 
Панашко репресовані і заслані. На заводі 
№215 працював куркуль, учасник Спілки виз-
волення України Воложик, який втік із за-
слання. На заводі №43 з «умовним допуском» 
працював поляк Чорний, розкуркулений, що 
мав зв’язок із закордоном, батько якого засла-
ний за антирадянську діяльність і службу у 
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Петлюри. На заводі ім. Ілліча більше року 
працював диверсант Нєфьодов, який втік із 
заслання, що мав зв’язок з диверсійними гру-
пами у Ленінграді і Сталіно. Зараз Нєфьодов 
заарештований. Про те, що вороги намага-
ються пробратися саме на оборонні заводи, 
свідчить той факт, що з таких невеликих заво-
дів як №48 і 193, за 4 останніх місяці, з числа 
«умовно допущенних» на роботу, після закін-
чення «спецпроверки» звільнено соціально 
чужого і антирадянського елемента: із заводу 
№ 48 – 204 осіб, із заводу № 193 – 132 осіб.  

З метою ліквідації такого вкрай ненорма-
льного становища зі «спецпроверкою» і за-
тримкою оформлення допусків до «спецрабо-
ты», – що гальмує роботу оборонної промис-
ловості та сприяє проникненню на військові 
заводи ворожих, антирадянських елементів, 
Наказую:  

1. Негайно перевірити стан роботи по 
«спецпроверке» і допуску робітників, інжене-
рно-технічних працівників і службовців на 
оборонні заводи.  

2. До 15-го травня ц. р. виконати всі запи-
ти органів НКВС. Надалі всі запити по «спец-
проверке» виконувати не більше 15 днів з мо-
менту надходження документа…  

4. Відповідно до вказівки тов. Сталіна на 
XVII з’їзді ВКП(б) щодо набору робочої сили 
для підприємств у колгоспах з числа кращих 
колгоспників, встановити, як правило, що 
«спецпроверка» проводиться на місці». 

Призупинення оформлення допусків до 
державної таємниці у 1937–1938 рр. нічим 
іншим, крім того, що всі чекісти були зайняті 
пошуком ворогів, а також «єжовською» чист-
кою органів НКВС пояснити не можна. 

8 серпня 1939 р. наказом НКВС СРСР за 
№00917 «Про порядок дозвільної системи на 
поліграфічних і штемпельно-граверних під-
приємствах, розмножувальних апаратах, ви-
готовлення печаток і штампів» посилено кон-
троль НКВС у цій сфері [12, арк.66–94]. Про-
довжувалися в НКВС і перевірки власного се-
кретного діловодства. Так, у наказі НКВС 
УРСР №00154 від 20 серпня 1939 р. зазнача-
лося, що під час перевірки порядку зберігання 
секретних документів в оперативних підроз-
ділах УДБ НКВС та особливого відділу 
КОВО «виявлено низку чинників безвідпові-
дального відношення до зберігання цілком та-
ємних документів з боку оперативних співро-
бітників і керівників відділів» [18, арк.212–
215]. У наказі перераховано безліч порушень 
режиму секретності з боку співробітників усіх 

підрозділів УДБ і особливих відділів КОВО. 
Після першої перевірки через 4 дні було про-
ведено повторну перевірку, яка засвідчила, що 
майже нічого не змінилося. Догани на чекістів 
особливого враження не справляли. Подібні 
накази видавилися щорічно, але безлад у цій 
справі стійко зберігався, навіть у 7-му відділі.  

Проаналізувавши організаційно-структур-
ну побудову, функції та завдання органів 
державної безпеки у січні-серпні 1939 р., мо-
жна зазначити, що УДБ НКВС УРСР і його 
територіальні підрозділи являли собою поту-
жний каральний механізм, що мав масову й 
добре розгалужену агентурно-інформаторську 
мережу, яка охоплювала весь соціальний 
спектр українського суспільства. У цей час 
відбувалася т. зв. «берієвська відлига»: при-
пинення масових операцій, скасування біль-
шості надзвичайних механізмів позасудової 
розправи, часткове звільнення арештованих, 
ротація і знищення «єжовських кадрів» у 
НКВС. 

Режим секретності був опорою держави у 
проведенні її внутрішньої і зовнішньої полі-
тики. Сама система захисту секретів сформу-
валася в умовах військово-мобілізаційної мо-
делі розвитку економіки та тоталітарного по-
літичного режиму. Обсяг інформації, що від-
носилася до таємної, постійно розширювався, 
а охорона державних секретів зміцнювалася. 
7-й відділ НКВС СРСР у 1938–1939 рр. готу-
вав новий комплексний документ з питань 
охорони державних секретів, що мав замінити 
«Інструкцію з секретного діловодства», вида-
ну в 1928 р.  

Особливі та контррозвідувальні підрозді-
ли НКВС мали основні завдання: пошук і ви-
явлення різних антирадянських елементів, 
шкідників, шпигунів, здійснення політичного 
контролю за військовослужбовцями всіх ран-
гів, співробітниками оборонних підприємств. 
Шпигуни різного штибу, зазвичай, не пов’язу-
валися з секретними відомостями, а визнача-
лися за «революційною свідомістю». За дани-
ми НКВС однією з масових «професій» у кра-
їні продовжували залишатися шпигуни, яких 
шукали серед усіх верств населення. Все іно-
земне викликало страшенну підозру. Ксено-
фобія і шпигуноманія всіляко толерувалися 
радянською владою. У країні остаточно сфо-
рмувалась концепція про тотальну шпигунсь-
ку діяльність спецслужб країн імперіалістич-
ного оточення, наявність у всіх сферах життя 
радянського суспільства потужної бази інозе-
мних розвідок. 
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У 1939 р. безумовно активізувалася при-
кордонна розвідка суміжних держав на украї-
нському прикордонні уздовж західного «ста-
рого» кордону по Збручу. Розвинена система 
прикордонної охорони обмежувала можливо-
сті іноземних спецслужб активізувати розві-
дувальну діяльність з нелегальних позицій. До 
1939 р. система заходів з припинення спроб 
збору інформації з боку розвідувальних орга-
нів країн потенційних противників СРСР на-
була досить надійних рис. У країні йшла під-
готовка до війни, крім вигаданих шпигунів, 
контррозвідка й особливі відділи здійснювали 
пошук і виявлення справжніх шпигунів. 

Документи НКВС того часу рясніють по-
відомленнями про чисельні порушення кор-
дону та подвиги місцевого населення у справі 
охорони кордону. Прості колгоспники та ро-
бітники в дусі «карацупщини» затримували та 
конвоювали до райвідділів НКВС або сільрад 

групи шпигунів – «великих агентів», озброє-
них «бомбами».  

Як воно відбувалося насправді ми вже не 
узнаємо, перед нами версії складачів наказів з 
НКВС. На думку автора тут присутні правда 
та вигадка із суміші ідеологічного, пропаган-
дистського навантаження, своєрідного соцз-
магання та корупційна складова, пов’язана з 
преміальними грошовими виплатами для 
«відважних колгоспників та сторожів». 

Жорсткий контроль над в’їздом і виїздом, 
над діями всередині СРСР дипломатичних та 
інших представників іноземних держав, ре-
жимні заходи органів держбезпеки, спрямова-
ні на захист державних секретів, створювали 
значні труднощі для спецслужб країн, що ма-
ли представництва в СРСР. В УСРР діяла за-
гальнорадянська система захисту державних 
секретів. Україна і в цьому питанні була абсо-
лютно залежною від Москви. 
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У статті розглядаються організаційні заходи по розгортанню діяльності оперативних 
груп НКВС та їх роль в оперативному забезпеченні воєнної кампанії Червоної Армії вересня-
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Наукові дослідження з історії радянських 
спецслужб у вітчизняній відкритій літературі 
пройшли шлях від відображення роботи орга-
нів державної безпеки СРСР у виключно по-
зитивних тонах, за якими нерідко ховалася 
правда про цю специфічну діяльність до акце-
нтованого розкриття здебільшого карально-
репресивної ролі у політиці радянського кері-
вництва.  

Сучасні наукові дослідження спрямовані 
на висвітлення подій у відповідності з реаль-
ними процесами, що мали місце у минулому. 
Суттєвим кроком у цьому напрямку можна 
вважати видання низки наукових статей у жу-
рналі «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ».  

Мета статті полягає у висвітленні на під-
ставі документів Галузевого державного архі-
ву Служби безпеки України (далі – СБУ) за-
ходів по формуванню організаційного ядра 
для майбутніх органів держбезпеки СРСР у 
Західній Україні в рамках оперативного за-
безпечення військових дій Червоної армії 
проти Польщі.  

Створення оперативно-чекістських груп 
НКВС у західних областях України розпоча-
лося згідно наказу №001064 наркома внутрі-
шніх справ СРСР, комісара держбезпеки 1-го 
рангу Л.П. Берії від 8 вересня 1939 р. про опе-
ративні заходи у зв'язку з проведенням навча-
льних зборів у рамках підготовки до воєнних 
дій проти Польщі, що розпочалися 17 вересня 
1939 року. 

Перед наркомом внутрішніх справ Украї-
нської РСР І.О. Сєровим ставилося завдання 
створити у Київському особливому військо-
вому окрузі 5 оперативно-чекістських груп з 
50–70 осіб. До складу груп мали увійти спів-

робітники НКВС СРСР, УРСР, а також особо-
вий склад прикордонних військ. Із складу 
військ Київського прикордонного округу ви-
ділялося по одному батальйону кількістю 300 
бійців. До УРСР з метою координації дій при-
був заступник наркома внутрішніх справ 
СРСР В.М. Меркулов.  

Про проведену роботу керівництво НКВС 
інформувалося щоденно до 18-ї години [1, 
арк.1–4]. Станом на 12 вересня район навча-
льних зборів у відповідності до плану руху 
військових з’єднань був розбитий на 16 діль-
ниць. До складу кожної з них входило 3-6 ве-
ликих населених пунктів територіально бли-
зьких і пов’язаних між собою залізничними 
або шосейними шляхами. Було сформовано 4 
оперативні групи з 5-ти запланованих. З них 
три групи були основними, а одна резервна. 
Ще одна група на той час не формувалась. 
Кожна опергрупа у відповідності до кількості 
територіальних дільниць була розбита на під-
групи у складі 7-12 оперативних працівників. 
За узгодженням з командуючим Київського 
особливого військового округу (далі – КОВО) 
маршалом Радянського Союзу С.К. Тимошен-
ко опергруппи передбачалося спрямувати в 
армійські з’єднання за 24 години до початку 
навчальних зборів [1, арк.6–7]. 

Функціональні обов’язки оперативних 
груп визначено директивою №720 від 15 ве-
ресня 1939 р. З її змістом було ознайомлено 
першого секретаря ЦК КП(б) України М.С. 
Хрущова, командуючого військами Київсько-
го військового округу С.К. Тимошенка, а саму 
директиву мали безпосередньо лише у 
В. Меркулов та І. Сєров.  

Директивою передбачалося створення 
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тимчасових органів влади, до складу яких 
входили керівники опергруп НКВС. З просу-
ванням військових з’єднань опергрупи муси-
ли створювати на зайнятій території апарат 
НКВС за рахунок виділення зі свого складу 
окремих груп, кількість яких залежала від ва-
жливості зайнятого пункту. Виділені групи 
разом із загонами прикордонників мали стати 
ядром майбутніх органів НКВС у Західній 
Україні.  

Опергрупам було поставлено широкома-
сштабні завдання. Негайно зайняти примі-
щення установ зв’язку: телеграф, телефон, ра-
діостанції та радіовузли, пошти; приміщення 
державних і приватних банків, державних 
скарбниць та сховищ, взяти на облік усі цін-
ності, забезпечити їх зберігання. Вони повинні 
надавати допомогу Політвідділам армії у за-
йнятті друкарень, редакцій газет. 

Одним з головних завдань визначалося 
негайно зайняти усі державні архіви, переду-
сім архів жандармерії та філій 2-го Відділу 
Генштабу Війська Польського. Заарештувати 
найбільш реакційних представників урядової 
адміністрації (керівників місцевих органів по-
ліції, жандармерії, прикордонної охорони і 
філій 2-го Відділу Генштабу, воєвод) та керів-
ників націоналістичних та польських політич-
них партій, використавши для цього вилучені 
архіви 

Ставилося завдання зайняти в’язниці та 
перевірити склад ув’язнених. Всіх заарешто-
ваних за революційну та іншу антиурядову ді-
яльність звільнити, використати ці заходи в 
інтересах проведення ідеологічно-агітаційної 
роботи серед населення та вербування агенту-
ри. Створити нову адміністрацію в’язниць з 
надійних людей на чолі з працівником НКВС, 
забезпечивши режим утримання арештантів. 
Для утримування заарештованих організувати 
внутрішні в’язниці, забезпечивши їх охорону 
та обслуговування. Ставилося завдання розго-
рнути слідство у справах ув’язнених з метою 
виявлення організацій, груп і осіб, які ставлять 
своїм завданням проведення диверсій, терору, 
саботажу.  

Зверталася увага на організацію надійної 
охорони громадського порядку та найбільш 
важливих інфраструктурних об’єктів (елект-
ростанцій, водогонів, продскладів, елеваторів 
і сховищ пального), проведення вилучення і 
реєстрації вогнепальної зброї, вибухових ре-
човин. 

3 метою гарантування безперебійної ро-
боти залізничного транспорту працівникам 

дорожньо-транспортних груп НКВС на вели-
ких станціях необхідно було організувати 
оперативну роботу по боротьбі з диверсіями, 
шпигунством і контрреволюційним сабота-
жем, проводячи її під безпосереднім керівни-
цтвом начальників опергруп НКВС. Спільно з 
комендантом і комісаром станції організувати 
охорону станцій, депо, ремонтних заводів, во-
докачок, залізничних мостів, шляхів. 

Оперативникам ставилося завдання за-
безпечення підготовки і проведення народних 
зборів українського і польського населення, 
налагодження необхідної агентурно-оператив-
ної роботи щодо викриття організацій, груп та 
осіб, які протидіють і зривають організацію 
нової влади. Під пильним контролем повинно 
бути створення тимчасового управління робі-
тничою гвардією і селянськими комітетами, 
звернувши при цьому серйозну увагу на запо-
бігання проникненню до їх складу ворожих 
елементів. Створення агентурної мережі та-
кож визначалося як головне завдання[1, 
арк.10–15]. 

19 вересня 1939 р. у звіті керівництва нар-
комату внутрішніх справ Української РСР 
№0036 про ситуацію під час взяття м. Терно-
поля доповідали Л. Берії про необхідність 
створити нові і більші за кількістю опергрупи. 
У звіті йшлося про недостатню оперативність 
з боку армійських частин і радянсько-партій-
ного активу у справі забезпечення охорони 
військовополонених та організації тимчасових 
управлінь [1, арк.19–24]. 

Проблема утримування польських війсь-
ковополонених стала однією з найважливіших 
не лише для командування частин Робітничо-
селянської Червоної Армії, але і керівництва 
НКВС. В інструкції Л. Берії від 20 вересня 
1939 p. № 752, надісланій В. Меркулову та 
І. Сєрову, наказувалося розгорнути пункти по 
прийманню від частин Червоної Армії війсь-
ковополонених із подальшим їх відправлен-
ням до таборів. Цього ж дня, вперше відпра-
вили польських полонених до Козельського 
(Смоленська область) та Путивльського (Сум-
ська область) таборів, кожен з яких був гото-
вий прийняти по 10 тис. осіб [1, арк.25–27]. 
Інструкція вимагала, щоб на території, зайня-
тій радянськими військами, особливо на Во-
лині, де були розташовані німецькі поселення, 
не проводилися серед колоністів німецького 
походження арешти, за винятком тих випад-
ків, коли злочинці з-поміж місцевого населен-
ня були затримані на місці злочину. Цього ж 
дня була надано розпорядження звільнити за-
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триманих 18 вересня в районі Олевського при-
кордонного загону німецьких офіцерів, що пе-
ребували у польському полоні, і надати їм мо-
жливість дістатися німецького посольства або 
німецьких військових частин [1, арк.29–30]. 

21 вересня 1939 р. у розвиток директиви 
№720 з’явився новий наказ НКВД СРСР 
№001124, в якому йшлося про необхідність 
надання опергрупами НКВС допомоги ко-
мандуванню частин РСЧА у транспортуванні 
військовополонених до приймальних пунктів 
на території УРСР: в Олевську, Шепетівці, 
Волочиську, Ярмолинцях і Кам’янець-
Подільському. В розпорядження І. Сєрова пе-
редавався мотострілецький полк НКВС з дис-
локацією першого батальйону в Тернополі 
(мав прибути 24 вересня 1939 p.), другого і 
третього у Львові (мали прибути 30 вересня 
1939 p.). Крім того, на допомогу вже виділе-
ним 270 оперпрацівникам для роботи по лінії 
НКВС у Західну Україну направлялися ще 
150 працівників, які мали прибути до м. Про-
скурів. Тимчасовим центром усієї діяльності 
НКВС у Західній Україні мав бути Тернопіль 
[1, арк.36–38]. 

Важливим питанням було запобігання 
будь-якому непорозумінню, а тим більше кон-
флікту з німцями. 24 вересня 1939 р. І. Сєров 
надіслав з Тернополя Л.Берії підготовлений 
командиром корпусу Ф.Л. Голіковим корот-
кий огляд заходів командування армійської 
групи щодо взяття Львова. В огляді повідом-
лялося, що німці щоденно з різних приводів 
роз'їжджають по Львову. У день взяття Льво-
ва німці «викинули» кілька груп людей, котрі 
були затримані в місцях розташування радян-
ських частин [1, арк.44–53].  

Попередні підсумки про хід роботи опе-
ративно-чекістських груп станом на 27 верес-
ня 1939 р. підводилися у звіті В.Меркулова. 
Зокрема визначалося,що опергрупою №1 у 
містах Чортків, Городенка, Коломия, Печені-
жин, Косів, Снятин і Станіслав заарештовано 
923 особи, серед яких: а) офіцерів польської 
армії – 126; б) поліцейських – 513; в) жандар-
мів – 28; г) таємних агентів поліції – 31. Решту 
заарештованих становлять члени і керівники 
антирадянських політичних партій УНДО, 
ОУН, УСРП, УСДП та ін. 

Одночасно з арештами оперативна група 
проводить вербування агентури. Усього заве-
рбовано 94 таємних співробітників. На підста-
ві даних агентури щоденно проводяться аре-
шти серед членів контрреволюційних партій, 
бандитів і прихованих таємних агентів поліції. 

Опергрупою №2 заарештовано 553 особи, 
серед яких урядовці м. Львова, чини поліції, 
діячі контрреволюційних партій і прокурату-
ри. Крім того, затримано 268 офіцерів. Гру-
пою завербовано 130 агентів. 

У м. Львові створено слідчу групу, якою 
завершено 10 слідчих справ на відомих полі-
тичних діячів і керівників українських націо-
налістичних партій [1, арк.58–61]. В зоні дія-
льності опергруп вилучали велику кількість 
зброї. Тільки у Львові вилучено зброї, не ра-
хуючи боєприпасів, близько 4 вагонів. У де-
яких звітах йдеться про діяльність опергруп 
по окремим містам [1, арк.70–72]. 

Керівництво НКВС приділяло увагу про-
блемі утримування великої кількості польсь-
ких військовополонених та інших ув'язнених. 
На 1 жовтня загальна кількість заарештованих 
опергрупами у Західній Україні (крім військо-
вополонених) становила 3914 осіб, серед яких, 
колишні жандарми, поліцейські, агенти полі-
ції і розвідки – 2539, офіцерів польської армії 
– 381, керівників націоналістичних партій – 
144, учасників бандугруповань – 74, усіх ін-
ших – 483 особи [1, арк.95]. 

Для розвантаження в’язниць наказом 
Л. Берія від 3 жовтня 1939 р. військовополо-
нених українців, білорусів та інших націона-
льностей, що були мешканцями Тернопільсь-
кого, Станіславського, Львівського і Луцького 
вимагалося звільнити по домівках. Військово-
полонених, вихідців з окупованої німцями ча-
стини Польщі, було наказано відправити до 
Ковельського і Путивльського таборів. Війсь-
ковополонених генералів, офіцерів, держав-
них чиновників слід було відправити до Ста-
робєльського табору Ворошиловградської об-
ласті, а колишніх розвідників, контррозвідни-
ків, жандармів, тюремників і поліцейських – 
до Осташківського табору Калінінської облас-
ті [1, арк.97–99].  

Велику кількість польських офіцерів було 
взято на облік після припинення бойових дій. 
Лише у Львові було зареєстровано 4312 офі-
церів резерву і 348 офіцерів кадрового складу 
колишньої польської армії.  

Важливим напрямом діяльності опергруп 
була агентурно-оперативна робота серед вій-
ськовополонених, офіцерів польської розвідки 
[1, арк.138–147]. Вивчення механізму роботи 
польської розвідки, а також досвід і знання за-
арештованих працівників підрозділів 2-го 
Відділу Генштабу Війська Польського були 
використані НКВС у боротьбі з польськими 
підпільними організаціями, що вже існували і 
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продовжували утворюватися. Заведено чима-
ло агентурних розробок [1, арк.167]. У спец-
повідомленнях НКВС УРСР йдеться про аге-
нтурні справи, за якими були заарештовані пі-
дозрювані у діяльності польських і українсь-
ких організацій. Так, заарештували осіб, що 
мали завдання створити в польських гімназіях 
№1, 9 і 10 м. Львова бойові групи. На початок 
жовтня заарештували 22 особи, серед яких 
були і члени ОУН і УНДО [1, арк.121, 124]. 
Від заарештованих нерідко отримувалася ін-
формація про місця переховування зброї, гро-
шей, іноземної валюти, коштовностей, архівів 
[1, арк.110–111]. 9 жовтня 1939 р. на хуторі 
Юлівка Ківерцівського району (Волинь) Осо-
бливим дорожньо-транспортним відділом 
НКВС станції Ківерці було вилучено польсь-
кий урядовий архів, що займав половину залі-
зничного вагона [1, арк.128]. 

Важливим напрямом діяльності опергруп 
НКВД стала участь у створенні нових органів 
влади, зокрема, в організації робітничо-селян-
ської міліції. 10 комісаріатів добровільної 
польської і 9 комісаріатів м. Львова після 
грунтовної чистки реорганізовано в робочу 

гвардію. З метою створення органів міліції до 
Львова спеціально прибули заступник нача-
льника Управління міліції НКВС УРСР 
І. Гребченко, а також близько 100 співробіт-
ників міліції, що закінчили навчання у Київ-
ській міліцейській школі [1, арк.65, 69]. 

Перед опергрупами стояло завдання вста-
новлення контролю за важливими промисло-
во-господарськими об’єктами, залізничними і 
шосейними мостами, пунктами зв’язку та ін. 
Серед таких об’єктів було, близько 700 наф-
тових вишок в районі м. Бориславі, нафтопе-
регінний завод у м. Дрогобичі, мости через р. 
Сян в районі Перемишля [1, арк.66–68].  

Таким чином, оперативно-чекістські гру-
пи НКВС відіграли важливу роль в оператив-
ному забезпеченні осінньої 1939 р. воєнної 
кампанії Червоної армії і здійсненні військо-
во-політичних планів радянського керівницт-
ва. Діяльність опергруп тривала до 1940 p., 
коли керівництво всією агентурно-оператив-
ною і слідчою роботою в західних областях 
України було покладене на 4-й відділ Управ-
ління держбезпеки НКВД УРСР [2, арк.45–
48]. 
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Перший період Великої Вітчизняної вій-
ни, що охоплював літньо-осінню кампанію 

1941 p., зимову кампанію 1941–1942 pp., та лі-
тньо-осінню кампанію 1942 р. [1, с.29] пока-
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зав, що зв’язок був основним засобом забез-
печення управління військами і зброєю, від 
стану якого багато в чому залежав успіх бойо-
вого застосування військ і в кінцевому підсу-
мку – успіх у будь-якому бою й операції. Зна-
чні зміни у цей період відбулися і в організа-
ційно-штатній структурі управління військо-
вим зв’язком. Розкрити цей процес і є метою 
автора цієї роботи. 

У мирний час Генеральним штабом (далі 
– Генштабом) не була розроблена чітка сис-
тема управління Червоною армією [6, с.17]. 
На початку війни головним органом управ-
ління військовим зв’язком було Управління 
зв’язку Червоної Армії (далі – УЗЧА), на яке 
покладалося: 

управління діяльністю військ зв’язку що-
до забезпечення безперебійним зв’язком Ген-
штабу, фронтів, армій; 

формування нових частин зв’язку і раціо-
нальний розподіл їх між фронтами й арміями; 

підготовка офіцерських кадрів та фахівців 
для частин зв’язку, що формувалися, а також 
для відшкодування їх утрат у діючій армії [2, 
с.26]. 

Відповідно, розв’язання цих завдань ви-
магало наявності чіткої системи управління 
військовим зв’язком. Однак, як показав досвід 
початкового періоду війни, відсутність цент-
ралізованого керівництва з боку управління 
зв’язку Червоної армії не дозволяла якісно ви-
рішувати поставлені завдання, оскільки орга-
нізацією і забезпеченням зв’язком Генштабу 
одночасно завідували, не підпорядковуючись 
одне одному, два органи: Управління зв’язку 
Червоної армії та Народний комісаріат зв’язку 
(далі – НКЗ). Начальники зв’язку фронтів ма-
ли управляти як безпосередньо підпорядкова-
ними частинами зв’язку, так і силами й засо-
бами управління польового зв’язку при фрон-
тах, що безпосередньо підпорядковувалися 
Наркомату зв’язку. Крім того, самостійно дія-
ли відділи зв’язку Військово-Повітряних Сил 
(далі – ВПС), Протиповітряної оборони (далі 
– ППО) та Військово-Морського флоту (далі – 
ВМФ). Таке багатовідомче управління зв’яз-
ком не могло не позначитися на його стані, і 
це було однією із серйозних причин украй тя-
жкого становища, в якому опинився зв’язок 
Червоної армії в перші місяці Великої Вітчиз-
няної війни. 

До початку війни УЗЧА за своєю струк-
турою й чисельністю особового складу не мо-
гло управляти зв’язком у Діючій армії й одно-
часно вирішувати завдання з укомплектуван-

ня майном військ зв’язку, підготовки фахівців 
і формування нових частин зв’язку. Недоско-
налими в плані організації та складу виявили-
ся й управління зв’язку фронтів і відділи 
зв’язку армій, що розгорнулися від початку 
війни. У штабах же військових округів з пере-
ходом їх на штати воєнного часу відділи 
зв’язку були зовсім скасовані, хоча спостері-
галося різке зростання обсягу робіт, особливо 
з формування нових частин зв’язку та підго-
товки фахівців. 

Досить серйозні недоліки були і в органі-
заційній структурі та складі польових органів 
НКЗ (центральному управлінні польового 
зв’язку, управлінні польового зв’язку при 
штабах фронтів, відділах польового зв’язку 
при штабах армій – авт.). При цьому завдан-
ня, що покладалися на них у початковий пері-
од війни, виявилися нереальними. 

З метою централізації керівництва в країні 
й усунення зазначених недоліків 23 липня 
1941 р. постановою Раднаркому (далі – РНК) 
СРСР за №1894 начальником Управління 
зв’язку Червоної армії було призначено пол-
ковника Івана Терентійовича Пересипкіна, за 
яким також збереглася й посада Наркома 
зв’язку СРСР. Це спряло ліквідації відомчих 
бар’єрів між УЗЧА та НКЗ, а призначення йо-
го згодом заступником Наркома оборони (далі 
– НКО) позитивно вплинуло на різке підне-
сення авторитету органу управління війська-
ми зв’язку і поступове зосередження в його 
підпорядкувані всіх питань зв’язку Збройних 
Сил [1, с.42; 6, с.26; 5, с.126].  

5 серпня 1941 р. УЗЧА було реорганізова-
но в Головне управління зв’язку Червоної ар-
мії (далі – ГУЗЧА), що відповідало за забезпе-
чення зв’язку Ставки Верховного Головноко-
мадування (далі – ВГК) та Генерального шта-
бу, визначало основні положення і способи 
організації зв’язку взаємодії між фронтами, 
арміями, видами збройних сил і родами 
військ. З питань використання для військових 
потреб ліній зв’язку НКЗ і діапазонів радіоча-
стот ГУЗЧА встановило тісну взаємодію з на-
чальниками зв’язку ВПС, ППО, ВМФ й ін-
шими органами НКО, а також із відділами 
зв’язку Народних комісаріатів внутрішніх 
справ (далі – НКВС) і шляхів сполучення (да-
лі – НКШС). ГУЗЧА отримало право плану-
вати та використовувати в інтересах керівниц-
тва військами сили та засоби зв’язку не тільки 
НКО і НКЗ, але й НКШС і НКВС. Роль 
ГУЗЧА особливо була значною у встановлен-
ні смуг експлуатаціного обслуговування по-
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стійних ліній зв’язку між фронтами і органа-
ми НКЗ, у посиленні фронтів частинами 
зв’язку, у забезпеченні військ усіма видами 
внутрішнього зв’язку. ГУЗЧА встановило тіс-
ніші контакти з відділами зв’язку НКШС і 
НКВС, координувало діяльність різних відом-
ств СРСР за всіма питаннями організації та 
забезпечення зв’язку [5, с.127–128; 6, с.17]. 

Відділ зв’язку оперативного управління 
Генштабу керував в основному вузлом зв’язку 
НКО і планував зв’язок зі стратегічними резе-
рвами. 

Незабаром після початку війни були від-
новлені відділи зв’язку військових округів, що 
відіграли важливу роль у подальшому. Певне 
вдосконалення відбулося і в органах польово-
го зв’язку НКЗ (центральне управління польо-
вого зв’язку, управління польового зв’язку 

при штабах фронтів та відділи польового 
зв’язку при штабах армій – авт.), але проісну-
вали вони недовго і були скасовані в середині 
1942 р. у зв’язку з невиконанням покладених 
на них завдань [2, с.27; 6, с.17]. 

До середини 1942 р. структура управління 
військовим зв’язком після низки змін набула 
чітких рис і стала більш стійкою (рис. 1 [5, 
с.127]), що в цілому утворювало цілісну сис-
тему керівництва зв’язком Червоної армії і в 
такому вигляді збереглася до другої половини 
1944 р. У результаті таких змін управління 
військами зв’язку повністю перейшло до 
ГУЗЧА, а НКЗ почав вирішувати нові, не 
менш важливі завдання – при звільнені тери-
торії СРСР відновлювати мережу зв’язку кра-
їни для управління народним господарством 
[2, с.27]. 

 

 

Рис. 1. Загальна система керівництва зв’язком Червоної армії (станом на серпень 1942 р.) 
 

Стосовно розвитку організаційної струк-
тури ГУЗЧА зазначимо, що воно спочатку 
складалося з трьох управлінь, чотирьох відді-
лів, інспекції, загальної та секретної частин. Із 

3 січня 1942 р. за новою організаційною стру-
ктурою до нього ввійшло чотири управління: 
оперативне, бойової підготовки, озброєння за-
собами зв’язку, постачання засобами зв’язку і 
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самостійний відділ оборонного будівництва, 
що з 8 лютого був включений до складу опе-
ративного управління, при цьому у відділі за-
мість колишніх п’яти відділень збереглося 
тільки три. 11 квітня до складу управління 
озброєння засобами зв’язку був включений 
ще один відділ – виробничий, а в квітні-травні 
– відділення з винахідництва (пізніше відділ 
винаходів) та редакція журналу “Зв’язок Чер-
воної Армії”, а до складу управління поста-
чання засобами зв’язку – транспортний відділ.  

Організаційна структура ГУЗЧА зазнава-
ла змін відповідно до уточнення розв’язу-
ваних завдань. До серпня 1942 р. ГУЗЧА у 
своєму складі мало вже чотири управління 
(оперативне, бойової підготовки, озброєння 
засобами зв’язку, постачання засобами зв’яз-
ку), п’ять відділів (винаходів, мобілізаційний, 
плановий, фінансовий, дислопоштовий), ін-
спекцію, редакцію журналу “Зв’язок Червоної 
Армії”, загальну і секретну частини. Дисло-
поштовий відділ пізніше був перетворений на 
управління воєнно-польової пошти [2, с.28]. 

Важлива роль в управлінні військовим 
зв’язком належала управлінням зв’язку фрон-
тів, які від початку війни розгорталися за шта-
том польового управління фронту воєнного 
часу, маючи у своєму складі командування, 
оперативний відділ, радіо- і телеграфно-
телефонний відділи, відділ постачання і на-
вчально-стройову частину [6, с.17]. 

Прийнята організаційно-штатна структура 
управління зв’язку фронту вже в перші місяці 
війни потребувала змін. Так, у липні 1941 р. 
було введено посаду начальника вузла 
зв’язку, обов’язки якого виконував спочатку 
командир окремого полку зв’язку. Досвід ро-
боти показав, що таке сумісництво йому було 
не під силу, а також те, що для чергування на 
фронтовому вузлі зв’язку слід мати спеціаль-
но підготовлених офіцерів, звільнених від ін-
шої роботи. Тому до штату управління зв’язку 
фронту були введені посади чергових зі 
зв’язку і начальників напрямів зв’язку до ар-
мій. Наказом НКО від 23 червня 1941 р. для 
нагляду за виконанням офіцерами польового 
управління фронту правил прихованого 
управління військами при користуванні засо-
бами зв’язку було введено посади штатних 
політконтролерів на вузли зв’язку [5, с.128]. 

За існуючим штатом управління зв’язку 
фронту питання відновлення і будівництва 
постійних телеграфно-телефонних ліній зв’яз-
ку покладалися на оперативний і телеграфно-
телефонний відділи. Але при цьому виникала 

неузгодженість у їх роботі. Тому начальники 
зв’язку деяких фронтів своїм розпорядженням 
об’єднували ці відділи в єдиний оперативно-
технічний відділ [2, с.29]. 

Таким чином, унаслідок проведених змін 
структура фронтових управлінь зв’язку стала 
досконалішою і здатною краще забезпечувати 
виконання поставлених завдань. 

У грудні 1941 р. при загальному скоро-
ченні органів управління був прийнятий но-
вий штат польового управління фронту, за 
яким при збереженні існуючих відділів і від-
ділень управління зв’язку чисельність їх осо-
бового складу була різко зменшена, що при-
звело до значних труднощів у роботі, особли-
во взимку 1941–1942 рр., коли радянські вій-
ська перейшли до наступальних дій та обсяг 
роботи з організації та забезпечення зв’язку 
значно зріс. Тому в березні 1942 р. була за-
тверджена нова організаційно-штатна струк-
тура польового управління фронту, згідно з 
якою його чисельність значно збільшилася 
(особливо в оперативно-технічному відділі й у 
відділі постачання і ремонту). Знову були від-
новлені навчально-стройова частина і секрет-
не діловодство та введена посада інспектора-
інженера з контролю за станом техніки 
зв’язку у військах [6, с.17–18]. 

З метою покращення забезпечення радіо-
зв’язку фронтів 8 червня 1942 р. до складу 
управління зв’язку були введені посади нача-
льника радіовузла і трьох чергових по радіо-
зв’язку, а також посада заступника начальни-
ка управління по радіо, на якого покладалося 
безпосереднє управління всім радіозв’язком 
фронту та відповідальність за безперебійну 
підтримку радіозв’язку штабу фронту зі шта-
бами всіх підпорядкованих і взаємодіючих 
об’єднань і з’єднань [1, с.44].  

Потребою більш чіткого управління вій-
ськами було зумовлене введення в управління 
зв’язку фронту посади заступника начальника 
управління зв’язку по допоміжному пункту 
управління (далі – ДПУ), тому що до цього 
керівництво зв’язком на ДПУ зазвичай покла-
далося на заступника начальника управління 
зв’язку із загальних питань, що обмежувало 
можливості виїзду начальника зв’язку фронту 
до підпорядкованих військ і не сприяло по-
кращенню роботи зв’язку [2, с.28]. 

З розвитком наступальних операцій Чер-
воної армії значно зросли вимоги до безпере-
бійності зв’язку і швидкості його розгортання 
слідом за наступаючими військами. Це вима-
гало збільшення кількості військ зв’язку й об-
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сягу роботи управління зв’язку фронту, що 
спричинило подальше вдосконалення струк-
тури управління зв’язку фронту (травень 1943 
року). 

Винятково важлива роль у забезпеченні 
управління військами також належала відді-
лам зв’язку армій. Армійські польові управ-
ління (далі – ПУ) до початку війни відповіда-
ли кількості загальновійськових армій, що 
входили до складу прикордонних військових 
округів. Відділи зв’язку польових управлінь 
для армій, які знову формувалися, створюва-
лися вже під час війни. ПУ армій у мирний 
час мали відділи зв’язку у складі дев’яти осіб 
(начальник відділу, старший помічник нача-
льника відділу по радіо, чотири помічники, 
два інженери та діловод-друкарка). Від почат-
ку війни відділи зв’язку армій прикордонних 
військових округів були розгорнуті за затвер-
дженим у 1940 р. штатом ПУ воєнного часу, 
що передбачав відділ зв’язку у складі 12 осіб 
(начальник відділу – начальник зв’язку армії, 
два старших помічники, п’ять помічників, 
старший помічник і помічник із постачання, 
бухгалтер і писар). Однак за браком кваліфі-
кованих командних кадрів і несприятливі 
умови початкового періоду війни відділи зв’я-
зку багатьох армій змогли перейти на штат 
воєнного часу лише через кілька тижнів, а 
іноді й місяців.  

Гостра потреба кваліфікованих кадрів 
змусила командування Червоної армії піти на 
формування армійських ПУ скороченого 
складу за тимчасовим штатом, затвердженим 
17 липня 1941 р., згідно з яким відділ зв’язку 
армії включав трьох осіб (начальник зв’язку – 
начальник відділу, помічник начальника від-
ділу по радіо, помічник із постачання) [6, 
с.18]. 

27 вересня 1941 р. Нарком оборони затве-
рдив новий штат армійського ПУ, за яким 
відділ зв’язку включав 14 осіб (начальник від-
ділу, військовий комісар, чотири старших по-
мічники, в тому числі один із постачання, три 
помічники, два політконтролери, уповнова-
жений зі збору трофейного і непридатного 
майна, старший писар і друкарка) [2, с.31]. 

На підставі грудневої постанови Держав-
ного Комітету Оборони (далі – ДКО) про ско-
рочення органів управління і тилу армійські 
ПУ були переведені на новий штат, відповід-
но до якого відділ зв’язку армії був скороче-
ний до 9 осіб, тобто за штатом прирівнювався 
до відділу зв’язку мирного часу. Але, як пока-
зав досвід зимової кампанії 1941–1942 рр., у 

такому складі відділ зв’язку не справлявся із 
покладеними на нього завданнями, особливо в 
період проведення наступальних операцій.  

Начальники зв’язку армій своїми розпо-
рядженнями почали підкріплювати відділи 
зв’язку за рахунок особового складу підпо-
рядкованих їм частин, що у квітні 1942 р. 
привело до збільшення штату відділу зв’язку 
до 16 осіб (начальник відділу, військовий ко-
місар, чотири старших помічники, один із 
яких вивчав досвід війни, п’ять помічників, 
уповноважений зі збору трофейного і непри-
датного майна, два політконтролери, старший 
писар і друкарка) [2, с.31–32]. 

Зміни в методах управління військами і 
зростання активності бойових дій вимагали 
подальшого розширення функцій відділів 
зв’язку та збільшення чисельності особового 
складу. У липні 1942 р. до складу відділу 
зв’язку армії й управління зв’язку фронту бу-
ли введені посади начальника вузла зв’язку, 
який відповідав за організацію та експлуата-
цію вузлів зв’язку, і заступника начальника 
зв’язку армії по радіо для покращення управ-
ління радіозв’язком, а в серпні з переданням 
ГУЗЧА дислопоштової служби за наказом 
НКО до складу відділу зв’язку армії було вве-
дено дислопоштове відділення (з грудня – 
відділення військово-польової пошти). У та-
кому складі відділ проіснував до травня 
1943 р. [6, с.18]. 

Відділення зв’язку стрілецького (кавале-
рійського) корпусу у своєму складі мало на-
чальника відділення – начальника зв’язку ко-
рпусу, двох старших помічників (по радіо й по 
провідних засобах) і помічника по рухомих 
засобах, а стрілецької (кавалерійської) дивізії 
– начальника відділення – начальника зв’язку 
дивізії та помічника по радіо [2, с.32]. 

Від початку війни війська зв’язку, як це 
було в мирний час, поділялися на військові 
частини та підрозділи, що організаційно вхо-
дили до складу об’єднань і частин (у т. ч. і рі-
зних родів військ), і на частини зв’язку резер-
ву Головного командування (далі – РГК), до 
яких належали як частини зв’язку безпосере-
дньо підпорядковані центру, так і фронтові 
(окружні) та армійські. Лише згодом встанов-
лено більш чіткий розподіл частин зв’язку, що 
не входили до складу об’єднань, за їх функці-
ями та підпорядкованістю. 

Від початку війни структура військових 
частин і підрозділів зв’язку принципово не 
відрізнялася від організації, прийнятої для 
мирного часу. Іншою була справа з частинами 
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зв’язку РГК: у мирний час вони готували ли-
ше кадри фахівців для майбутніх формувань, 
забезпечували проведення бойової підготовки 
військ у військових округах та арміях, а також 
несли спеціальну службу відповідно до за-
вдань Генштабу, але в такій організації, в якій 
вони призначалися для війни (окремі полки 
зв’язку та лінійні батальйони зв’язку фронто-
вого й армійського типів, окремі телеграфно-
будівельні, телеграфно-експлуатаційні та ка-
бельно-жердинні роти зв’язку, окремі радіо-
дивізіони – авт.), були відсутні. 

Безпосередньо на початку війни частини 
зв’язку центрального (в т. ч. й окружного) 
підпорядкування включали 19 окремих полків 
зв’язку (14 окружних, 5 армійських), 25 окре-
мих батальйонів зв’язку, 16 радіодивізіонів 
“Осназ”, 17 вузлів зв’язку (один НКО, 16 
окружних), одну роту світлової сигналізації та 
8 військово-голубиних станцій. Рота світлової 
сигналізації призначалася для Середньоазіат-
ського військового округу. Військово-голу-
бині станції, що були в ряді округів, застосу-
вання не знайшли [2, с.33]. 

За прийнятим оперативним розрахунком 
комплект частин зв’язку фронту включав 
окремий полк зв’язку (опз), п’ять окремих лі-
нійних батальйонів зв’язку фронтового типу 
(олбз), окремий радіодивізіон (орд), три окре-
мі телеграфно-будівельні роти (отбр), три 
окремі телеграфно-експлуатаційні роти (отер) 
і три окремі кабельно-жердинні роти (опжр), а 
комплект частин зв’язку армії – окремі: полк 
зв’язку та лінійний батальйон зв’язку, окремі 
чотири кабельно-жердинні, дві телеграфно-
будівельні та телеграфно-експлуатаційну роти. 

У серпні 1941 р. у Червоній армії почало-
ся скасування корпусних управлінь, у резуль-
таті чого кількість напрямків зв’язку в арміях 
відразу ж зросла в 2–3 рази. Але разом з тим 
армійські комплекти частин зв’язку за цієї ре-
організації системи управління збереглися в 
основному без змін [2, с.39]. 

З огляду на досвід війни, у січні 1942 р. 
ГУЗЧА встановило такі норми оперативного 
розрахунку лінійних частин зв’язку: 

для штабу фронту: на вісь зв’язку – два 
окремих лінійних батальйони зв’язку; на на-
прямок зв’язку до кожної армії – окремий лі-
нійний батальйон зв’язку, окремі телеграфно-
будівельну і телеграфно-експлуатаційну роти; 
у резерві начальника зв’язку фронту – один 
окремий лінійний батальйон зв’язку фронтово-
го типу та дві окремі кабельно-жердинні роти; 

для штабу армії: один окремий лінійний 

батальйон зв’язку армійського типу, одна 
окрема телеграфно-експлуатаційна рота і по 
одній окремій кабельно-жердинній роті на три 
напрямки зв’язку до підпорядкованих з’єд-
нань; у резерві начальника зв’язку армії – од-
на окрема кабельно-жердинна рота [4, с.34; 2, 
с.42]. 

На початку війни постала гостра потреба 
в розгортанні частин і установ зв’язку, які на-
віть не були передбачені мобілізаційним пла-
ном. Відповідно до наказу НКО від 11 червня 
1942 р. для обслуговування допоміжних пунк-
тів управління (далі – ДПУ) були сформовані 
окремі батальйони зв’язку, що мали назву 
окремих батальйонів зв’язку резерву фронту й 
армії. У практиці роботи зв’язківців вони за-
звичай називалися окремими батальйонами 
зв’язку ДПУ відповідно фронту й армії (за 
своїм цільовим призначенням). Крім окремого 
батальйону зв’язку резерву фронту, до його 
складу були включені окрема телеграфно-
телефонна рота, окремий радіодивізіон та 
окрема радіорота.  

До 1 грудня 1941 р. були сформовані від-
новлювально-експлуатаційні батальони і поїзд 
зв’язку, телефонно-телеграфні і телефонно-
експлуатаційні роти, будівельні колони, заго-
ни і військово-оперативні вузли зв’язку. Для 
забезпечення зв’язку Генштабу зі штабами 
фронтів і відновлювання магістральних ліній і 
вузлів зв’язку були сформовані батальони 
зв’язку. Одночасно створювалися окремі ре-
монтно-експлуатаційні, телефонно-телеграфні, 
лінійні та радіобатальони, телеграфно-експлу-
атаційні роти, лінійні батальони зв’язку, 
окремі кабельно-жердинні роти (у подальшо-
му всі вони були частини зв’язку Резерву 
ВГК). 

Наприкінці грудня 1941 р., за клопотан-
ням начальника ГУЗЧА, до оперативного роз-
рахунку частин зв’язку армій були введені 
армійські майстерні зв’язку чисельністю 40 
осіб кожна (до цього майстерні зв’язку утри-
мувалися за рахунок інших частин зв’язку – 
авт.), а в серпні 1942 р. – другі військово-
поштові станції для обслуговування армійсь-
ких тилових частин і установ [5, с.128; 2, с.44]. 

Значних змін зазнала й організаційно-
штатна структура окремих полків зв’язку 
(опз) фронту (армії), при цьому чисельність 
особового складу щоразу скорочувалася. Так, 
якщо в 1940 р. у фронтовому опз нараховува-
лося 799 осіб, то в 1942 р. – 620, а до кінця 
війни – 590. Зменшення чисельності особово-
го складу відбувалося в основному за рахунок 
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скорочення підрозділів (екіпажів), які в ході 
воєних дій не знайшли широкого використан-
ня і втратили свою практичну цінність. За-
мість радіобатальйону до них була введена 
радіорота, а в армійському окремому полку 
зв’язку, крім моторизованої кабельно-теле-
графної роти – аналогічна рота на кінній тязі 
[3, с.26]. 

Оргштатна структура частин зв’язку за 
потреби змінювалася й директивами ГУЗЧА, 
які закріплювали позитивний досвід військ. У 
ході першого періоду війни відбувалися зміни 
в оргструктурі частин зв’язку, що були тимча-
совими або проводилися без належного вра-
хування можливих наслідків [3, с.26]. Так, ще 
в липні 1941 р. спробували об’єднати весь ар-
мійський комплект частин зв’язку в єдиний 
полк зв’язку. Тоді ж почалося формування 12 
подібних окремих полків зв’язку, до складу 
яких входили радіорота, рота рухомих засобів, 
телеграфно-будівельна рота, телефонно-теле-
графний батальйон, телеграфно-кабельний 
батальйон, кабельно-жердинний батальйон і 
підрозділи забезпечення. Загальна чисельність 
полку складала 1394 особи. Однак через труд-
нощі укомплектування особовим складом, 
майном зв’язку і транспортом такі полки до 
закінчення формування були переведені на 
раніше існуючий штат. 

Другу спробу було здійснено наприкінці 
1942 р., коли за пропозицією ГУЗЧА, наказом 
НКО від 17 листопада 1942 р. було сформова-
но три дослідні полки зв’язку в складі штаб-
ного, радіо-, телеграфно-кабельного і кабель-
но-жердинного батальйонів загальною чисе-
льністю по 1371 особі в кожному [2, с.45]. 

Практика застосування таких полків зв’язку 
довела, що вони були громіздкими, важко ке-
рованими та недостатньо мобільними. 

Крім частин зв’язку, що входили до фрон-
тового й армійського комплектів, у складі де-
яких фронтів та армій для обслуговування ву-
злів зв’язку використовувалися окремі роти 
зв’язку, рухомі радіовузли і низка інших час-
тин, що не знайшли широкого використання 
[3, с.26]. 

Розвиток організаційно-штатної структу-
ри вузлових частин зв’язку, оснащення їх в 
достатній кількості технікою сприяли всесто-
ронньому вдосконаленню організаційно-тех-
нічної структури управління зв’язку КП фро-
нту (армії), в основу якої був покладений 
принцип об’єднання однотипних засобів 
зв’язку в окремі елементи за видами і родами 
засобів зв’язку. Основними елементами тако-
го управління зв’язку КП фронту (армії) в ро-
ки війни були: дротовий вузол; радіовузол; 
пункт збору донесень; посадковий майданчик 
для літаків [3, с.26]. 

Таким чином, виходячи з вищезазначено-
го, можна зробити висновок, що від початку 
Великої Вітчизняної війни органи управління 
військовим зв’язком за своєю організаційно-
штатною структурою виявилися недоскона-
лими. Але впродовж першого періоду війни, 
враховуючи набутий бойовий досвід, відбува-
лося їх постійне вдосконалення, що позитивно 
позначилося на роботі військ зв’язку по забез-
печення зростаючих потреб управління війсь-
ками в складних умовах підготовки та прове-
дення оборонних і наступальних операцій Че-
рвоною армією. 
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ПРОБЛЕМА ИТОГОВЫХ ДАННЫХ ПО ПОЛЕТАМ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ 
В ИНТЕРЕСАХ ПАРТИЗАН КРЫМА (1942–1944 гг.) 

 
В работе представлена усовершенствованная обобщенная картина полетов советской 

авиации разного ведомственного подчинения для снабжения и боевой поддержки крымских 
партизан в годы Великой Отечественной войны.  
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Партизанское движение в Крыму прошло 
сложный, порой трагичный и героичный путь 
становления, упадка и снова развертывания. 
Всего за время с ноября 1941 г. – по апрель 
1944 г. действовали 80 партизанских отрядов, 
которые насчитывали около 12 тыс. бойцов, и 
202 подпольно-патриотические организации и 
группы, объединившие более 2500 человек [4, 
л.111].  

Авиационные части и подразделения, ко-
торые в определенной мере взаимодействова-
ли с крымскими партизанами, имели достато-
чно пеструю ведомственную принадлежность. 
А именно, партизан в Крыму обеспечивали 
формирования Военно-Воздушных сил Крас-
ной армии (далее – ВВС), Гражданского Воз-
душного флота (далее – ГВФ), ВВС Черномо-
рского флота. Изучение этого процесса и есть 
темой исследований автора, актуальность ко-
торой состоит в разрешении проблемы итого-
вых данных по всем полетам самолетов. 

В обобщающем отчете Крымского штаба 
партизанского движения (далее – КШПД) об 
итогах боевой и диверсионной деятельности 
партизанских соединений и подпольных ди-
версионных групп и о помощи авиации так 
идет речь об авиационном обеспечении: «За 
время с 1 ноября в 1941 г. по 17 апреля в 1944 
г. авиацией, которая обслуживает крымских 
партизан, проведено полетов в Крым: самоле-
тами типа ТБ-3 и Ли-2 – 450 самолетовыле-
тов, самолетами типа ПР-5 и У-2 – 261 само-
летовылет. Доставлено в действующие парти-
занские отряды 725 тонн боеприпасов, продо-
вольствия, медикаментов, обмундирования и 
других грузов. Вывезено из партизанских от-
рядов 1311 раненых и больных партизан, а та-
кже из вражеского тыла 545 человек граждан-

ского населения, которое скрывалось от реп-
рессий немцев. Заброшено в действующие 
партизанские отряды и тыл противника 521 
мужчину командно-политического состава и 
спецгрупп» [5, л.169]. С того времени и берет-
ся общее количество полетов к партизанам 
Крыма суммарное число в 711 самолетовыле-
тов, которое вошло в исследования историков 
партизанского движения в Крыму [1, с.229]. В 
целом, эта цифра по самолетам указанных ти-
пов может быть близкой к действительной, 
потому что она соотносится с другими дан-
ными, которые существуют в документах, да-
тированных и составленных раньше [5, л.16]. 
Однако, очевидно, здесь идет речь только о 
четырех типах самолетов – легкомоторных  
У-2 и ПР-5, бомбардировщике ТБ-3 и средних 
военно-транспортных самолетах Ли-2. Вместе 
с тем известно из различных источников и ис-
следований, что в процессе обеспечения кры-
мских партизан участвовали и другие типы 
летательных аппаратов. Для сбрасываний гру-
зов применялись самолёты морской авиации, 
т. е. принадлежавшие войсковым частям ВВС 
Черноморского флота – типа СБ, ДБ-3 и  
ДБ-3ф, а также гидросамолёты ГСТ и МБР-2. 
О действиях этих типов самолетов имеются 
многочисленные данные о ежедневной хро-
нике боевых действий на Черноморском теат-
ре войны [15–18]. 

Боевую поддержку в интересах партизан 
осуществляли различные типы летательных 
аппаратов. Чаще всего было нанесение бом-
бовых и ракетных (реактивными снарядами 
РС) ударов и штурмовки из стрелкового бор-
тового оружия посредством бомбардировщи-
ков, штурмовиков и истребителей, в т. ч. и пе-
реоборудованных типов авиатехники. Такие 
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действия производили как названные выше 
типы самолётов, так и бомбардировщики Пе-2 
[10, с.21–22], А-20 «Бостон» [11, с.101], пере-
оборудованные в штурмовики УТ-1б, У-2б 
[12, с.16] и И-16 [13, с.32–33]. При этом И-16 
также применялся для разведки погоды и мест 
базирования крымских партизан, посадочных 
площадок в период подготовки полётов из 
Севастополя в апреле 1942 г. Несомненно, что 
по информации партизанских разведыватель-
ных структур наносили удары по противнику 
и другие типы самолётов. Например, активно 
действующие в операции по освобождению 
Крыма в апреле 1944 г. штурмовики Ил-2, пи-
кирующие бомбардировщики Ту-2, истреби-
тели Як-9, ЛаГГ-3 и другие [2, с.75–81; 3, 
с.57–73; 9, с.289–291]. 

К сожалению, в оперативный отдел 
КШПД поступала информация не обо всех 
полетах в тыл врага. Здесь играет роль своя 
система учета у воинских частей. Например, 
только авиация Черноморского флота за весь 
период 1941–1945 гг. совершила 177 самоле-
товылетов на специальные задания (как обоз-
начались задания по взаимодействию с парти-
занами) с общим налетом 497 часов, при этом 
самолёты минно-торпедной авиации сделали 
12 вылетов, разведчики дальние и ближние – 
75 и 54 соответственно, вспомогательные лег-
комоторные самолёты – 46 вылетов [14, 
с.256].  

А боевая поддержка партизанских отря-
дов практически не имеет никакого отобра-
жения в итоговых сведениях. Впрочем, из бо-
евого отзыва о работе 325-го тяжелого бомба-
рдировочного полка, вооруженного ТБ-3, ста-
новится известно о 221 полете «в глубокий 
тыл противника» [8, л.6, 6об.]. Но в итоге во-
шли все ли полеты этой авиачасти, пока непо-
нятно, потому что указано, что бомбовые уда-
ры по вражеским аэродромам по данным раз-
ведки партизан, наносились «систематичес-
ки». Неоднократно осуществлялись и удары 
по оказанию помощи непосредственно парти-
занским отрядам. Так, в ночь с 4 на 5 января 

1944 г. самолётами 132-й бомбардировочной 
авиационной дивизии осуществлена бомбар-
дировка горы Колан-Баир, выс. 931, выс. 1006, 
населенных пунктов Чавке, Шумхай, Ангара, 
Ени-Сала – т. е. районов скопления немецко-
румынских войск и сил местной полиции, 
проводивших очередную операцию по прочё-
сыванию лесов. Всего было сделано 34 вылета 
самолётов А-20 «Бостон», сброшено сотни 
бомб: 185 ФАБ-100, 6 ФАБ-50, 172 АО-25. 
Однако из-за резкого ухудшения метеоусло-
вий задание полностью выполнить не удалось 
[7, л.35].  

Кроме того, при изучении архивных дел 
[6–8], автором установлено, что учитывались 
не все вылеты, а часто только результативные, 
хотя в документах есть сведения о невыпол-
нении заданий из-за сложных метеорологиче-
ских условий в горнолесной части Крымского 
полуострова и над Черным морем, действий 
противника по блокированию посадочных 
площадок, несвоевременной связи с партиза-
нами. Таких вылетов по общему анализу до-
кументов и воспоминаний, по далеко непол-
ным данным, было до 45–50%. Важно, что в 
штабах летных частей учитывали все самолё-
товылеты, в т. ч. и возвратные, то партизаны 
Крыма зачастую учитывали только результа-
тивные прилеты на сброску или посадку. 

Таким образом, учитывая вышеизложен-
ное, надо отметить следующее: окончатель-
ные цифры в 711 полетов к партизанам Кры-
ма, возможно, брать лишь относительно опре-
деленных типов самолетов. Исследования ав-
тора указывают на то, что с учетом около 200 
вылетов авиации ВВС Черноморского флота и 
не менее 50 вылетов на боевую поддержку 
самолетами фронтовой и армейской авиации, 
общая цифра всех успешных вылетов в инте-
ресах партизан Крыма составляет более 1000 
самолетовылетов. Кроме того, необходимо 
учитывать это общее количество полетов всех 
типов самолетов и отдельно – обратных выле-
тов из-за невыполнения заданий, которые бы-
ли на 40–50% больше указанной цифры. 
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ВИМОГИ ОСНОВНИХ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПРОТИПОВІТРЯНОЇ  
ОБОРОНИ ВІЙСЬК ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ (1943–1944 рр.) 

 
У статті проаналізовано вимоги радянських керівних документів, зокрема польових 

статутів 1943 та 1944 років, Бойового статуту піхоти Червоної Армії 1943 року, Інструкції з 
бойового застосування армійських полків протиповітряної оборони 1942 року, Інструкції з бо-
йового застосування зенітної артилерійської дивізії Резерву Головнокомандування 1943 року 
та Керівництва з бойового застосування засобів протиповітряної оборони під час забезпечен-
ня військ щодо забезпечення протиповітряної оборони військ Червоної армії (1943–1944 рр.). 
Автором у ході аналізу розкрито питання бойового призначення, управління, взаємодії та за-
стосування сил і засобів протиповітряної оборони під час забезпечення військ. 

Ключові слова: польові статути,бойовий статут, настанови, керівництва, сили та за-
соби протиповітряної оборони, протиповітряна оборона, зенітна артилерія. 
 

На теперішній час існують роботи, в яких 
автори фрагментарно розглядать деякі вимоги 
керівних документів, зокрема Ю. Андерсен, 

Л. Гавриша, Н. Почекаєв та ін. [1; 2; 5; 9; 10; 
15–19]. Нині ця тема потребує окремого до-
слідження, доповнення та розширення. Вихо-
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дячи з цього мета даної статті полягає у роз-
критті вимог основних керівних документів з 
протиповітряної оборони (далі – ППО) військ 
Червоної армії в 1943–1944 роках. 

Фронтові (армійські) операції Великої Ві-
тчизняної війни характеризувалися масованим 
застосуванням авіації з обох сторін, тому вій-
ська і їх тили мали бути надійно прикриті від 
нападу та розвідки з повітря, що вимагало від 
командирів усіх рівнів правильного та своєча-
сного використання сил і засобів протиповіт-
ряної оборони. Досвід попередніх операцій, 
проаналізований та узагальнений, у вигляді 
положень керівних документів складав теоре-
тичну основу тактики ППО. До основних у 
період 1943–1944 років належали такі керівні 
документи: польові статути 1943 і 1944 років, 
Інструкція з бойового застосування армійсь-
ких полків ППО 1942 року, Інструкція з бойо-
вого застосування зенітної артилерійської ди-
візії Резерву Головнокомандування (далі – 
РГК) 1943 року та Керівництво з бойового за-
стосування засобів ППО під час забезпечення 
військ [7–8; 10; 13]. 

Згідно до вимог цих документів до завдань 
протиповітряної оборони належали: своєчасне 
оповіщення про нальоти авіації противника; 
знищення літаків противника або змушування 
їх до відмови від виконання бойового завдан-
ня; захист військ і тилу, зниження ефективно-
сті нальотів і забезпечення оперативної лікві-
дації їх наслідків завдяки проведенню спеціа-
льних заходів. 

Протиповітряна оборона військ силами та 
засобами фронту включала: службу повітря-
ного спостереження, оповіщення і зв’язку; си-
стему вогню спеціальних зенітних артилерій-
ських і зенітних кулеметних засобів; систему 
вогню стрілецької зброї; заходи щодо захисту 
військ і тилу. Протиповітряну оборону органі-
зовували в межах дій військ і розташування 
об’єктів військового, армійського і фронтово-
го тилу [7, с.70; 8, с.71; 13, с.3]. 

Війська, незалежно від наявності спеціа-
льних засобів ППО, боролися з повітряним 
противником тією зброєю, що була на озбро-
єнні. Так, протиповітряна оборона стрілець-
ких дивізій і полків включала: організацію по-
вітряного спостереження й оповіщення; во-
гонь стрілецької зброї і 76-мм дивізійних гар-
мат для знищення маловисотних цілей, а з ве-
сни 1944 року – і вогонь зенітних кулеметів; 
маскування, інженерні укриття, заходи проти-
пожежного захисту, медичну допомогу [12, 
с.189]. 

За організацію протиповітряної оборони 
повністю відповідали командири частин, 
з’єднань і начальники тилових установ. Ко-
жен з них організовував протиповітряну обо-
рону своїх військ або тилової установи неза-
лежно від заходів, вжитих вищим начальни-
ком [2, с.63, 93, 212, 284]. 

Бойові завдання сил ППО вважалися ви-
конаними, якщо повітряний противник був 
знищений до виконання ним свого завдання 
або на нього вчинено такий вплив, який знач-
но знизив ефективність нальоту [13, с.3–4]. 

Зенітна артилерія вогнем знищувала літа-
ки противника, змушувала їх до відмови від 
виконання поставленого бойового завдання, 
знищувала парашутні десанти противника та 
освітлювальні бомби. Зенітна артилерія, маю-
чи своїм основним призначенням забезпечен-
ня прикриття військ та об’єктів з повітря, вела 
також боротьбу з танками, піхотою і кіннотою 
противника, що прорвалися в район вогневих 
позицій [7, с.70]. 

Батареї середньокаліберної зенітної арти-
лерії (далі – СЗА) вели боротьбу з літаками 
противника на висотах до 7 тис. м, батареї ма-
локаліберної зенітної артилерії (далі – МЗА) – 
на висотах до 3 тис. м. Батареї зенітної арти-
лерії середнього калібру усіма гарматами роз-
ташовувалися на одній вогневій позиції, діли-
ти їх на менші частини не дозволялося. Бата-
рея МЗА розташовувалася на одній або кіль-
кох вогневих позиціях повзводно [13, с.10]. 

Основну частину зенітно-артилерійських 
засобів використовували для прикриття най-
важливіших за бойовим призначенням і скла-
дом частин, з’єднань та об’єктів тилу. До них 
належали з’єднання і частини, що діяли на на-
прямку головного удару і найкраще оснащені 
технікою, а також рухомі з’єднання розвитку 
прориву. У військовому, армійському і фрон-
товому тилу зенітна артилерія забезпечувала 
прикриття мостів, переправ, станцій поста-
чання, залізничних вузлів, аеродромів, вели-
ких баз постачання, особливо баз боєпоста-
чання та пального [6]. 

Зенітне артилерійське прикриття органі-
зовували з урахуванням таких факторів: важ-
ливості та кількості об’єктів, які необхідно 
було забезпечити від нападу і розвідки з пові-
тря; характеру (прийомів, висот) можливих 
дій авіації противника; кількості та калібру 
наявної зенітної артилерії і наявності інших 
засобів протиповітряної оборони; тактико-
технічних характеристик (вогневих можливо-
стей) наявної зенітної артилерії; розмірів та 
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обрису площі, на якій були розташовані об’єк-
ти прикриття і найважливіші їх частини. 

Для збереження вогневого зв’язку між ба-
тареями вимагалося, щоб інтервали між вог-
невими позиціями СЗА не перевищували 
7 км, між вогневими позиціями батарей МЗА 
– не перевищували 2 км. Скорочення інтерва-
лів між вогневими позиціями збільшувало кі-
лькість шарів (щільність) вогню і надійність 
забезпечення, але разом з тим зменшувало 
площу прикриття. Максимально допустимим 
скороченням інтервалів між вогневими пози-
ціями батарей СЗА було 1–1,5 км, для МЗА – 
0,5 км. 

Окремо діючий дивізіон СЗА при макси-
мально допустимих інтервалах між батареями 
7 км мав такі можливості: у разі групового 
розташування батарей – дати на підступах до 
забезпечуваної площі радіусом 4 км (з деяки-
ми допусками – 5,5 км) одношаровий вогонь, 
над забезпечуваною площею – дво-, тришаро-
вий вогонь; у разі лінійного розташування ба-
тарей – дати на підступах до ділянки шляхів 
протяжністю до 18 км при відстані між край-
німи шляхами 4–5 км одношаровий вогонь, 
над шляхами – двошаровий [13, с.11–13]. 

Полк СЗА у таких же умовах мав такі мо-
жливості: у разі групового розташування ба-
тарей – дати на підступах до забезпечуваної 
площі 10×10 км одношаровий вогонь, над за-
безпечуваною площею – два-чотири шари во-
гню; у разі лінійного розташування батарей – 
до забезпечуваної площі 25×4–5 км одноша-
ровий вогонь, над забезпечуваною площею – 
двошаровий вогонь [4]. 

Можливості частини (з’єднання), що 
включає кілька підрозділів СЗА, зростали 
пропорційно кількості підрозділів, хоча кіль-
кість шарів вогню над забезпечуваною пло-
щею у разі групового розташування батарей 
зростала більше [13, с.14]. 

Зенітний полк МЗА чотирибатарейного 
складу при інтервалах між батареями 2 км міг: 
у разі групового розташування батарей – дати 
на підступах до забезпечуваної площі 4×4–
5 км одношаровий вогонь, над забезпечува-
ною площею – дво-, тришаровий вогонь; у ра-
зі лінійного розташування батарей – до забез-
печуваної площі 8–9×2–3 км переважно од-
ношаровий вогонь, над забезпечуваною пло-
щею – двошаровий вогонь [1, с.48–49]. 

Полк МЗА у разі повзводного розташу-
вання на максимально допустимих між взво-
дами інтервалах був спроможний прикривати 
війська або об’єкти на площі, удвічі більшій, 

але при меншій щільності вогню [13, с. 15]. 
Під час виконання кількома частинами 

СЗА або МЗА завдання у взаємодії в одному 
загальному районі можливості їх зростали 
пропорційно кількості спільно діючих одно-
типних частин. У такому разі збільшували 
розміри забезпечуваної площі пропорційно 
кількості однотипних частин зенітної артиле-
рії або щільність (кількість шарів) вогню [9, 
с.261]. 

Бойовий порядок зенітної артилерійської 
дивізії РГК будувався так, щоб всі її частини, 
що прикривали один спільний об’єкт, мали 
між собою надійний вогневий зв’язок і забез-
печували у смузі прикриття і на підступах до 
неї не менш ніж дво-, тришаровий вогонь ма-
локаліберної і не менш ніж три-, чотиришаро-
вий вогонь середньокаліберної зенітної арти-
лерії [16, с.27]. 

Вогневі можливості дивізії при визначе-
них інтервалах і дистанціях між батареями, 
розміщеними умовно симетрично. Межі пло-
щі, що прикривали батареї, проведений тільки 
із зовнішнього боку їх розміщення. У разі во-
гневого зв’язку полки МЗА могли прикрити 
площу 9×7 км переважно від пікіруючих і 
штурмуючих літаків, а також літаків, що леті-
ли на відстані до 2,5 км від батареї. Ділянка, 
яку прикривала батарея МЗА, має радіус на 
1 км менший радіуса зони обстрілу, що дорів-
нює 2,5 км (дальність вогню по повітряній ці-
лі). При цьому умовно рахувалося, що батарея 
зможе уразити будь-яку повітряну ціль, яка 
з’явиться з будь-якого напрямку, пролетить у 
зоні обстрілу 1 км зі швидкістю 100 м/с і буде 
обстріляна протягом 10 с, тому площа, яку 
прикривала батарея з усіх боків, обмежувала-
ся радіусом 1,5 км [14; 15, с.20]. 

Полк СЗА міг прикрити війська й об’єкти, 
розміщені на площі 187,5 км2. У такому разі 
забезпечувана батареєю ділянка мала радіус, 
на 3 км менший радіуса її зони обстрілу (в се-
редньому 8 км), адже вважалося, що середній 
час перебування літака на бойовому курсі, за 
який зенітна артилерія мала б уразити ціль, 
дорівнював 30 с. За такий проміжок часу при 
швидкості 100 м/с ціль пролітала 3 тис. м, то-
му вважалося, що на цій ділянці бойового ку-
рсу її має бути уражено. Виходячи з цього 
розрахунку площі, радіус 5 км від центру ба-
тареї вважався таким, який прикривають. 

Якщо розгорнути зенітну артилерійську 
дивізію по фронту і в глибину (не обов’язково 
симетрично), то можна отримати мінімальну 
щільність у 8 гармат малого і 2,7 гармати се-
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реднього калібру на 1 км фронту, на меншому 
фронті щільність буде більшою. Як фронт бо-
йового порядку дивізії у цьому разі умовно 
приймаємо більшу сторону прямокутника, у 
межах якого розміщені батареї МЗА зенад 
(6 км). Зенітно-артилерійська дивізія вирішу-
вала такі тактичні завдання: прикриття голо-
вного угруповання військ, розміщеного на 
площі більше 60–70 км2, і завдання при цьому 
авіації противника максимального ураження; 
безперервне супроводження військ у ході на-
ступу, особливо частин, що просунулися да-
леко вперед або на фланг противника, тому 
передусім зазнали ударів авіації противника 
для затримання їх просування; недопущення 
ведення авіаційної розвідки [10, с.51–60]. Від 
зенітної артилерійської дивізії вимагалося ви-
конання широкого маневру вогнем і силами з 
метою супроводження військ на всіх етапах 
операції, починаючи від їх зосередження і до 
завершення операції [16, c.29]. 

Перед початком наступу військ у момент 
їх перебування у вихідному положенні части-
ні зенітно-артилерійської дивізії необхідно 
було висуватися вперед, ближче до передньо-
го краю, щоб уникнути різкої зміни вогневих 
позицій із переходом військ у наступ. При 
цьому встановлювалося максимальна віддаль 
батарей першої лінії від переднього краю: для 
МЗА – 1–1,5 км, для СЗА – 2–3 км, для куле-
метів – 300–500 м [3, с.314; 19, с.22]. Батареї 
першої лінії мали висуватися у ніч перед на-
ступом, попередньо підготувавши вогневі по-
зиції і під’їздні шляхи [11, с.218; 329, с.71; 18]. 
Війська і їх тили, як правило, намагалися бути 
захищеними від нападу та розвідки з будь-
якої висоти, тому оборонялися одночасно як 
середньокаліберною, так і малокаліберною 
зенітною артилерією. 

Великокаліберні кулемети, що входили до 
складу зенітно-артилерійських частин, поси-
лювали забезпечення від нападу з малих висот 
тих частин бойового порядку або об’єктів, які 
відповідно до обстановки найбільше цього 
потребували, тому можливості таких частин 
зенітної артилерії щодо розмірів забезпечува-
ної площі не зростали. Зенітні кулемети зни-
щували літаки противника, що діяли на малих 
висотах. Зенітні кулемети використовували 
передусім для забезпечення найважливіших 
елементів бойового порядку військ або об’єк-
тів, напад на які був можливий тільки з малих 
висот або з пікірування. Зенітні кулемети вели 
боротьбу з повітряним противником на від-
стані до 1000 м, а великокаліберні – на відста-

ні до 1500 м. Максимально допустимим (без 
порушення вогневого зв’язку) інтервалом між 
вогневими позиціями зенітно-кулеметних 
взводів були: для 7,62-мм кулеметів – до 
800 м, для великокаліберних 12,7-мм кулеме-
тів – до 1300 м. Зменшення інтервалів між во-
гневими позиціями, коли це допускалося роз-
мірами забезпечуваного об’єкта, покращувало 
умови для зосередження вогню на підступах і 
над об’єктом, спрощувало управління і під-
вищувало надійність забезпечення [13, с.16–
17].  

Для посилення ППО військ за будь-якої 
можливості використовували станкові і ручні 
кулемети військових частин (підрозділів). 
Гвинтівки, протитанкові рушниці та ручні ку-
лемети успішно застосовували проти літаків 
на малих висотах. Підрозділи та снайпери, ви-
ділені для боротьби з літаками противника, 
забезпечувалися патронами з бронебійно-
трасуючими і запальними кулями. Вогонь по 
повітряних цілях зі станкових і ручних куле-
метів і гвинтівок вели на дальностях до 500 м, 
а з протитанкових рушниць – до 800 м [17, 
с.128]. 

Завданнями служби повітряного спосте-
реження, оповіщення і зв’язку (далі – ПСОЗ) 
військ були такі: своєчасне виявлення, розпі-
знання повітряного противника й оповіщення 
про нього аеродромів, засобів ППО, штабів, 
військ, тилових об’єктів і системи ПСОЗ, 
з’єднань військ ППО; збирання й опрацюван-
ня даних про дії повітряного противника; роз-
відка наземного противника в районах спо-
стереження постів ПСОЗ. Служба ПСОЗ мала 
бути безперервною (цілодобовою), пильною і 
забезпеченою засобами зв’язку частини, 
з’єднання, армії і фронту [8, с.70–71; 18, с.5]. 

Дислокація постів ПСОЗ мала забезпечу-
вати контроль за всією повітряною обстанов-
кою на ділянці фронту. Відстань між наглядо-
вими постами мала бути не більше 8–10 км. 
Для оповіщення військ, що пересуваються по 
ґрунтових дорогах, сили та засоби військової 
служби ПСОЗ створювали мережу рухомих 
спостережних постів. Кількість виставлених 
постів залежала від складу військ, що пересу-
валися, і мала забезпечувати спостереження за 
повітрям. Рухомі спостережні пости, як пра-
вило, рухалися з похідною охороною. Частина 
постів могла бути нерухомою, їх завчасно ви-
ставляли вперед для спостереження за ділян-
ками (районами) маршруту, які важко було 
проглядати. Крім того, в кожному підрозділі 
призначали спостерігачів за повітрям. Завдан-
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нями спостерігачів, наглядових і головних по-
стів, що переміщувалися зі своїми підрозділа-
ми і штабами, були такі: спостереження за по-
вітрям; прийом повідомлень від рухомих спо-
стережних постів; оповіщення колон і підроз-
ділів про повітряну небезпеку. Основним за-
собом зв’язку рухомих спостережних постів з 
колонами військ і головним постом з’єднання 
було радіо. Сигнали про повітряну небезпеку 
передавали по командних мережах із викори-
станням радіозасобів, виділених для зв’язку 
органів охорони з колонами військ. Крім того, 
головні пости ПСОЗ з’єднань налаштовували 
приймачі на хвилю оповіщення армії (фронту) 
або з’єднання військ ППО, в межах якого від-
бувалося пересування військ. Мережа зв’язку 
служби ПСОЗ складалася із засобів зв’язку 
військових частин і з’єднань (телефон, теле-
граф, радіо), які використовувала служба 
ПСОЗ за літерою “Повітря”; табельних засо-
бів зв’язку фронтових частин ПСОЗ; засобів 
зв’язку, спеціально побудованих або виділених 
за розпорядженням начальника зв’язку фронту 
(армії) для служби ПСОЗ [13, с.22–23]. 

Заходи захисту військ від повітряного на-
паду полягали у своєчасному розчленуванні, 
розосередженні і маскуванні військ, інженер-
но-технічному, протихімічному і протипоже-
жному захисті, організації медико-санітарної 
та ветеринарної допомоги. Усі військові нача-
льники зобов’язані були постійно і ретельно 
стежити за виконанням військами і тиловими 
установами правил протиповітряної маскува-
льної дисципліни: руху по прихованих доро-
гах і стежках; заборони скупчення людей, ко-
ней, возів і машин, а також навантажування і 
вивантажування майна в місцях, відкритих 
для спостереження з повітря; маскування ста-
нційних та лінійних споруд зв’язку; розосере-
дження військ та їх тилів як у русі, так і під 
час розташування на місці (розосередження не 
мало перешкоджати виконанню бойових за-
вдань військ); укриття людей, коней і майна в 
тіні місцевих предметів; дотримання світло-
маскування вночі [13, с.27]. 

Протипожежне забезпечення полягало у 
виділенні пожежних команд у кожній війсь-
ковій частині і забезпеченні їх відповідним 
пожежним інвентарем. Заходи з інженерно-
технічного, пожежного та протихімічного за-
хисту, медико-санітарної та ветеринарної до-
помоги проводили військові служби, дотри-
муючись відповідних спеціальних настанов 
[13, с.29]. 

Між різними засобами ППО і військами, 

що прикривалися, тривала взаємодія. Способи 
взаємодії залежали від тактики дій авіації, бо-
йових властивостей і завдань взаємодіючих 
засобів, підготовленості особового складу вза-
ємодіючих засобів, атмосферних умов, забез-
печеності зв’язком. Особливу увагу приділяли 
виключенню можливості обстрілу своєї авіа-
ції зенітною артилерією, для чого своєчасно 
інформували командирів частин ППО про 
польоти своєї авіації, встановлювали для своєї 
авіації коридори прольоту через зону обстрі-
лу, встановлювали розпізнавальні сигнали для 
своєї авіації (радіо, бортові вогні, ракети), 
проводили з особовим складом частин ППО 
заняття із вивчення типів літаків [5, с.52]. 

Взаємодія вогневих засобів ППО з вини-
щувальною авіацією полягала в одночасному 
або послідовному впливі вогневих засобів і 
винищувальної авіації на повітряного против-
ника, а також у тому, що дії вогневих засобів, 
змушуючи противника переходити до розосе-
редженої побудови, створювали сприятливу 
обстановку для атаки винищувачів, і, навпаки, 
атаки винищувачів змушували противника 
переходити до зосередженої побудови, ство-
рювали сприятливі умови для вогню зенітної 
артилерії. Офіцери зв’язку штабів винищува-
льної авіації, які перебували на командних 
пунктах командирів зенітних з’єднань, по ра-
діо наводили винищувачі на літаки противни-
ка. Надійним способом цілевказання був об-
стріл літаків противника СЗА [5, с.53–57]. 

Спільні дії СЗА і МЗА по авіації против-
ника полягали в тому, що малокаліберна зені-
тна артилерія вела вогонь по цілях на висоті 
нижче 3тис. м, які не обстрілювала середньо-
каліберна зенітна артилерія, або своїм вогнем 
у межах досяжності підсилювала вогонь СЗА. 
Спільні дії зенітних кулеметів із зенітною ар-
тилерією полягали в тому, що кулемети вели 
вогонь передусім по цілях, які не обстрілюва-
лися зенітною артилерією, проте перебували в 
межах досяжності її вогню [13, с.45–51]. 

Взаємодія між засобами ППО і військами, 
що прикривалися, передбачала: інформування 
командирів з’єднань, частин і підрозділів 
ППО про наземну обстановку і зміни в ній; 
інформування загальновійськових командирів 
про характер і напрямки дій авіації противни-
ка; оповіщення про авіаційні удари; маневр 
вогнем і силами відповідно до обстановки і 
завдань, виконуваних військами; прикриття 
засобів ППО від нападу наземного противни-
ка; участь вогневих засобів ППО у відбитті 
атак танків [7]. 
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Взаємодію будували з таким розрахун-
ком, щоб кожним засобом у потрібний мо-
мент можна було скористатися. Дії одного за-
собу доповнювали дії іншого і створювали 
сприятливі умови для досягнення найбільшо-
го ефекту в боротьбі з повітряним противни-
ком [6]. 

Таким чином, основними керівними до-
кументами, що розкривали воєнно-теоретичні 
питання бойового застосування сил і засобів 
протиповітряної оборони були: польові стату-
ти, настанови, керівництва й інструкції, що 
розкривають питання бойового призначення, 
управління, взаємодії, бойового застосування 
сил та засобів протиповітряної оборони під 
час забезпечення військ. Згідно з вимогами 
основних керівних документів зенітна артиле-

рія знищувала літаки противника, що діяли в 
зоні вогню, та вставленням рухомих і нерухо-
мих вогневих загороджень на великих відста-
нях не допускала повітряного противника до 
зниження над об’єктом прикриття до висот, 
зручних для ефективного бомбометання. Зені-
тні кулемети знищували літаки противника, 
що діяли на малих висотах. Для посилення 
протиповітряної оборони військ за будь-якої 
можливості використовували станкові і ручні 
кулемети підрозділів. Служба ПСОЗ своєчас-
но виявляла і розпізнавала повітряного проти-
вника та оповіщувала про нього. Заходи щодо 
захисту військ від повітряного нападу поляга-
ли у своєчасному розосередженні і маскуван-
ні, інженерно-технічному, протихімічному і 
протипожежному захисті військ. 
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Автором проаналізовано процес розвитку тактики застосування радянських підводних 
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У період Другої світової війни значних 
змін зазнали розроблені у попередні роки по-
ложення теорії радянського воєнно-морського 
мистецтва, зокрема використання підводних 
човнів (далі – ПЧ). Досвід ведення ними бо-
йових дій на Чорноморському театрі з червня 
1941 р. та зміни в оперативній обстановці й 
умовах їх базування вимагали внесення відпо-
відних коректив до способів і методів їх вико-
ристання, що на теперішньому етапі перегля-
ду поглядів на застосування сил (військ), на 
нашу думку, є достатньо актуальним і заслу-
говує на окреме висвітлення. Відтак, метою 
публікації є аналіз реалізації положень теорії 
застосування радянських підводних човнів на 
комунікаціях противника під час воєнних дій 
на Чорному морі у 1941–1944 рр. 

Слід зазначити, що першим керівним до-
кументом за часів СРСР, що регламентував 
питання тактики субмарин, був «Устав службы 
минной части на подводных лодках РККФ», 
затверджений 1926 р. [17, с.580]. Паралельно з 
військово-морськими теоретиками багатьох 
країн радянські фахівці опублікували кілька 
теоретичних праць і розробили низку докуме-
нтів, зокрема «Боевой устав военно-морских 
сил РККА» (далі – БУМС-30) 1932 р. [11, 
с.666]. Основи групового використання під-
водних човнів під час забезпечення діяльності 
головних сил флоту, їх участі в морському 
бою та несенні дозорної служби з викорис-
танням позиційного методу і ведення розвідки 
з урахуванням положень БУМС-30 були ви-
кладені у працях викладача кафедри тактики 

Військово-Морських сил РСЧА Військово-
морської академії А. Лєбєдєва, що у подаль-
шому стали базою для розвитку теорії воєнно-
морського мистецтва [11, с.667]. 

Запроваджене наступного року «Настав-
ление по боевой деятельности подводных ло-
док 1933 года» (далі – НПЛ-33) було апробо-
вано на кількох флотських маневрах, резуль-
тати яких були закріплені «Временной инст-
рукцией по производству атак подводными 
лодками» 1936 р. [17, с.581]. Бойовий статут 
Морських сил РСЧА (рос. «Боевой устав Мо-
рских Сил РККА» (далі – БУМС-37), затвер-
джений наказом Народного комісара оборони 
СРСР від 26 березня 1937 р. №032 [11, с.669], 
рекомендував підводним човнам при веденні 
бою у віддаленому районі діяти в завісах або 
ешелоновано на шляху ймовірного руху про-
тивника [11, с.672].  

«Наставление по боевой деятельности по-
дводных лодок» та «Временная инструкция 
по производству атак подводными лодками» у 
1939 р. були замінені «Временным наставле-
нием по боевой деятельности подводных ло-
док» (далі – НПЛ-39), що регламентувало 
способи бойового застосування субмарин в 
останні передвоєнні роки й у початковому пе-
ріоді війни [17, с.581]. Визначаючи ПЧ основ-
ним родом сил у діях з порушення морських 
комунікацій противника, «Наставление» пе-
редбачало їх дії як самостійно (позиційним і 
маневреними методами – крейсерства (пооди-
ноких і групи ПЧ) та завіс), так і спільно з на-
дводними кораблями й авіацією [11, с.680]. 
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Позиційний метод використання ПЧ ви-
значався ст. 5 НПЛ-39 як «очікування появи 
противника у заздалегідь визначеному човнам 
обмеженому районі (зазвичай це був квадрат 
або прямокутник зі сторонами 25–30 миль)» 
[13, с.17]. Іншими словами, зміст цього мето-
ду полягав у «самостійних діях підводних чо-
внів у заздалегідь обумовленому командуван-
ням районі моря, на підходах до військово-
морських баз (далі – ВМБ), портів, у вузлах 
комунікацій та в інших районах для знищення 
бойових кораблів і суден противника, ведення 
розвідки і виконання інших завдань, само-
стійно здійснюючи пошук і атаки противника 
у межах визначеної позиції» [7, с.325]. Цей 
метод застосовувався у тих випадках, «коли 
противник був не в змозі обійти район позиції 
або коли маневрені дії човнів були неможли-
ві» [17, с.583] або за умови дій на суміжних 
ділянках інших сил – своїх надводних кораб-
лів, підводних човнів. Основною перевагою 
позиційного методу була простота його орга-
нізації: командування могло постійно знати 
місцезнаходження човнів, виключалася мож-
ливість їх взаємних атак (як і інших своїх сил, 
що знаходилися поблизу) [13, с.17–18]. Разом 
з тим, цей метод через невеликі розміри пози-
цій сковував ініціативу командирів ПЧ, обме-
жував їх активність при пошуку, ухиленні при 
переслідуванні і навіть при використанні зброї 
[4, с.285]. 

Основним способом застосування торпе-
дної зброї була визначена стрільба поодино-
кими торпедами, а по великих швидкохідних 
кораблях – залпом із 2–3 торпед. «Наставле-
ние» визначало фази та дистанції торпедних 
атак [17, с.596], передбачало проведення де-
яких тактичних розрахунків і доповнювало 
проект «Наставления по производству груп-
повых атак подводных лодок» [11, с.681, 682].  

У довоєнний час на відміну від оператив-
ної, перевага надавалася вогневій підготовці 
та виробленню єдності тактичного мислення 
командирів, відтак ПЧ готувалися до пооди-
ноких самостійних дій виключно позиційним 
методом [4, с.285].  

Підводні сили Чорноморського флоту 
(далі – ЧФ), що нараховували 47 човнів [4, 
с.7]), зустріли війну у складі двох бригад (далі 
– БрПЧ), дислокованих: управління 1-ї брига-
ди, чотири дивізіони (далі – дПЧ) 1-ї бригади, 
управління 2-ї БрПЧ і 7-й дПЧ – у Севастопо-
лі, 8-й дПЧ – в Одесі, 6-й дПЧ – у Поті, що до-
зволяло в найкоротший термін здійснити роз-
гортання субмарин у визначених районах, 

прикрити найважливіші напрямки свого узбе-
режжя від ударів з моря [4, с.17; 12, с.546]. 
Проте, зі зміщенням базування човнів у порти 
Кавказу наприкінці 1941 р. цей час значно 
збільшився [4, с.272]. 

Чорноморському флоту у перший же день 
війни було поставлене завдання перервати 
морські сполучення противника діями ПЧ по 
транспортах і кораблях у районах Констанца, 
Суліна і Бургас [19, с.329] і вже надвечір 
22 червня уздовж західного узбережжя Чор-
ного моря човни були розгорнуті на трьох по-
зиціях [1, с.284; 2, с.120; 3, с.329; 16, с.136], а 
також висунуті в якості дальніх дозорів і на 
підходах до військово-морських баз і десант-
но-доступних ділянок узбережжя [1, с.389; 20, 
с.81].  

Особливістю бойових дій чорноморських 
підводників у перші два місяці війни було те, 
що вони велися при слабкій напруженості 
прибережних комунікацій противника, який 
використовував для перевезень переважно 
малотоннажні судна з малою осадкою [4, с.32] 
із сильною протичовновою обороною (далі – 
ПЧО), що значно ускладнювало пошук і атаку 
цілей, а залучення до виконання інших за-
вдань, часом невластивих [4, с.346], та значна 
мінна небезпека суттєво обмежували дії чов-
нів. У той же час, з накопиченням бойового 
досвіду, командування вносило в позиційний 
метод деякі зміни. Так, у серпні 1941 р., коли 
нові позиції були нарізані ближче до узбе-
режжя, які в декількох районах перехоплюва-
ли прибережний фарватер [4, с.32; 12, с.549], 
ПЧ дозволялося для зарядки батарей виходи-
ти у спеціально відведені райони поза позиці-
ями [4, с.285].  

Помітне зростання на початку серпня ін-
тенсивності ворожих морських перевезень і 
збільшення на початку вересня розмірів пози-
цій та отримання командирами більшої ініціа-
тиви та, відповідно, підйом їх активності, коли 
в залежності від обстановки вони проводили 
пошук ворожих суден біля берега або за кро-
мкою передбачуваних мінних загороджень – 
іноді це називали крейсерством в обмеженому 
районі – одразу ж позначилася на результати-
вності бойових дій – число зустрічей підвод-
них човнів із транспортами і бойовими кораб-
лями противника суттєво збільшилося [4, с.33, 
285–286]. Так, якщо у червні–липні 1941 р. у 9 
походах була всього одна зустріч з противни-
ком, то у серпні в 19 походах відбулося 7 та-
ких контактів і вже 15 серпня Щ-211 (коман-
дир капітан-лейтенант О. Дев’ятко) досягнув 
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першого успіху, потопивши в районі м. Єміне 
румунський транспорт «Peles» (вантажоміст-
кістю 5708 брутто-реєстрових тонн – брт) [12, 
с.549]. У вересні в 25 походах відбулося 12 зу-
стрічей з противником, у жовтні – відповідно 
26 і 21, у листопаді – за 14 походів відбулося  
9 контактів, а в грудні в 10 походах – 2 [20, 
с.86]. 

У кампанії 1941 р. ПЧ використовували 
головним чином торпедну і мінну зброю, ар-
тилерія застосовувалася тільки в двох випад-
ках [20, с.89]. Певним чином на успішність 
дій ПЧ впливала відсутність власного і нехту-
вання досвідом підводників Першої світової 
війни на Балтійському і Чорноморському теа-
трах. Через відсутність на човнах надійних за-
собів виявлення противника в умовах недо-
статньої видимості тільки три із 24 торпедних 
атак були нічними (одна успішна) [4, с.68], а 
внаслідок ухилення від цілей уночі та трива-
лого часу перебування на глибині окремі ко-
мандири часто пропускали противника [4, 
с.74]. Причиною ж більшості невлучень стала 
стрільба однією торпедою, як і в умовах мир-
ного часу [4, с.74]. Разом з тим, орієнтовані на 
атаки великих бойових кораблів або транспо-
рти противника, командири човнів, відповідно 
до вимог ст. 403 НПЛ-39, уподовж численних 
походів очікували зустрічей з «більш вартіс-
ними цілями», але, не дочекавшись їх, так і 
поверталися до баз з невикористаним боєком-
плектом [17, с.595]. А низька тактична підго-
товка командирів, офіцерського складу (по-
милки у визначенні елементів руху цілі, роз-
рахунку курсу і швидкості зближення, диста-
нції залпу через слабкі знання ними тактико-
технічних характеристик (далі – ТТХ) кораб-
лів і транспортів противника, що обумовлю-
валося відсутністю на ЧФ, як і в усьому ВМФ 
СРСР, довідників по торговельних суднах сві-
ту і, відповідно, відпрацювання атак по них), а 
також помилки у діях екіпажів [4, с.69] поряд 
з іншими причинами стали суттєвим чинни-
ком низької ефективності дій ПЧ. 

Слід зазначити, що діяльність човнів на 
ворожих комунікаціях значно ускладнювали 
досить несприятливі умови прибережного мі-
лководдя (10–50 м), що змушувало ПЧ буква-
льно «повзти» по ґрунту, піднімаючи мул, 
який демаскував їх і значно полегшував дії 
сил ПЧО; значна мінна небезпека (у районах 
комунікацій противник виставив до 20 тис. 
мін і мінних захисників) і використання про-
тивником переважно малих суден з осадкою 
до 2 м, що суттєво погіршувало умови торпе-

дної стрільби [12, с.552]. 
У підсумку, за шість місяців війни підво-

дними човнами ЧФ у 103 походах було пото-
плено 8 (тоннажністю 22 405 брт) і пошкодь-
жено 4 транспортних судна (14 250 брт), при 
цьому човнами було витрачено 32 торпеди, 
262 міни і 118 снарядів [4, с.74; 12, с.549]. 
7 підводних човнів було втрачено з різних 
причин [12, с.549]. 

Несприятливий розвиток обстановки на 
сухопутному фронті змусив перевести основ-
ні сили ЧФ до портів Кавказького узбережжя, 
що значно погіршило умови базування сил і 
збільшило понад удвічі відстань і тривалість 
переходу ПЧ до районів проходження основ-
них комунікацій противника на ділянках Оде-
са – Керч (протяжністю 380 миль), Констанца 
– Севастополь (240 миль), Суліна – Севасто-
поль (180 миль), Керч – Анапа (50 миль) [16, 
с.208]. 

Активне використання у квітні–червні 
1942 р. човнів для постачання військ Севасто-
польського оборонного району (усього 81 по-
хід) значно знизило їх активність на ворожих 
морських сполученнях, що призвело до зага-
льного збільшення їх напруженості та скоро-
тило час перебування на позиціях. Якщо з 22 
червня до 16 жовтня 1941 р. щомісячно на них 
знаходилося в середньому 13 ПЧ загальною 
тривалістю перебування 113 діб, то з другої 
половини жовтня 1941 р. до початку липня 
1942 р. ці показники знизилися до 9 і 85 від-
повідно [19, с.330].  

Відтак, набутий досвід вимагав унесення 
коректив до методів використання човнів: до-
велося відмовитися від дій човнів типу «М» 
на віддалених прибережних комунікаціях 
противника у північно-західному районі Чор-
ного моря [19, с.330] з малими (10–15 м) гли-
бинами, зрослою мінною небезпекою, актив-
ністю маневрених сил ПЧО і ворожої авіації 
[1, с.287], а також почати поступовий перехід 
від позиційного використання ПЧ до крейсер-
ства їх у визначених районах [12, с.550], зі 
збільшенням розміру позицій [1, с.284]. 

На підставі набутого досвіду застосування 
ПЧ за перші шість місяців війни Нарком 
ВМФ наказом від 10 березня 1942 р. за №0219 
затвердив нові «Правила стрельбы торпедами 
подводных лодок», якими запроваджувався 
метод стрільби «з часовим інтервалом» [17, 
с.581] – замість стрільби однією торпедою чо-
вен виконував залпову стрільбу кількома тор-
педами одночасно або з часовим інтервалом, 
випускаючи по 2–4 торпеди [12, с.550]. Крім 
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того, човни почали частіше проводити нічні 
атаки, а також використовувати артилерію 
[11, с.287; 19, с.330]. За дивізіонами закріпля-
лися райони бойових дій (позиції), що дозво-
ляло командирам обмінюватися досвідом і 
краще знати обстановку. З ініціативи коман-
дира дивізіону човнів типу «М» капітана 
3 рангу Л. Хіяйнена була розроблена настано-
ва зі спільних дій ПЧ, якою передбачалося за-
безпечення однієї позиції двома човнами по-
чергово, що розвивало певною мірою пози-
ційний метод, який, утім не отримав подаль-
шого розвитку [12, с.550]. 

У зв’язку із наступом гітлерівських військ 
на Кавказ у другій половині 1942 р. підвищи-
лася активність руху транспортів і конвоїв 
противника уздовж узбережжя, що спонукало 
командування БрПЧ у вересні «нарізати» чов-
нам нові позиції у північно-західній частині 
Чорного моря [19, с.330].  

З метою активізації дій підводні човни ЧФ 
поступово переходили до маневреного мето-
ду, зміст якого, згідно ст. 3 НПЛ-39, передба-
чав «можливість для одного або кількох чов-
нів діяти в розлогому водному районі і вико-
ристовуватися для активного пошуку против-
ника, завдання ударів при його русі у відкри-
тих районах на віддаленні від узбережжя, або 
для переслідування тихохідних і недобитих 
кораблів противника» [17, с.583]. Незважаючи 
на те, що при цьому у прибережних районах 
зростала небезпека підриву на ворожих мінах, 
відсутність належного забезпечення повітря-
ною розвідкою і складність зв’язку із човнами 
робили цей метод єдиним способом збіль-
шення зони спостереження, а відтак підви-
щення ймовірності виявлення противника [19, 
с.330]. У результаті з липня до грудня 1942 р. 
чорноморські підводники перебували в райо-
нах комунікацій противника загалом 1164 до-
би, здійснили 127 бойових походів [1, с.287], у 
яких виконали 41 атаку, 28 з яких завершило-
ся пуском торпед, з яких половина були успі-
шними. Були потоплені: танкер, 3 транспорти, 
буксир, колісний пароплав і парова шаланда, а 
кілька суден – пошкоджені [12, с.550].  

У той же час, деякі командири при вико-
ристанні позиційного методу у прибережних 
районах діяли творчо, нестандартно. Так, 21 
жовтня 1942 р. командир М-35 капітан-лейте-
нант М. Грєшілов у районі порту Суліна ви-
користав метод постановки на підводний якір 
для спостереження за входом у порт з пода-
льшим виходом в атаку [13, с.105]. 

У 1942 р., як і в 1941 р., човни діяли само-

стійно і по суті були єдиним родом сил, що 
був засобом постійного впливу на морські пе-
ревезення противника [4, с.272]. У підсумку, 
за рік підводні човни ЧФ здійснили 133 бойо-
вих походи, під час яких відбулося 94 зустрічі 
з противником; у 40 торпедних атаках було 
потоплено 13 суден (за доповідями команди-
рів – 22). При цьому було випущено 54 торпе-
ди і виставлено 196 мін [12, с.551]. За уточне-
ними даними, у результаті 41 атаки було по-
топлено 8 суден і кораблів, пошкоджено – 
транспорт і танкер. [20, с.88, 209–210], при 
цьому артилерією човнів було потоплено 3 
шхуни й одна шаланда, ще 3 шхуни було по-
топлено підривними патронами [12, с.551].  

Проте, ці успіхи були суттєво затьмарені 
недоліками у підготовці командирів човнів – у 
54 випадках унаслідок невдалого маневруван-
ня при зайнятті вогневої позиції командири не 
змогли вийти в торпедну атаку, відсутністю 
взаємодії човнів з авіацією та надводними ко-
раблями та втратою 9 підводних човнів [12, 
с.551].  

Характер і методи використання ПЧ на 
початку 1943 р. загалом залишалися незмін-
ними: самостійні дії позиційним методом зі 
зміною позицій. Проте, набутий досвід їх за-
стосування протягом перших півтора року 
війни знайшов своє відображення у наказі На-
ркома ВМФ від 21 листопада 1942 р. за 
№0100, яким було запроваджено «Наставле-
ние по боевой деятельности подводных ло-
док» (далі – НПЛ-42) [11, с.682]. Скасовуючи 
НПЛ-39, але зберігши його основні положен-
ня у стислому вигляді, НПЛ-42 став засадни-
чим документом з використання бойового до-
свіду радянських ПЧ. У першому розділі, 
який, як і раніше, називався «Общие основы 
оперативно-тактического использования по-
дводных лодок» (ст. 1–7), при збереженні ста-
рих методів – позиційного і маневреного – за-
проваджувався метод «крейсерства» як найе-
фективніший при діях на ворожих комуніка-
ціях – вільне маневрування підводних човнів 
у розлогому районі з метою пошуку кораблів 
противника [17, с.620]. На практиці цей метод 
мав назву «метод крейсерства у визначеному 
районі». Основною формою застосування під-
водних сил залишалася повсякденна бойова 
діяльність [12, с.553].  

Відтак, з початку 1943 р. протягом кіль-
кох місяців був застосований метод крейсерс-
тва у визначеному районі, розміри якого ви-
значалися довільно залежно від характеру за-
вдань та кількості човнів, ступені очікуваної 
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протидії противника та географічних особли-
востей театру [13, с.18–19]. На відміну від по-
зиційного методу, крейсерство надавало ко-
мандирам човнів більше ініціативи – вести ак-
тивний пошук у тій частині району, де була 
найбільш імовірна зустріч з противником [4, 
с.286], та дозволяло рівномірно впливати на 
комунікації противника на всій їх протяжнос-
ті, викликати напруженість ворожих сил ПЧО, 
а головне – гарантував командира ПЧ від по-
милки при розпізнаванні цілі – будь-який зу-
стрічний корабель (судно) належав противни-
ку [17, с.620–621]. Разом з тим, попутний по-
шук цілей як різновид крейсерства, при пря-
муванні ПЧ на позиції або поверненні в базу, 
не отримав розвитку [4, с.286].  

Подальшим кроком удосконалення такти-
ки радянських ПЧ став метод маневрування 
позиціями (позиційно-маневрене застосування 
ПЧ), що став застосовуватися навесні 1943 р. і 
передбачав наведення на кораблі противника 
човнів, яким призначалося декілька позицій 
для маневрування при виявленні ворога розві-
дкою або коли противник міг скористатися 
кількома маршрутами руху [4, с.286; 13, с.18]. 

Відтак, здійснюючи систематичний по-
шук цілей зазначеним методом, у 1943 р. під-
водні човни ЧФ досягли порівняно більших 
успіхів – за офіційною радянською статисти-
кою, ними було потоплено і пошкоджено 27 
транспортів та інших легких суден (74519 брт), 
знищено 18 бойових кораблів і допоміжних 
суден противника [13, с.110]. За іншими да-
ними, у 139 виходах на морські комунікації 
противника у результаті 56 атак радянські ПЧ 
потопили 13 транспортних суден, у т. ч. 10 
швидкісних десантних барж (далі – ШДБ), і 
одну пошкодили. За даними В. Доценка, було 
потоплено 8 крупних суден і до 30 дрібних 
[12, с.554]. Уточнена статистика останніх до-
сліджень свідчить про 10 потоплених і 7 по-
шкоджених цілей [20, с.210–213].  

Розвиток тактичних прийомів проходив у 
напрямку удосконалення способів пошуку 
противника, прагнення до точного виконання 
правил маневрування при торпедних атаках і 
найбільш доцільного ухилення від сил ПЧО 
після атаки. Набутий бойовий досвід, який 
стали вивчати й узагальнювати більш грамот-
но та впроваджувати на практиці, дозволив 
ширше використовувати гідроакустичні засо-
би при пошуку цілі під час атаки і післязалпо-
вому маневруванні. Саме, починаючи з 
1943 р., зросло число нічних атак, успіх яких 
залежав від виучки командирів та екіпажів 

ПЧ, їх мужності й чіткої роботи. Основним 
прийомом при виході в атаку згідно НПЛ-39 
було заняття найбільш вигідної позиції стрі-
льби [4, с.286]. 

Проаналізувавши результати діяльності 
радянських підводних сил за перші півтора 
року війни, з метою підвищення ефективності 
їх дій на ворожих комунікаціях, Нарком ВМФ 
СРСР М. Кузнєцов під час відвідування ЧФ у 
лютому 1943 р. [21, с.159] запропонував від-
мовитися від обов’язкового застосування по-
зиційного методу використання човнів і вима-
гав налагодити тактичну взаємодію з флотсь-
кою авіацією [10, арк.283; 15, с.107]. Відтак, у 
квітні на флоті була проведена перша спільна 
операція розвідувальної авіації та бригади 
підводних човнів [21, с.162]. Проте, у резуль-
таті поліпшилася лише оперативна взаємодія 
ПЧ з авіацією, що полягала у забезпеченні чо-
внів даними повітряної розвідки; через недос-
коналість апаратури зв’язку човнів, обмеже-
ний радіус дії розвідувальної авіації, несприя-
тливі погодні умови і недостатню підготовле-
ність особового складу тактичної взаємодії, 
хоча б у наведенні літаком човна на ціль, до-
сягнути не вдалося [19, с.332]. Крім того, не 
було налагоджено необхідної організації під-
порядкованості сил [4, с.287]. Відповідно, ма-
неврений метод використання підводних чов-
нів не набув належного рівня застосування.  

Таким чином, головні проблеми були не в 
галузі теорії, а навпаки – у практичній реалі-
зації – переважно у підготовці командирів та 
надання їм самостійності. Так, порівнюючи 
вимоги радянського НПЛ-39 і німецької «На-
станови командиру підводного човна», варто 
зазначити, що, на відміну від радянського, 
командир німецького підводного човна мав 
значно більшу свободу дій [17, с.586, 589]. 
Відтак, радянські командири були суттєво 
обмежені у виборі методів пошуку цілей і 
способів упливу на цілі противника, що не 
сприяло підвищенню успішності дій.  

Поліпшені умови ведення дій у 1943 р. – 
більші глибини та менша мінна небезпека у 
районах бойового застосування – дозволили 
знизити число втрат підводних човнів ЧФ, 
проте унаслідок протидії корабельних сил 
ПЧО противника загинуло 3 одиниці (2 – по-
топлено глибинними бомбами і 1 – торпеда-
ми) [12, с.554]. 

Зі зміною обстановки на причорноморсь-
кому напрямку наприкінці 1943 – навесні 1944 
років у результаті наступу радянських військ 
кримське угруповання противника (17-а армія 
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– близько 200 тис. осіб) було ізольовано від 
решти його сил, відтак його постачання й ева-
куація могли здійснюватися тільки морем. 
Виходячи з цього, Ставка Верховного Голо-
внокомандування (далі – ВГК) визначила Чо-
рноморському флоту систематично порушу-
вати ворожі комунікації на морі, причому го-
ловним завданням вона визначила зрив воро-
жих перевезень із Криму [9, с.40; 18, с.206]. 
Відтак, з початку 1944 р. човни діяли метода-
ми крейсерства в заданих районах і самостій-
ного пошуку в межах відведених позицій на 
ймовірних шляхах руху ворожих конвоїв – 
маневрування завчасно визначеними позиція-
ми [16, с.242].  

Під час Кримської наступальної операції 
ЧФ провів операцію з порушення комунікацій 
противника між півостровом і портами Руму-
нії з метою не допустити посилення угрупо-
вання противника в Криму на першому етапі, 
а на другому – зірвати евакуацію 17-ї німець-
кої армії та румунських частин [9, с.40; 18, 
с.206]. В основу плану дій ЧФ на морських 
сполученнях була покладена ідея взаємодії рі-
знорідних сил, дії яких планувалися так, щоб 
ворожі комунікації по всій протяжності зна-
ходилися під ударами сил флоту [3, с.380].  

Перед ПЧ були поставлені завдання: ве-
дення бойових дій самостійно й у взаємодії з 
авіацією в західних районах Чорного моря з 
метою порушення комунікацій противника, 
ведення повсякденної оперативної розвідки як 
на переходах, так і на позиціях. Для дій на 
віддалених морських сполученнях з Поті, 
Очемчире і Туапсе розгорталися усі наявні в 
строю ПЧ кількістю 13 одиниць [12, с.554; 
14]. Човнам було визначено «знищувати тран-
спорти й плавзасоби противника на комуніка-
ціях у північно-західному регіоні Чорного мо-
ря», діючи методом самостійного активного 
пошуку [5, с.303].  

За результатами спільної тактичної гри 
між штабами БрПЧ та ВПС флоту «Маневрені 
дії підводних човнів з розвідувальною авіаці-
єю» район операції був розбитий на 18 пози-
цій, у яких човнам передбачалося діяти пози-
ційно-маневреним методом, що давав можли-
вість управляти ПЧ у морі і зосереджувати їх 
у районах найінтенсивнішого руху конвоїв 
противника [9, с.41; 15, с.111]. У підсумку, під 
час Кримської операції розвідувальна авіація 
ЧФ, здійснивши 469 літако-вильотів, допома-
гала човнам дезорганізовувати конвої, а голо-
вне – понад 30 разів наводила ПЧ на них. 
Проте незважаючи на спроби організувати 

взаємодію, більшість можливостей атакувати 
ворожі цілі з різних причин не була викорис-
тана [5, с.339; 15, с.113; 20, с.252].  

Загалом під час Кримської операції (9 кві-
тня – 12 травня) всі підводні човни (із 13 залу-
чених до операції одночасно перебували у 
морі 6–9 одиниць) так чи інакше мали контакт 
із противником. Маючи за період з 11 квітня 
до 13 травня у 22 походах 52 бойових зітк-
нення, вони здійснили 26 торпедних атак по 
конвоях – понад 60% з проведених у 1944 р. 
[2, с.177; 5, с.339]. За офіційною радянською 
статистикою результатом їх дій стало потоп-
лення 16 і пошкодження 2-х кораблів і суден 
(60% успішності атак), при цьому було витра-
чено 63 торпеди, 20 з яких влучили в ціль [2, 
с.177]. За іншими даними – 7 цілей було пото-
плено і 2 – пошкоджено [14, с.72]).  

Проте, фактично внаслідок низького рівня 
підготовки екіпажів, і насамперед командирів 
[20, с.252–253], недостатнього наряду сил че-
рез віддаленість баз, вироблення ресурсу чов-
нів і обмежених можливостей ремонтної бази; 
суттєвих недоліків у навігаційно-гідрографіч-
ному та інших видах оперативного і бойового 
забезпечення та відсутністю, незважаючи на 
вжиті заходи, взаємодії човнів з іншими сила-
ми, передусім, з авіацією [4, с.347], недоліків в 
управлінні силами, результативність дій ПЧ 
під час операції з визволення Криму виявила-
ся украй низькою, а якщо її порівняти із за-
вданими противнику втратами авіацією та ін-
шими силами флоту – 76 кораблів і суден [20, 
с.530–531], то вона близька до нульової. Так, 
згідно останніх досліджень, під час дій на во-
рожих комунікаціях у період Кримської на-
ступальної операції чорноморські підводники 
домоглися тільки двох влучень: пошкодження 
11 травня в результаті торпедної атаки Л-4 та-
нкера «Friderix» (7327 брт), який до закінчен-
ня воєнних дій так і не був введений до ладу, 
та потоплення 12 травня артилерією С-33 по-
шкодженої авіацією та покинутої екіпажем 
десантної баржі F-130 [17, с.145; 20, с.254; 21, 
с.172].  

Основним способом дій ПЧ був самостій-
ний пошук у межах визначених позицій на 
найімовірніших шляхах руху ворожих конво-
їв. Під час операції човни за даними авіації 
змінювали позиції залежно від інтенсивності 
перевезень противника, що значно поліпшу-
вало оперативність ПЧ – використання методу 
«маневрування завчасно визначеними позиці-
ями» [6, с.303], використовувався метод зал-
пової стрільби при проведенні торпедних атак. 
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При цьому їм доводилося діяти в умовах по-
тужної ПЧО конвоїв ворога, що і призвело до 
загибелі під час операції Л-6 [21, с.172], у 
трьох випадках човни отримали незначні 
ушкодження від глибинних бомб (М-111, Л-4, 
Щ-201) і в одному – від авіаційних бомб (М-
35), що не вплинули на ведення ними дій [3, 
с.381; 16, с.242].  

Результатом дій радянських ПЧ на кому-
нікаціях противника стало прийняття у травні 
1944 р. «Правил маневрирования подводных 
лодок при торпедных атаках», які скасували 
частину статей НПЛ-39, і «Правила стрельбы 
торпедами подводных лодок» [17, с.581]. 

Після завершення Кримської операції і до 
закінчення 9 вересня бойових дій на Чорному 
морі підводні човни й авіація Чорноморського 
флоту продовжували діяти на комунікаціях 
між румунськими портами і Босфором, проте 
інтенсивність руху противника тут була до-
сить незначною [1, с.316], при цьому ПЧ, як і 
раніше, використовували позиційний і манев-
рені методи. 

У підсумку, за даними радянської статис-
тики, протягом бойових дій на Чорному морі 
унаслідок дій ПЧ ЧФ противник утратив 40 
транспортів (91,2 тис. брт), ще 9 (близько 
36 тис. брт) було пошкоджено [2, вкл.4]. За 
іншими даними, човнами ЧФ з кінця червня 
1941 р. до середини вересня 1944 р. було по-
топлено 60 транспортних суден тоннажністю 
140,5 тис. брт і пошкоджено 18; потоплено і 
пошкоджено 36 бойових кораблів різного 
призначення [4, с.346]. Загалом, за уточнени-
ми даними, у результаті дій на комунікаціях 
противника у 1941–1944 рр. на Чорному морі 
радянські ПЧ потопили торпедною, артиле-
рійською та мінною зброєю 13 транспортних 
суден (41 974 брт), 2 буксири, 4 баржі, мінний 
загороджувач, 9 ШДБ, пором типу «Ziebel», 
катер-тральщик, риболовний катер, а також 19 
болгарських і турецьких шхун, а ще 5 транс-
портів (23 520 брт), 1(2) ШДБ і 1 пором – по-
шкоджено. За цей же час флот утратив 27 чо-

внів, 51 човен зазнав пошкоджень, причому 
19 – із втратою боєздатності на тривалий тер-
мін [17, с.3]. 

Таким чином, положення теорії застосу-
вання радянських підводних сил, пройшовши 
серйозну апробацію у початковий період вій-
ни, були удосконалені та втілені у нових кері-
вних документах і використовувалися на 
практиці до завершення воєнних дій, зокрема 
на Чорноморському флоті. При діях на кому-
нікаціях противника вони постійно удоскона-
лювалися – якщо спочатку чорноморські під-
водники використовували як основний пози-
ційний метод при веденні самостійних дій 
(визнаного ще в довоєнний час малоефектив-
ним), то, починаючи з 1943 р., вони стали за-
стосовувати маневрені методи – маневруван-
ня завчасно визначеними позиціями та крей-
серство у визначеному районі, що давало бі-
льшу свободу дій командирам човнів і сприя-
ло в цілому підвищенню ефективності дій чо-
внів. Утім, позиційний метод залишався осно-
вним уподовж усієї війни. При цьому, спосо-
би і методи використання підводних човнів не 
набували належного розвитку з причини не-
достатньої тактичної й оперативної виучки 
командирів і нехтування набутим бойовим 
досвідом, а також недостатнім рівнем підго-
товки командування і штабів бригад до управ-
ління силами. Разом з тим, суттєво впливав на 
результативність атак рівень підготовки екі-
пажів деяких човнів та взаємодії між підвод-
ними човнами й іншими родами сил ВМФ, 
зокрема, розвідувальною авіацією.  

У підсумку, зазначені чинники призвели 
до малоуспішних і неефективних дій підвод-
них сил Чорноморського флоту. Натомість, у 
порівнянні з результатами діяльності підвод-
них човнів ЧФ, дії німецьких та італійських 
субмарин проти радянських комунікацій на 
Чорному морі були більш ефективними, що 
заслуговує на проведення окремого воєнно-
історичного дослідження у контексті перебігу 
підводної війни уподовж 1941–1944 рр. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ З 
ВИВЧЕННЯ БОЙОВОГО ДОСВІДУ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ  

(1941–1945) 
 

У статті проведено історичний аналіз діяльності органів військового управління Черво-
ної армії щодо запровадження та ведення роботи з вивчення бойового досвіду у роки Великої 
Вітчизняної війни. 

Ключові слова: Червона армія, Генеральний штаб, воєнно-історичний відділ, відділ із ви-
користання досвіду війни, досвід війни. 
 

Нині в умовах воєнного протистояння 
Українського народу агресивній політиці Ро-
сійської Федерації особливо актуальним стає 

питання вивчення й узагальнення бойового 
досвіду, набутого українською армією в боро-
тьбі з агресором. У зв’язку з цим повчальним 
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є досвід такої діяльності в Червоній армії, 
отриманий в роки Великої Вітчизняної війни 
(1941–1945). 

Слід зазначити, що в Червоній армії від-
разу після закінчення Громадянської війни, 
почали вивчати бойовий досвід з воєнно-
історичної точки зору. Для цього вже у 1924 
році було створено воєнно-історичний відділ 
штабу Робітничо-селянської Червоної армії 
(далі – РСЧА), що мав досліджувати й уза-
гальнювати досвід Першої світової та Грома-
дянської воєн з метою вироблення єдиних по-
глядів, форм і методів навчання та бойового 
використання військ [4, с.60]. 

Вивчення досвіду діяльності цього істо-
ричного органу Червоної армії в міжвоєнний 
період (1920–1930-ті роки) виявило значну 
організаційну еволюцію, яка неодноразово 
позначалася на зміні його назви і напрямків 
діяльності. Водночас досить добре організо-
вана воєнно-історична робота забезпечила 
створення низки праць з воєнного мистецтва, 
розроблених з урахуванням змін, що відбува-
лися в армії у зв’язку з її реорганізацією та пе-
реозброєнням на базі нової техніки. 

Напередодні Другої світової війни воєнні 
історики активно вивчали досвід італо-
абіссінської війни (1935–1936), громадянської 
війни в Іспанії (1936–1939), визвольної війни 
китайського народу проти японської агресії 
(1939–1941). З осені 1939 року військові фахі-
вці почали вивчати події Другої світової війни 
[4, с.63–64]. 

Аналіз керівних документів передвоєнно-
го та початкового воєнного періодів засвідчив, 
що за важливістю виконуваних завдань воєн-
но-історичний відділ закріпився у структурі 
воєнного управління Червоної армії. Так, за 
рік до початку Великої Вітчизняної війни на-
казом Народного комісара оборони СРСР від 
26 липня 1940 року за №0038, Генеральний 
штаб Червоної армії (далі – ГШ РСЧА) скла-
дався з восьми управлінь і трьох відділів, од-
ним з яких був воєнно-історичний, на чолі з 
полковником М. Таленським [11, с.160]. На 
початковому етапі війни у серпні 1941 року 
Й. Сталін як Нарком оборони СРСР затвердив 
нове положення про Генеральний штаб 
РСЧА, відповідно до якого ряд структурних 
підрозділів були реорганізовані, однак воєн-
но-історичний відділ не зазнав змін.  

У новому положенні разом із завданням 
проводити історичні розробки з вивчення бо-
йового досвіду минулих воєн з’явилася вимо-
га – збирати матеріали і вивчати події сучас-

ної війни та опрацьовувати керівні документи, 
спираючись на її досвід [7, с.390]. Таким чи-
ном, завдання щодо вивчення досвіду війни, 
що покладалося на Генеральний штаб, стало 
ширшим, ніж класична воєнно-історична ро-
бота, що проводилася у передвоєнні роки. 

Для цього існували суттєві причини. Оче-
видним є той факт, що з початком Другої сві-
тової війни вивчення воєнного досвіду вима-
гало глибшої уваги з боку керівництва держа-
ви та армії. Це підтвердили величезні втрати в 
живій силі і техніці, яких зазнала Червона ар-
мія у перший період Великої Вітчизняної вій-
ни. Начальник Генерального штабу на той час 
Г. Жуков писав з цього приводу таке: “Знач-
ною прогалиною в радянській військовій нау-
ці було те, що ми не зробили практичних ви-
сновків з досвіду боїв початкового періоду 
Другої світової війни на Заході, хоча цей до-
свід вже був у наявності. 

Раптовий перехід у наступ всіма наявни-
ми силами, притому заздалегідь розгорнутими 
на всіх стратегічних напрямках, не був перед-
бачений. Правда, не можна сказати, що все це 
взагалі звалилося нам як сніг на голову. Ми, 
звичайно, вивчали бойову практику гітлерів-
ських військ у Польщі, Франції та інших єв-
ропейських країнах і навіть обговорювали ме-
тоди і способи їх дій. Але по-справжньому все 
це відчули тільки тоді, коли ворог напав на 
нашу країну, кинувши проти військ прикор-
донних військових округів свої компактні 
бронетанкові та авіаційні угруповання… 

В цілому військова теорія тих років була, 
як кажуть, на рівні часу. Однак практика пев-
ною мірою відставала від теорії” [3, с.226]. 

Вже восени 1941 року дослідження досві-
ду війни було покладено певною мірою на 
оперативне управління, воєнно-історичний 
відділ і групу офіцерів Генштабу. Очевидним 
є те, що залучення офіцерів різних напрямків 
роботи породжувало проблему загального ке-
рівництва їх діяльністю. Водночас складна си-
туація на фронтах потребувала створення не 
лише окремого відділу, а й нової структури 
органів у військах, укомплектування їх кадра-
ми, здатними досліджувати накопичений ма-
теріал та оперативно доводити його до коман-
дного складу, штабів і військ.  

Конкретні заходи щодо виділення роботи 
з узагальнення та використання досвіду війни 
в окрему гілку служби зі створенням штатних 
органів і залученням посадових осіб на всіх 
рівнях управління були вжиті лише навесні 
1942 року. Так, 25 квітня 1942 р. Й. Сталін ви-
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дав черговий наказ про реорганізацію Генера-
льного штабу, яким визначалося створення 
відділу із використання досвіду війни. Новий 
відділ створювався на базі відділу оперативної 
підготовки Оперативного управління ГШ 
РСЧА, штат якого передбачав 14 посад війсь-
ковослужбовців і 6 цивільних працівників. 
Начальником відділу був призначений гене-
рал-майор П.П. Вічний [1]. Відділу доручало-
ся дослідження досвіду війни, розроблення за-
гальновійськових настанов та інструкцій з ве-
дення бойових дій і директивних вказівок з 
цих питань органам народного комісаріату 
оборони [12, с.216].  

З цього часу в Червоній армії поступово 
почала створюватися централізована система 
роботи з вивчення та використання досвіду 
війни. 

Найважливішим елементом функціону-
вання системи узагальнення і використання 
досвіду війни в Діючій армії на всіх рівнях 
військового управління був збір даних про на-
бутий досвід. На початку війни інформацію, 
як правило, отримували з матеріалів звітної 
документації, що надходила до Генштабу з 
оперативних, розвідувальних та інших каналів 
згідно з Табелем термінових донесень. Однак 
створення самостійного потоку інформації 
про досвід війни відбулося після виходу дире-
ктиви Генштабу від 9 листопада 1942 року, в 
якій конкретно визначався порядок подання 
цієї інформації органами управління різних 
рівнів до вищих начальників. Так, наприклад, 
вимагалося звіти про проведені операції (бої) 
надавати до штабу армії не пізніше трьох, 
штабу фронту – п’яти, Генштабу – десяти діб. 
Одночасно вимагалося від начальників штабів 
фронтів і армій до 15 листопада підібрати 
найбільш грамотних командирів, здатних ана-
лізувати й узагальнювати досвід війни. Віді-
браних офіцерів призначали на посади поміч-
ників начальників оперативних відділів і від-
ділень з вивчення досвіду війни, вирішуючи 
кадрову проблему забезпечення цієї діяльнос-
ті [2, с.38]. 

Звернемо увагу на внутрішню організацію 
даної роботи в Діючій армії. За загальне кері-
вництво роботою з вивчення досвіду війни та 
забезпечення практичного використання її ре-
зультатів у підготовці військ на різних рівнях 
військового управління відповідали началь-
ники штабів, що ставили підпорядкованим 
штабам завдання з вивчення та перевірки до-
свіду бойових дій, визначали їм питання, на 
які необхідно було звернути увагу, розглядали 

і затверджували плани роботи з вивчення до-
свіду війни, забезпечували отримання від ви-
щих штабів нової інформації. У штабах фрон-
тів та армій безпосередньо роботою з вивчен-
ня досвіду війни керували начальники опера-
тивних відділів, які її планували і спільно з 
начальниками розвідувальних відділів уза-
гальнювали дані про методи і прийоми веден-
ня противником операцій і боїв.  

Головними виконавцями були посадові 
особи з оперативних відділів (відділень). На 
рівні армійських штабів існувала своєрідна 
вертикаль із фахівців з вивчення бойового до-
свіду, які працювали в підпорядкованих шта-
бах. Так, у штабах корпусів цим займався 
один із помічників начальника оперативного 
відділу, у штабі бригади – заступник началь-
ника штабу з оперативної роботи, у штабі 
полку і батальйону – помічник начальника 
штабу [5, с.2–4]. 

Загальний план роботи штабу управління 
фронту (армії) складався на три місяці і містив 
оперативні і тактичні питання. Робочим доку-
ментом оперативних відділів (відділень) з ви-
вчення досвіду війни був календарний план. У 
ньому зазначалися терміни поточних робіт і 
подання звітних матеріалів, місце перевірки 
різних тактичних прийомів і способів викори-
стання техніки, а також безпосередні їх вико-
навці [4, с.6–7]. 

Особливу увагу в розкритті організації 
роботи з узагальнення і використання досвіду 
війни в діючій армії слід приділити питанням 
збирання, дослідження і поширення бойового 
досвіду. Для прикладу наведемо порядок такої 
роботи у штабах управлінь заступників ко-
мандувачів фронтів та армій і штабах з’єднань 
бронетанкових і механізованих військ Черво-
ної армії. 

На основі відпрацьованих матеріалів, які 
висвітлювали набутий досвід, необхідно було 
складати описи бойових дій або нових прийо-
мів боротьби, тези доповідей і розборів, за-
вдання для занять з командним складом і 
штабами, підсумкові накази, директиви, ін-
струкції, пам’ятки й окремі вказівки.  

До опису бойових дій або нових прийомів 
боротьби включали такі питання: обстановка, 
час і місце бойових дій; детальний опис бойо-
вих дій або нових методів боротьби (виконав-
ці, дії, способи і місце застосування); завдан-
ня, рішення, планування і бойове забезпечен-
ня операції або бою; планування матеріально-
го забезпечення; детальні результати із зазна-
ченням переваг і недоліків; аналіз танкових 
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втрат (їх види і причини); ремонт і евакуація 
танків у бою. Закінчувався опис висновками і 
пропозиціями. 

Під час збирання, узагальнення, вивчення 
і поширення бойового досвіду передусім до-
сліджували такі питання: 

організація та ведення операцій (боїв) ве-
ликими танковими і механізованими з’єднан-
нями; 

тактика дій, використання та взаємодія 
танкової бригади і танкового полку із загаль-
новійськовими з’єднаннями в різних видах 
операцій і боїв; 

організація управління в танкових і меха-
нізованих з’єднаннях і частинах, їх взаємодія з 
іншими родами військ; 

особливості використання танкових і ме-
ханізованих з’єднань загальновійськовими 
начальниками; 

вплив особливостей театру воєнних дій на 
бойові дії танкових і механізованих з’єднань 
та їх організаційну структуру; 

особливості та побудова бойових поряд-
ків залежно від характеру місцевості, пори ро-
ку, кліматичних та інших умов; 

методи і прийоми боротьби танкових і 
механізованих з’єднань у наступальних та 
оборонних операціях (боях) при введенні у 
прорив, переслідуванні і розвитку успіху; 

організація артилерійського й авіаційного 
забезпечення та супроводження танкових 
з’єднань і частин у наступальних операціях 
(боях); 

використання радіозасобів у бою і спосо-
би прихованого управління; 

аналіз причин танкових втрат і заходи 
щодо їх запобігання; 

робота тилу щодо забезпечення операції 
(бою); 

переваги і недоліки радянських бойових 
машин, виявлені в бою; 

досвід використання інженерних загоро-
джень, маскування й інженерного забезпечен-
ня з’єднань (частин); 

матеріальне забезпечення та організація 
тилу; 

потреба і витрата боєприпасів і палива.  
Вимогою керівних документів було осо-

бисте подання командирами корпусів (бригад, 
полків і батальйонів) командувачу бронетан-
кових і механізованих військ докладного опи-
су бойових дій, що мали вивчатися всією Чер-
воною армією, а також практичних висновків 
з бойових дій, які передбачали негайну зміну 
тактики й організації з’єднань і частин [5, 

с.10–13]. 
Очевидним є те, що зібрані матеріали по-

требували детального аналізу, узагальнення та 
інформаційного поширення передового досві-
ду в масштабах всієї Червоної армії. 

Бойовий досвід активно враховувався ко-
мандуванням військ під час підготовки керів-
них документів, що періодично оновлювали-
ся. Важливу інформацію про підходи до за-
стосування сил і засобів військ містять керівні 
документи періоду Великої Вітчизняної війни, 
а саме: польові та бойові статути, настанови, 
керівництва та інструкції, що розкривають 
бойове призначення, управління, взаємодію, 
бойове застосування військ під час їх забезпе-
чення на різних етапах операції [6, с.5–6]. 

Досить яскравою подією цієї роботи стало 
видання у серпні 1942 року “Збірки матеріалів 
з вивчення війни”, що дає підстави зробити 
висновок про перехід діяльності органу від 
збирання й узагальнення даних бойового до-
свіду до інформаційної форми роботи. 

Збірки стосовно досвіду радянських 
військ і військ противника доводилися до ко-
мандирів військових частин усіх родів військ. 
Незважаючи на важкий час, Генштаб, перед-
бачаючи майбутні події, розмістив у першому 
номері видання матеріали про знищення ото-
чених угруповань противника, хоча радянські 
війська до цього самі періодично потрапляли 
в таке небезпечне становище. Також у матері-
алах було наведено висновки з морських де-
сантних операцій за 1941 рік щодо викорис-
тання засобів протитанкової оборони, бороть-
би з авіацією противника [11, с.14].  

У своїх мемуарах С. Штеменко (на той 
час обіймав посаду начальника напрямку опе-
ративного управління Генштабу) ось як згаду-
вав вихід першої збірки: “Верховний Голо-
внокомандувач уважно переглянув перший 
збірник і він йому сподобався. А незабаром 
випала нагода на основі досвіду війни розро-
бити важливий наказ Народного комісара 
оборони №325, який відіграв помітну роль у 
бойовому застосуванні танків у роки війни. 
Наказ був підписаний Сталіним 16 жовтня 
1942 року, за місяць до контрнаступу під Ста-
лінградом, де танкові війська блискуче себе 
показали. Тепер вже стало зрозуміло, що від-
діл із використання досвіду війни працює 
правильно, і ми з нетерпінням чекали на дру-
гий номер збірки. Він з’явився в листопаді 
1942 року і містив декілька статей про дії взи-
мку, боротьбу за панування в повітрі, що було 
дуже потрібно. Головним стало те, що збірка 
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продемонструвала важливість роботи з вико-
ристання досвіду війни” [13, с.15]. Підтвер-
джуючи важливість цієї роботи, до другого 
номера збірки увійшли: наказ Народного ко-
місара оборони №325 “Про бойове застосу-
вання танкових і механізованих частин і з’єд-
нань” [10], а також інструкції з вивчення до-
свіду війни для штабів фронтів і армій. 

Щоб підняти на вищий рівень стан роботи 
із використання досвіду війни у військах, пе-
ревірити правильність розроблених рекомен-
дацій, довести їх до безпосередніх виконавців, 
а також обмінятися думками, Генштаб у жов-
тні 1943 року провів першу Всеармійську на-
раду. Її підсумки були відображені в наказі за-
ступника Наркома оборони маршала О. Васи-
левського від 11 грудня 1943 року за №0443.  

Аналіз зазначеного документа свідчить 
про величезну особисту увагу цього воєнача-
льника до питання вивчення досвіду на фрон-
тах війни. Так, серед позитивних аспектів 
О. Василевський вказував на те, що військові 
колективи, які відповідали за вивчення досві-
ду війни “отримали практику роботи, набули 
навичок творчого дослідження бойового до-
свіду і знайшли своє місце в системі управ-
ління військами”. Також було відзначено 
“підвищення інтересу генералів та офіцерів до 
воєнної історії як спадщини минулого, на базі 
якої можна глибоко розкрити нове в явищах 
Великої Вітчизняної війни” [8, с.229]. Водно-
час розкривалися системні недоліки в роботі. 
Наведемо найтиповіші з них: 

1. Вивчення бойового досвіду відбувалося 
не в ході операцій (боїв), а вже після їх закін-
чення, тому до особового складу військ інфо-
рмацію доводили пізно, що позбавляло її 
практичної цінності. 

2. Незначна участь у роботі з вивчення 
бойового досвіду начальників штабів фронтів 
і армій, перекладання її на недостатньо квалі-
фікованих виконавців, які за відсутності кері-
вництва упускали важливі питання у вивченні 
та вчасному переданні досвіду підпорядкова-
ним військам. 

3. Недостатня взаємодія між штабними 
фронтовими групами, які вивчали досвід вій-
ни, з відділами бойової підготовки, у резуль-
таті – запізніле безпосереднє використання 
набутого бойового досвіду для підготовки 
особового складу. 

4. Не поширилося вивчення досвіду без-
посередньо в ході операції (бою) зі своєчас-
ним його узагальненням у вигляді підсумко-
вих наказів, коротких оперативно-тактичних 

висновків за конкретними етапами операції 
(бою). 

Для усунення зазначених недоліків особ-
ливу увагу звертали на підвищення відповіда-
льності командного складу всіх рівнів за орга-
нізацію цієї роботи, забезпечення ним прове-
дення повчальних розборів минулих боїв з 
особовим складом, узагальнення нових явищ 
у діях своїх військ і військ противника та опе-
ративне доведення набутого бойового досвіду 
до військ. З цього часу, начальники штабів 
були зобов’язані негайно доповідати у вищі 
штаби, а також сповіщати сусідів про нові ме-
тоди організації та ведення бою, використання 
бойової техніки як своїми військами, так і вій-
ськами противника. Крім того, для підвищен-
ня рівня роботи у штабах фронтів і армій гру-
пи з вивчення досвіду війни були зведені у 
відділення у складі оперативних відділів. Для 
якісного кадрового забезпечення цих відді-
лень почали залучати до роботи лише офіце-
рів оперативно-тактичного рівня, а також тех-
нічних працівників [8, с.229–230].  

Для належного керівництва цією діяльніс-
тю 8 березня 1944 року, заступник Наркома – 
начальник Генерального штабу маршал 
О. Василевський видав наказ про реорганіза-
цію відділу з використання досвіду війни в 
управління з використання досвіду війни Ге-
нерального штабу Червоної армії. Тепер, крім 
збирання і вивчення бойового досвіду, на 
управління покладалися завдання із розроб-
лення та випуску нових загальновійськових 
статутів, настанов, вказівок із питань операти-
вного використання родів військ і тактики бо-
йових дій на основі висновків з досвіду Вели-
кої Вітчизняної війни. Управління також мало 
організовувати і контролювати оперативно-
тактичну підготовку польових управлінь ар-
мій резерву Ставки Верховного Головноко-
мандування, штабів внутрішніх військових 
округів і загальновійськових академій імені 
Ворошилова та Фрунзе [9, с.262]. Структурно 
управління складалося з відділів: оперативної 
підготовки, вивчення війни, статутного, реда-
кційно-видавничого і редакції журналу “Вій-
ськова думка” [2, с.39]. 

Генерал С. Штеменко, який на той час 
очолював оперативне управління Генерально-
го штабу, з цього приводу згадував: “У мину-
лому подібне завдання в таких великих обсягах 
у наших Збройних Силах не вирішувалося. 
Співробітники управління вчилися мистецтву 
узагальнення досвіду війни, шукали способи 
найбільш швидкого і правильного його офор-
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млення у процесі повсякденної роботи. Щоб 
бути на рівні висунутих вимог, їм доводилося 
підтримувати тісний контакт з оперативним 
управлінням. Від нас вони отримували необ-
хідні матеріали щодо дій військ, зокрема доне-
сення представників Генштабу із фронтів. Ко-
мандири управління з використання досвіду 
війни самі часто бували в діючій армії, де ви-
вчали досвід боїв і битв. Ми допомагали їм ор-
ганізовувати збирання матеріалів безпосеред-
ньо у військах, тому вони часто йшли прямо по 
гарячих слідах війни” [13, с.16]. 

У результаті реформування в Генераль-
ному штабі відділу з використання досвіду 
війни в управління керівництва діяльністю 
штабів з узагальнення бойового досвіду і до-
ведення його до військ значно покращилося. 
За участю його представників у фронтах і ар-
міях було проведено низку нарад, на яких від-
бувся обмін досвідом роботи, підведені під-
сумки і уточнені завдання.  

Аналіз виконаної роботи у військах, а та-
кож обмін досвідом проходив на сторінках 
офіційних видань [1]. За роки війни було ви-
пущено сімнадцять номерів “Збірки матеріа-
лів з вивчення війни”, але їх видання тривало 
й після її закінчення.  

З 1943 року почали виходити “Збірка так-
тичних прикладів” та “Інформаційний бюле-
тень”, де містилися матеріали з питань сучас-
ного бою, застосування видів зброї і бойової 
техніки. За роки війни війська отримали де-
сять номерів зазначеної збірки і тридцять три 

номери бюлетенів [2, с.39]. 
Черговим, важливим етапом у нарощу-

ванні темпів роботи з узагальнення та викори-
стання досвіду війни, підвищення її якості, 
оперативності й ефективності стала друга 
Всеармійська нарада з цієї проблематики, 
проведена Генштабом 26–29 березня 1945 ро-
ку. За кількістю учасників (160 осіб) вона 
майже в два рази перевищувала попередню. 
Отже, можна зробити висновок, що маючи чі-
тке уявлення про стан роботи з узагальнення 
та використання досвіду війни в Червоній ар-
мії, Генеральний штаб цілеспрямовано здійс-
нював керівництво нею. 

Таким чином, централізовану систему 
узагальнення та використання бойового до-
свіду в роки Великої Вітчизняної війни в Чер-
воній армії було сформовано у три етапи. На 
першому етапі наприкінці 1942 року Генера-
льний штаб створив лише окремі елементи 
системи зазначеної діяльності. Другий етап 
тривав весь 1943 рік і завершився створенням 
у Червоній армії мережі відповідних органів і 
розробленням керівних документів, що рег-
ламентували зміст роботи. На третьому етапі, 
який тривав до кінця війни, зусилля органів 
військового управління були спрямовані на 
вдосконалення створеної системи. Досвід, на-
бутий під час війни був предметом глибокого 
дослідження і в узагальненому вигляді дово-
дився до особового складу Червоної армії, що 
давало змогу військам ефективно його засто-
совувати у боротьбі з агресором.  
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Автором статті проаналізовано оперативно-стратегічну обстановку на радянсько-

німецькому фронті наприкінці 1943 – на початку 1944 рр., підготовку та проведення радянсь-
ким командуванням чотирьох послідовних стратегічних наступальних операцій по звільненню 
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У роки Великої Вітчизняної війни в 
зв’язку зі збільшенням розмаху, маневреності 
і напруженості збройної боротьби передвоєн-
ні погляди на роль фронтових об’єднань в 
операціях перетерпіли суттєві зміни. Як пра-
вило, для досягнення стратегічних завдань до-
велося залучати сили і засоби не одного, а де-
кількох (до чотирьох) фронтів. У зв’язку з 
цим, фронт, залишаючись оперативно-страте-
гічним об’єднанням Збройних сил, виконував 
в операції групи фронтів лише частину опера-
тивно-стратегічного завдання. Тільки в окре-
мих випадках на нього покладалося виконан-
ня стратегічних завдань, наприклад, Київська 
операція 1-го Українського фронту – листопад 
1943 року, Львівсько-Сандомирська наступа-
льна операція цього ж фронту – липень-
серпень 1944 року.  

Як свідчить досвід війни, фронтові об’єд-
нання, беручи участь у стратегічній наступа-
льній операції виконували далеко не однакову 
роль. Одні фронти діяли на головних напрям-
ках і виконували найважливіші завдання, інші 
– забезпечували успішне вирішення завдань 
військами (силами) головного угруповання. 
Разом з тим, інколи роль фронту суттєво змі-
нювалась і в зв’язку з різкою зміною операти-

вно-стратегічної обстановки фронт, який діяв 
на одному із флангів, отримував раптовий ус-
піх у стратегічній наступальній операції і піс-
ля нарощування його успіху введенням у бит-
ву об’єднань другого ешелону, напрямок го-
ловного удару в стратегічній операції міг пе-
реноситися. 

Бойовий склад фронтів і армій у ході вій-
ни не був постійним. Він визначався в кожно-
му конкретному випадку, залежно від воєнно-
економічних можливостей держави, важливо-
сті стратегічного (оперативного) напрямку 
дій, на яких діяли оперативні об’єднання і ха-
рактеру покладених на них завдань. 

У другому та третьому періодах Великої 
Вітчизняної війни способи ведення фронто-
вих операцій постійно удосконалювалися. Для 
фронтових об’єднань характерними були на-
ступні способи ведення операцій : 

фронтальний удар на одному напрямку з 
подальшим охопленням угруповання против-
ника з метою його оточення і знищення у вза-
ємодії з сусіднім фронтом. Прикладами такого 
способу ведення операцій можуть бути бойові 
дії військ 1-го і 2-го Українських фронтів у 
Корсунь-Шевченківській та військ 2-го і 3-го 
Українських фронтів в Яссько-Кишинівській 
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операціях; 
нанесення двох ударів на напрямках, що 

сходяться з метою оточення угрупування про-
тивника (Бобруйська операція військ 1-го Бі-
лоруського фронту); 

фронтальний удар на одному або ж двох 
напрямах з подальшим розвитком успіху в 
глибину з метою розчленування угруповання 
противника на частки (операція військ 2-го 
Українського фронту на Правобережній Украї-
ні в березні 1944 року); 

завдання одного удару з метою відсічення 
угруповання противника, притисненням його 
до моря і подальшим знищенням у взаємодії з 
флотом (наступальна операція військ 1-го 
Прибалтійського фронту в жовтні  1944 року 
по ізоляції курляндського угруповання про-
тивника); 

завдання головними силами фронту удару 
на одному напрямку з розвитком успіху в 
оперативну глибину, а частиною сил в сторо-
ну флангу для відсічення угруповання проти-
вника і подальшого його знищення спільно з 
сусіднім фронтом (Вітебсько-Оршанська опе-
рація військ 1-го Прибалтійського та 3-го Бі-
лоруського фронтів в червні 1944 року; Бер-
лінська операція військ 1-го Білоруського і 1-
го Українського фронтів у квітні 1945 року та 
інші) [8, с.196]. 

Важкі поразки і значні втрати на радянсь-
ко-німецькому фронті в 1943 році настільки 
ослабили нацистську Німеччину, що вона не 
змогла зібрати необхідні резерви для прове-
дення великих наступальних операцій, хоча 
ще збереглася можливість вести тривалі і впе-
рті оборонні дії, чому сприяла і відсутність на 
той час другого фронту в Європі. Основні си-
ли і засоби вермахту спрямовувалися проти 
СРСР. Гітлерівське керівництво надіялось 
стабілізувати східний фронт і виграв час мо-
білізувати ресурси і змінити її хід у своїх інте-
ресах [3, с.44]. 

Ставка Верховного Головнокомандування 
(далі – ВГК), опираючись на зростаючі еко-
номічні і воєнні можливості держави сплану-
вала на зимово-весняну та літньо-осінню кам-
панії 1944 року – стратегічні наступальні опе-
рації з рішучими цілями. Радянській армії не-
обхідно було без оперативної паузи, після 
осінніх боїв минулого року розгорнути новий 
могутній наступ і насамперед розгромити вій-
ська противника. У цей період Радянські 
Збройні Сили здійснили Дніпровсько-Карпат-
ську, Кримську, Львівсько-Сандомирську та 
Східно-Карпатську стратегічні наступальні 

операції (див. рис.1). 
Ставка ВГК завжди визначала: завдання 

військам, планувала воєнні кампанії і страте-
гічні операції, ставила завдання видам Зброй-
них Сил, узгоджувала їх зусилля за метою, мі-
сцем і часом, організовувала взаємодію Зброй-
них Сил і партизанських з’єднань; Збройних 
Сил і армій союзних держав; визначала склад 
стратегічних угруповань у кампанії, організо-
вувала перегрупування, поповнювала фронти 
особовим складом, матеріально-технічними 
засобами, організовувала стратегічну розвід-
ку, дезінформацію противника, здійснювала 
контроль за веденням бойових дій військами 
фронтів.  

Із восьми стратегічних кампаній проведе-
них Червоною армією в роки Великої Вітчиз-
няної війни, шість були наступальними. Всьо-
го за роки війни Червона армія провела понад 
50 стратегічних операцій [5, с.26–27]. У на-
ступальних операціях групи фронтів брали 
участь від двох до п’яти фронтових обєднань. 
Як правило, вони були складовою частиною 
воєнної кампанії і являли собою систему 
пов’язаних єдиним замислом фронтових опе-
рацій [5, с.28]. 

Дніпровсько-Карпатська наступальна 
операція (24.12.1943 – 17.04.1944 рр.) прово-
дилась з метою розгрому південного крила 
стратегічного фронту німецького Вермахта 
(група армій «Південь» і «А»), визволення 
Правобережної України і створення умов для 
подальшого наступу на Балкани і Польщу. 
Замисел операції полягав у тому, щоб могут-
німи ударами чотирьох Українських фронтів 
розсікти угруповання противника і розгроми-
ти їх по частинах [1, с.982; 3, с.62]. 

На початку передбачалося розбити ворога 
в східних районах Правобережжя, відкинути 
його від Дніпра і зайняти рубіж Південний 
Буг (до Первомайська), річка Інгулець (від 
Кривого Рогу до Устя) і в подальшому, розви-
ваючи наступ, вийти на рубіж Луцьк, Моги-
лів-Подільський, Дністер. 

Вона завершилася розгромом всього пів-
денного крила Східного фронту противника 
(за винятком блокованої в Криму 17-ї армії ) і 
була однією з найбільших у Другій світовій 
війні. У ході наступу радянські війська зни-
щили 10 дивізій і одну бригаду груп армії 
«Південь» і «А», та 59 дивізій противника бу-
ли розгромлені, втративши від 50 до 75% сво-
го складу [1, с.982]. В повітряних боях і на ае-
родромах було знищено 1400 літаків против-
ника. 
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Рис. 1.  Розгром німецьких військ на Правобережній Україні (23 грудня 1943 – 17 квітня 1944 рр.) 
 

У рамках Дніпровсько-Карпатської стра-
тегічної наступальної операції були проведені: 
Житомирсько-Бердичівська, Кіровоградська, 
Корсунь-Шевченківська, Рівненсько-Луцька, 
Нікопольсько-Криворізька, Проскурівсько-
Чернівецька, Умансько-Ботошанська, Берез-
негувато-Снігурівська, Поліська, Одеська та 
Тиргу-Фрумоська фронтові наступальні опе-
рації [1, с.982]. 

Співвідношення сил і засобів сторін на 
початок операції: гармати і міномети – 1,7÷1,0 
на користь СРСР; танки і САУ (штурмові га-
рмати) – 1,0÷1,1 на користь Німеччини; бойо-
ві літаки – 1,8÷1,0 на користь СРСР. 

У ході стратегічної наступальної операції 
введено: радянські війська – управління 2-го 
Білоруського фронту, 3 управління загально 
військових армій (47-а, 60-а, 70-а), 3 управ-
ління танкових армій (2-а, 4-а, 6-а) і управлін-
ня повітряної армії (6-а), 8 корпусів (танкових 
– 6, механізованих – 2) і 33 дивізії; німецькі 
війська – 2 управління армій, 43 дивізій (піхо-
тних, легких піхотних, гірськострілецьких – 
34, танкових – 6, кавалерійських –3) і 4 брига-
ди [8, с.190]. 

Всього в операції взяли участь 188 диві-
зій, 19 танкових і механізованих корпусів, 13 
бригад і п’ять укріплених районів та значна 
кількість з’єднань і частин інших видів Зброй-

них Сил, родів військ і спеціальних військ – 
понад 2 млн. 400 тис. солдатів та офіцерів. 

Тривалість операції складала – майже чо-
тири місяці – 116 діб; ширина фронту бойових 
дій – 1300–1400 км; глибина просування ра-
дянських військ – 250–450 км [1, с.982]; сере-
дньодобовий темп наступу – 2–4 км. 

У результаті проведення операції радян-
ські війська звільнили значну територію Пра-
вобережної України, вийшли на підступи до 
південної Польщі та Чехословаччини. 26 бе-
резня вони вийшли на кордон СРСР з Румуні-
єю та форсували річку Прут, уперше за роки 
Великої Вітчизняної війни перенесли бойові 
дії за межі держави. 

Цей розгром стратегічного угруповання 
противника корінним чином змінив обстанов-
ку не тільки на південному крилі радянсько-
німецького фронту, але й підірвав стійкість 
оборони противника в цілому, та на інших те-
атрах воєнних дій (далі – ТВД). 

Операція була проведена у виключно 
складних умовах зими і раннього бездоріжжя. 
Успіхи радянських військ відкинули раніше 
існуючі погляди про неможливість ведення 
значних наступальних операцій в умовах вес-
няного бездоріжжя. 

Характерними для операції є застосування 
значних сил бронетанкових і механізованих 
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військ. Уперше в історії Другої світової війни 
одночасно в одній стратегічній наступальній 
операції застосовувались шість танкових ар-
мій. Це забезпечило високі темпи і значну 
глибину наступу на широкому фронті і ство-
рило сприятливі умови для завдання подаль-
ших ударів радянських військ з метою повно-
го звільнення території СРСР і визволення на-
родів Європи. 

У результаті проведених операцій було 
завершено розгром південної частини східно-
го фронту нацистської Німеччини, що суттєво 
вплинуло на обстановку на інших ТВД. Німе-
цьке командування було змушене перекинути 
на Правобережну Україну значні сили із захо-
ду (34 дивізії і 4 бригади), що призвело до по-
слаблення угруповання його військ у Європі і 
значно знизило втрати союзників під час про-
ведення Нормандської десантної операції (6 
червня – 24 липня 1944 року). Радянські вій-
ська звільнили значну територію Правобере-
жної України, висунулися на підступи до Пів-
денної Польщі та Чехословаччини, а 28 берез-
ня, форсувавши р. Прут – вступили на терито-
рію Румунії. Вперше за час війни бойові дії 
було перенесено за кордони Радянського Со-
юзу [3, с.201]. 

У загальному переліку наступальних опе-
рацій фронтів, що проводились у межах Дніп-
ровсько-Карпатської стратегічної наступаль-
ної операції, особливе місце займає Кор-
сунь-Шевченківська операція. 

Після завершення 1-м Українським фрон-
том Житомирсько-Бердичівської операції (24 
грудня 1943 року – 14 січня 1944 року) і 2-м 
Українським фронтом Кіровоградської опера-
ції (5–16 січня 1944 року) зазначені фронти 
одержали завдання оточити і знищити кор-
сунь-шевченківське угруповання німецьких 
військ. На корсунь-шевченківському виступі, 
який по фронту сягав 275 км, оборонялися 
з’єднання 11-го 1 42-го армійських корпусів 
противника у складі дев’яти піхотних, танко-
вої та моторизованої дивізій, шести дивізіонів 
штурмових гармат та інших частин – усього 
біля 75 тис. солдатів та офіцерів, 1640 гармат  
і мінометів, 140 танків і штурмових гармат [4, 
с.71].  

Німецьке командування розраховувало, 
що радянські війська в умовах весняної повені 
та значних втрат не зможуть вести широкома-
сштабний наступ. Тому в них є можливість 
для підготовки та завдання низки ударів з тим, 
щоб відкинути радянські війська до Дніпра, 
залишити за собою багаті промислові та сіль-

ськогосподарські районі Правобережної Укра-
їни і з’єднатися з кримським угрупованням 
своїх військ. 

Безпосередньо на виступі противник не 
мав ніяких резервів, але в районах на захід і 
північний захід від Кіровограда знаходилося 
п’ять танкових дивізій, які могли перекинути 
в район Корсунь-Шевченківська. 

Оточення планувалося завершити в райо-
ні Звенигородки. Таким чином глибина на-
ступу для 1-го Українського фронту станови-
ла 50 км, для 2-го Українського фронту – 
75 км. Для виконання покладених завдань і 
виходу на означені рубежі термін наступу для 
1-го Українського фронту був назначений на 
26 січня, а для 2-го Українського фронту – на 
25 січня 1944 року. 

Операція готувалась у стислі строки про-
тягом 7–8 діб. Перед операцією крім безпосе-
редньої підготовки військ (створення ударних 
угруповань, накопичення матеріальних запа-
сів та ін.) було проведено ряд заходів щодо 
оперативного маскування. Силами 2-го Укра-
їнського фронту імітувалася підготовка голо-
вного удару в наступі в районі Кіровограда. 

Ударне угруповання військ 1-го Українсь-
кого фронту створювалося у складній обста-
новці, коли війська фронту одночасно з підго-
товкою до операції відбивали удари против-
ника в районах Вінниці та Умані. Саме через 
це ударне угруповання фронту спочатку нара-
ховувало всього 6 дивізій, а потім, під час бо-
йових дій, кількість дивізій було збільшено. 

Головний удар у Корсунь-Шевченківській 
наступальній операції завдавався військами 
лівого крила 1-го (генерал М.Ф. Ватутін) і 
правого крила 2-го (генерал І.С. Конєв) Укра-
їнських фронтів під основу корсунь-шевчен-
ківського виступу по флангам угруповання 
противника. Як підсумок, оборона противни-
ка була швидко прорвана, значні сили фаши-
стських військ були оточені і знищенні. У цій 
операції армії фронтів генералів М.Ф. Ватуті-
на і І.С. Конєва [1, с.763; 5, с.23], маючи не-
значну перевагу в силах і засобах, в умовах 
зимового бездоріжжя оточили і знищили зна-
чне оперативне угруповання військ противни-
ка в складі 10 дивізій. При цьому довелося 
відбивати потужні удари ворога за участю 
8 танкових дивізій із зовнішнього фронту ото-
чення. 

Наступу радянських військ противник 
чинив жорстокий опір. Протягом другого дня 
наступу по ударному угрупованню 2-го Укра-
їнського фронту були завдані потужні удари з 
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півдня і півночі, для чого залучалося понад 6 
дивізій, і, як наслідок, прорив у його обороні 
було закрито. Незважаючи на це, війська обох 
Українських фронтів продовжували зустріч-
ний наступ. 

Вже 28 січня війська фронтів з’єдналися в 
районі Звенигородки. Це були частини 20-го 
танкового корпусу 2-го Українського фронту 
(генерала Лазарєва) і 233-ї тбр 1-го Українсь-
кого фронту (генерала Савельєва). 

Війська 2-го Українського фронту (18-го 
танкового корпусу і 5-го гв. кавалерійського 
корпусу) 30 січня завдали поразки противни-
ку і знову здійснили прорив у його обороні. 
Наступного дня, 31 січня, було створено вну-
трішній фронт оточення силами 27-ї армії 1-го 
Українського фронту (генерала С.Г. Трофи-
менка), а також 52-ї армії (генерала К.А. Ко-
ротєєва), 53-ї армії (генерала І.В. Галаніна),  
5-го гв. кавкорпусу (генерала О.Г. Селівано-
ва), що входили до складу 2-го Українського 
фронту. 

На зовнішньому фронті оточення вели 
бойові дії 1-а танкова армія 1-го Українського 
фронту (генерала М.Ю. Катукова) та 5-а гв. 
танкова (генерала О.Г. Кравченка), кожна з 
яких були підсилені стрілецьким корпусом. 

У ході оточення німецьких військ на по-
чатку Корсунь-Шевченківської наступальної 
операції в смузі 2-го Українського фронту 
27 січня 1944 р. склалася вкрай складна опе-
ративна обстановка. Противник контрударом 
танкової дивізії «Вікінг» і 2 піхотних дивізій з 
півночі та 3 танкових дивізій з півдня відрізав 
введенні в прорив головні сили 5-ї гв. танкової 
армії і закрив розрив у його оперативній по-
будові.  

Генерал-фельдмаршал Е. фон Манштейн 
у своїх мемуарах «Утерянные победы» свід-
чив: «Керівництво групи армій зосередило 
значну кількість дивізій, щоб деблокувати 
оточені в «котлі» корпуси. Це було необхідно, 
так як на їх погляд «радянські війська переки-
нули у цей район з північно-західного і з схід-
ного напрямів не більше і не менше як два-
дцять шість стрілецьких дивізій і сім-вісім 
танкових, механізованих і кавалерійських ко-
рпусів. Використання такої великої кількості 
дивізій поясняється тим, що за винятком сві-
жих і поповнених з’єднань, радянські війська 
мали неповний штат особового складу, бойо-
вої техніки та озброєння». 

З початком лютого противник тричі нама-
гався вирватися з оточення, для чого завдавав 
удари як на внутрішньому, так і на зовніш-

ньому фронтах. 8 лютого 1944р. представник 
Ставки ВГК маршал Г.К Жуков і командувачі 
фронтами генерали І.С. Конєв і М.Ф. Ватутін 
звернулися з ультиматумом до командування 
оточених військ противника, в якому пропо-
нували капітулювати, але 9 лютого ультима-
тум була відхилено. Противник розпочав по-
тужний наступ у напрямку Чихівка – Лисянка 
назустріч оточеним і в напрямку Стеблів – 
Шиндерівка. Відстань між наступаючими 
угрупованнями противника скоротилась до 
12 км. Радянські війська вперто билися, вна-
слідок чого противник 12 лютого був змуше-
ний перейти до оборони. З цього часу всіма 
військами внутрішнього фронту оточення по-
чав командувати командувач військами 2-го 
Українського фронту генерал армії І.С. Конєв. 
14 лютого було звільнено місто Корсунь-
Шевченківський, а в ніч на 16 лютого, коли 
була велика хуртовина, нацисти знову намага-
лися прорватися з оточення на Лисянку, але їх 
спроби були блоковані військами 4-ої гв. армії 
(генерала І.К. Смірнова). 17 лютого було заве-
ршено знищення оточеного угруповання про-
тивника, який втратив 73 тис. особового скла-
ду, в т. ч. 18,2 тис. полоненими. Крім того, ра-
дянські війська завдали поразки ще 15 дивізі-
ям противника (з них 8 танкових), що діяли 
проти зовнішнього фронту оточення [1, с.763]. 

Москва салютувала тільки на честь 2-го 
Українського фронту. Як потім писав 
Г.К. Жуков: «Я думаю, що це була необачна 
помилка Верховного». За виявлені подвиги і 
мужність 23-м з’єднанням і частинам було 
присвоєно почесні найменування Корсунь-
Шевченківських, шести – Звенигородських. 

Метою фронтових наступальних опера-
цій, що визначалися Ставкою ВГК, були: роз-
гром 16–18 дивізій противника; оволодіння 
об’єктом оперативно-стратегічного значення 
або важливим рубежем на глибині 150–300 км. 
Це досягалося послідовним розгромом проти-
вника по частинах по мірі розвитку наступу в 
глибину. 

Найближчим завданням фронтів визнача-
лося: прорив оборони противника, розгром 
оперативних резервів і створення умов для 
розвитку успіху в оперативній глибині. В де-
яких операціях найближчим завданням фрон-
ту було оточення і знищення ворожого угру-
повання, що йому протистоїть або тільки сво-
їми силами (Бобруйська операція військ 1-го 
Білоруського фронту) або у взаємодії з сусід-
нім фронтом (Вітебсько-Оршанська, Яссько-
Кишинівська операції та ін.). Глибина най-
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ближчого завдання фронту складала 60–
150 км, на виконання якої затрачалося від 5 до 
12 діб. Глибина ж подальшого завдання фрон-
ту досягала 80–200 км і виконувалася протя-
гом 8–15 діб. 

Розмах операції в цьому періоді складав 
200–400 км і більше, середній темп наступу 
складав до 15–20 км на добу. Високі темпи 
наступу забезпечували досягнення мети фро-
нтової операції в короткі терміни, зривали на-
магання німецьких військ затримувати наступ 
радянських військ на проміжних рубежах. 

Основу рішення командувача військами 
фронту складав замисел операції, а в ньому 
важливу роль відігравав правильний вибір на-
прямку головного удару, який звичайно ви-
значався Ставкою ВГК. У більшості операцій 
головний удар наносився по найбільш слаб-
кому угрупованню військ в обороні против-
ника на напрямку, який давав можливість 
краще використати всі сили і засоби фронту і 
забезпечував виведення головного ударного 
угруповання військ (сил) на фланг і тил осно-
вним силам противника на найкоротшому на-
прямку і в мінімальні терміни. 

У цій обстановці командувач військами 
фронту генерал армії І.С. Конєв прийняв смі-
ливе рішення: обом танковим корпусам тан-
кової армії, не зважаючи на перервані комуні-
кації, продовжити наступ назустріч танкістам 
1-го Українського фронту і, ударом не поспі-
вших увійти в прорив танкового і кавалерій-
ського корпусів, вибити створену противни-
ком у горловині ділянки прориву «пробку» і 
завершити дії з оточення противника. Завдяки 
потужному вогню артилерії і рішучим діям 
військ замисел був успішно реалізований, ко-
мунікації танкової армії відновлені, а до 
2 лютого у смузі фронту практично одночасно 
були створені внутрішній і зовнішній фронти 
оточення противника. 

У цій операції добре показала себе і Став-
ка ВГК. Коли противник 4–8 лютого ударом 
чотирьох танкових дивізій прорвав оборону 
40-ї армії 1-го Українського фронту, і вклини-
лися на глибину до 25 км, реакція Ставки ВГК 
була стрімкою. За її рішенням була негайно 
перекинута із резерву Ставки до ділянки про-
риву 2-а танкова армія (370 танків), яка не-
прохідною багнюкою здійснила 100-кіломет-
ровий марш-кидок, зходу вступила в битву і 
ліквідувала загрозу прориву зовнішнього фро-
нту оточення. 

Але інколи головний удар завдавався по 
сильному угрупованню військ противника в 

обороні (1-й Білоруський фронт у Білоруській 
операції). 

В операціях, що розглядаються у цій стат-
ті успішно вирішувався основний принцип 
оперативного мистецтва – масування сил і за-
собів на напрямку головних ударів фронтів, 
що сприяло створенню потужних ударних 
угруповань і були основую забезпечення про-
риву оборони противника. 

Командні пункти фронтів розгорталися на 
відстані 25–40 км, а спостережний пункт ко-
мандування – в 2–3 км від переднього краю. 
Таке розміщення командних і спостережних 
пунктів забезпечувало зручність і безперерв-
ність управління. 

В середньому прорив тактичної зони обо-
рони противника в цих операціях здійснював-
ся з темпом 10–12 км на добу. В більшості 
операцій головну смугу оборони проривали в 
день наступу, а всю тактичну зону оборони – 
до середини наступного дня. На тих ділянках, 
де в перший день наступу вводилися в битву 
рухомі механізовані групи, війська нерідко за 
день просувалися на глибину 12–20 км, тобто 
відбувався прорив двох смуг оборони против-
ника. 

Заслуговує на увагу досвід відбиття 
контрударів противника, що відбувалися дво-
ма способами: з ходу і з місця. Коли против-
ник переважав у силах і засобах або наявності 
у нього значного угруповання військ, як це 
було під час контрнаступу в Корсунь-Шевчен-
ківській операції (1-й і 2-й Українські фрон-
ти), частина сил переходила до оборони, щоб 
відбити контрудар вогнем з місця, а потім 
ударами у фланг при взаємодії з військами, 
що наступають з фронту, розгромили і зни-
щили його угруповання військ. 

При завданні противником контрударів 
двома угрупованнями військ, як свідчить до-
свід бойових дій військ 1-го і 2-го Українсь-
ких фронтів у Корсунь-Шевченківській опе-
рації, то основні зусилля направлялися проти 
головного угруповання противника. А якщо 
сил і засобів було достатньо, то появлялася 
можливість одразу завдати удар по обох угру-
пованням військ противника. 

До числа важливих проблем, що вирішу-
валися в цих операціях і набули подальшого 
розвитку входили: масування сил і засобів на 
ділянках прориву, що забезпечувало створен-
ня потужних ударних угруповань у фронтах; 
прорив глибокоешелонованої позиційної обо-
рони противника; зародження й успішне про-
ведення артилерійського та авіаційного на-
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ступу; організація і здійснення оперативного 
переслідування противника високими темпа-
ми з форсуванням водних перешкод на широ-
кому фронті і з ходу. 

Планування і ведення послідовних фрон-
тових операцій як по фронту, так і в глибині, в 
окремих випадках загальновійськові операції 
проводилися як самостійні операції, перебу-
ваючи в безпосередньому підпорядкування 
Ставки ВГК. Так, при звільненні Криму в кві-
тні 1944 року окрема загальновійськова армія 
проводила наступальну операцію на Керчен-
ському півострові, взаємодіючи з військами 4-
го Українського фронту і силами Чорномор-
ського флоту. 

У ряді операцій розвідка боєм створювала 
сприятливі умови для прориву всієї тактичної 
зони оборони противника в перший день опе-
рації. Посилені батальйони не тільки викону-
вали поставлені завдання, але й захоплювали 
окремі ділянки на передньому краї, долаючи 
першу і другу позиції, а інколи і всю головну 
смугу оборони. Їх дії переростали у наступ 
головних сил дивізії першого ешелону, а по-
тім і армії (3-я і 13-а армії 1-го Українського 
фронту у Львівсько-Сандомирській операції) 
[3, с.205; 5, с.23]. 

Танкові армії відігравали головну роль у 
розвитку тактичного прориву в оперативній 
побудові. Вони швидко переносили бойові дії 
в оперативну глибину, придаючи їм маневре-
ного характеру. Важливою метою танкових 
армій було швидкий розвиток успіху військ 
перших ешелонів фронтів до виконання кін-
цевої мети фронтових операцій, оточення або 
відсіч у взаємодії з загальновійськовими армі-
ями значних угруповань противника. Так, 5-а і 
1-а гв. танкові армії в Корсунь-Шевченків-
ській операції спочатку оточили противника, а 
потім створили зовнішній фронт оточення, і в 
подальшому відбивали потужні контрудари 
противника [1, с.763]. 

Глибина операцій танкових армій залежа-
ла від глибини фронтових операцій і складала 
250–300 км (2-а, 5-а і 6-а гв. танкові армії в 
Умансько-Ботошанській операції), 350–480 км 
(3-а гв. танкова армія у Львівсько-Сандомир-
ський операції) [9, с.44–45]. 

Середньодобові темпи наступу коливали-
ся від 3–5 км до 25–45 км. 

Тривалість безперервних наступальних 
дій становила до 15 діб (5-а гв. танкова армія в 
Умансько-Ботошанській, 1-а і 3-я гв. танкові 
армії у Львівсько-Сандомирській операціях). 
Вона визначалась наявністю і технічним ста-

ном матеріальної частини. 
Побудова танкових армій при введенні їх 

в битву (прорив) при наявності трьох корпу-
сів, як правило, мала два ешелони, двох кор-
пусів – один ешелон з виділенням резервів рі-
зного призначення [9, с.44–45]. 

Смуга введення визначалася шириною 8–
12 км з наявністю 4 маршрутів (по два марш-
рути на кожен корпус першого ешелону). В 
складних умовах місцевості й обстановки в 
деяких арміях вводилися в прорив у смузі 4–
6 км двома маршрутами (5-а гв. танкова ар-
мія) у Вітебсько-Оршанській операції) і одним 
маршрутом (3-я гв. танкова і за нею 4-а танко-
ва армії) у Львівсько-Сандомирській операції. 
Але при цьому введення армій в битву набу-
вало затяжного характеру і виключалася мож-
ливість завдання по противнику раптового і 
потужного початкового удару. 

У перший ешелон оперативної побудови 
танкової армії виділялися танкові корпуси. 
Механізовані корпуси включалися до першо-
го ешелону в тих випадках, коли необхідно 
було завершити прорив підготовленої оборо-
ни противника, або коли з введенням у битву 
необхідно було форсувати водну перешкоду. 

Аналіз операцій свідчить, що головними 
умовами швидкого розгрому резервів против-
ника у фронтових операціях були: безперерв-
ність ведення розвідки і своєчасне отримання 
даних по противнику; оперативність у керів-
ництві військами прийняття рішень, постано-
вка завдань з’єднанням; упередження против-
ника в завданні ударів авіацією й артилерією, 
в розгортанні військ і завданні удару у фланг і 
тил його основного угруповання військ; ство-
рення переваги над противником у силах і за-
собах на напрямку головного удару; рішучість 
і швидкість дій військ; надійне прикриття сво-
їх флангів від ударів противника. 

Досвід проведення цих операцій засвід-
чив, що умовами успішного оточення против-
ника були: високі темпи прориву і розвитку 
наступу, в т. ч. і танкових армій, у глибину, 
що дозволяли виходити у фланги і тил проти-
вника, створення внутрішнього і зовнішнього 
фронтів оточення та організація блокади з по-
вітря, з виконанням якого оточення угрупован-
ня противника вважалось завершеним [9, с.46]. 

Основним способом розгрому оточеного 
угруповання противника було розсікання його 
шляхом завдання декількох ударів по напря-
мам, що сходилися, і ліквідація розрізнених 
угруповань по частинах. У деяких випадках 
наступаючі війська розсікали угруповання 
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противника ще в ході завершення оточення. 
Авіація та сили ППО були головними за-

собами повітряної блокади, прикриття і під-
тримки дій сухопутних військ і боротьби з ре-
зервами противника. Але не завжди досягала-
ся мета повного панування радянської авіації 
у повітрі. 

Важкі поразки і значні втрати на радянсь-
ко-німецькому фронті в 1943 році настільки 
ослабили нацистську Німеччину, що вона не 
змогла зібрати необхідних резервів для прове-
дення великих наступальних операцій, хоча й 
збереглася можливість ведення тривалих і 
впертих оборонних дій, чому сприяла і відсу-
тність на той час другого фронту в Європі. 
Основні сили і засоби вермахту спрямовува-

лися проти СРСР. Гітлерівське керівництво 
сподівалось стабілізувати Східний фронт і ви-
грати час щоб мобілізувати ресурси і змінити 
хід війни на свою користь. 

Характерним для цієї операції є застосу-
вання значних сил бронетанкових і механізо-
ваних військ. Уперше в історії Другої світової 
війни одночасно в одній стратегічній наступа-
льній операції застосовувалися шість танко-
вих армій. Це забезпечило високі темпи і зна-
чну глибину наступу на широкому фронті і 
створило сприятливі умови для завдання по-
дальших ударів радянськими військами з ме-
тою повного визволення території СРСР і на-
родів Європи від нацизму. 
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Автором статті проведено військово-історичний аналіз історіографії застосування ра-
діомін у початковий період Великої Вітчизняної війни та диверсійної діяльності спецпідрозділів 
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Історіографія дослідження дій спецпідро-
зділів партизанських формувань Українського 
штабу партизанського руху (далі – УШПР) у 
ході Великої Вітчизняної війни є достатньо 
обмеженою і за післявоєнний період істотних 
змін майже не зазнала. Тому при здійсненні її 
аналізу автор використав проблемно-хроно-
логічний принцип, який дозволив простежити 
процес еволюції радянської та сучасної украї-
нської, російської, білоруської та зарубіжної 
історіографії. 

Аналіз історичної літератури, присвяченої 
вивченню проблематики партизанського руху 
і дій спецпідрозділів партизанських форму-
вань дозволяє зробити висновок про доціль-
ність розділу її періодизації на два етапи: 
1) перша половина 1960-х – кінець 1980-х ро-
ків, і 2) початок 1990-х років до теперішнього 
часу. Автор при цьому виходить з того, що 
основними критеріями запропонованої пері-
одизації є: розширення кола питань, які ви-
вчаються, їх відображення в узагальнених 
працях і спеціальних дослідженнях, ступінь 
вивченості проблематики та розвиток її дже-
рельної бази. 

Дії спецпідрозділів партизанських форму-
вань в історіографічному плані неможливо 
вивчати у відриві від огляду літератури і дже-
рел з партизанської боротьби на окупованій 
території СРСР взагалі, та Україні зокрема, а 
також території країн Центральної і Південно-
Східної Європи. І в контексті вищезазначених 
аспектів аналізується подальша історіографія. 

Перші роботи про дії радянських партиза-
нів вийшли друком безпосередньо під час 
війни. Їх автори наголошували на всенарод-
ному характері партизанського руху, а як тео-
ретичне обґрунтування наводили висунуті 

класиками марксизму-ленінізму положення 
про сутність партизанської боротьби як фор-
ми дій пригноблюваних мас [44; 52]. Активно 
використовувалися спеціальні роботи, що 
поширювали ефективний партизанський до-
свід, містили поради партизанам з бойової ді-
яльності, виживанню в умовах природного 
середовища і протидії противника. Робота 
щодо організації і ведення партизанської вій-
ни розглядалася у багатьох збірниках із впо-
рядкування бойового досвіду. Проте, до кінця 
1950-х рр. так і не було виявлено не тільки ро-
біт військово-прикладного характеру за те-
мою дослідження, але й навіть популярних 
робіт. Історіографія цього періоду мала одну 
важливу особливість. Всі відомості, що відно-
сяться до застосування радіомін інженерними 
частинами спеціального призначення Черво-
ної армії і партизанськими формуваннями но-
сили закритий характер. Можливості дослід-
ників у ці роки обмежувалися вузькістю дже-
рельної бази, оскільки архіви залишалися 
практично недоступними.  

У 1960–1980-і рр. проблема історії парти-
занського руху знайшла відображення у фун-
даментальних працях з історії Другої світової 
і Великої Вітчизняної воєн, історії СРСР і 
КПРС [28; 46]. У зазначені два десятиліття 
вийшли спеціальні дослідження і збірки ста-
тей, де узагальнено зведені дані з організації 
партизанського руху на окупованій території 
СРСР і РСФРР [3; 8; 45; 47; 53; 60]. Проте, в 
узагальнюючих працях з історії Великої Віт-
чизняної війни питання про диверсійні дії 
партизанів на залізничних комунікаціях про-
тивника висвітлені лише в загальному плані. 
Найбільш повне відображення бойова і дивер-
сійна діяльність партизанів і підпільників 
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отримала в 3-томному виданні “Украинская 
ССР в Великой Отечественной войне Советс-
кого Союза” [65–67], І.Г. Старинова [8; 61], 
колективній праці Б.А. Єпова і І.Г. Старинова 
[69], в колективній монографії Д.Ф. Григоро-
вича, П.І. Денисенко та В.Н. Немятого [11], у 
працях В.І. Клокова [33–35], П.К. Пономарен-
ка [53], спільній праці П.П. Вершигори та 
В.А. Зеболова [7].  

На початку 1960-х рр. з’явилися роботи, 
безпосередньо присвячені застосуванню ра-
діомін. Першою згадкою про їх застосування 
став опублікований 6 вересня 1963 р. нарис 
Овідія Горчакова “Тайна полковника Стари-
нова”. Головний редактор газети “Известия” 
А.І. Аджубей, погоджував його публікацію з 
М.С. Хрущовим. Уперше з дозволу особисто 
М.С. Хрущова нарис про вибух будинку, мі-
ною, керованою на відстані по радіо, якою був 
убитий німецький генерал-майор фон Браун, 
командувач 68-ю піхотною дивізією і началь-
ник гарнізону міста Харкова, був надрукова-
ний у відкритій пресі [10]. 

Є згадки про застосування радіомін при 
мінуванні Києва у колективної праці “Инже-
нерные войска в боях за Советскую Родину”, 
що вийшла друком у 1970 р. Про це повідом-
лялося дуже стисло: “Завдання забезпечення 
оборонних дій Червоної Армії зажадало від 
інженерних військ широкого застосування 
ін.женерних загороджень усіх видів, особливо 
мінно-вибухових, масового руйнування об’єк-
тів, що мали велике військово-економічне зна-
чення, поспішного зведення військових і ти-
лових рубежів. З цією метою інженерні війсь-
ка використовували табельне підривне майно, 
різні види вибухових речовин, протитанкові, 
протипіхотні, протитранспортні та різні спеці-
альні міни, засоби спеціального мінування з 
приладами, керованими по радіо” [27]. 

В 1974 р. вийшов у світ перший випуск 
збірника статей “Война в тылу врага. О неко-
торых проблемах истории советского парти-
занского движения в годы Великой Отечест-
венной войны”, автори яких давали найбільш 
об’єктивну оцінку деяким важливим пробле-
мам історії народної боротьби в тилу ворога. 
У статті І.Г. Старинова “Битва на вражеских 
коммуникациях”, розглядаються способи і 
методи боротьби радянських патріотів на во-
рожих комунікаціях. Її автор акцентує увагу 
на тому, що диверсійні групи мінували великі 
мости не тільки на дорогах, що слабо охоро-
нялися, але й малі, зокрема мінами, керовани-
ми по радіо [8, c.218]. Тобто, констатується 

лише сам факт застосування партизанами ра-
діомін, але без аналізу та узагальнення досвіду 
їх бойового застосування.  

В історіографічному нарисі “Всенародная 
борьба в тылу немецко-фашистских оккупан-
тов на Украине 1941–1944” виданому В.І. Кло-
ковим у 1978 р., проаналізовано історіографію 
бойової та диверсійної діяльності партизанів і 
підпільників в Україні в роки Великої Вітчиз-
няної війни [33]. 

З початком 1980-х років з’явилися дослі-
дження, зазвичай, у вигляді збірок праць з 
партизанського та підпільного руху, основ-
ною методологічною базою яких стали зага-
льноісторичні методи. Виникають нові підхо-
ди у вивченні проблеми диверсійної діяльнос-
ті партизанів, розширюється методологічна 
база досліджень. Зазначені зміни сприяли збі-
льшенню числа праць, зумовили їх тематичну 
різноманітність.  

Дуже цікавою є праця П.К. Пономаренка 
“Всенародная борьба в тылу немецко-фашист-
ских захватчиков 1941–1944 гг.”, що вийшла 
друком у 1982 р., яка за своїм змістом є всебі-
чним дослідженням боротьби у ворожому ти-
лу. У монографії, автор декілька розділів при-
свячує диверсійній діяльності партизанських 
формувань і підпільних груп у тилу ворога. 
Детально розкрита особлива роль комунікацій 
у партизанських діях, проаналізовано тактику 
дій партизанських загонів і диверсійних груп, 
наведено приклади бойової і диверсійної дія-
льності партизанів, розглянуто мінно-вибухові 
засоби, що застосовувалися. Окремий розділ 
відведено підготовці і проведенню операції 
“Рейкова війна”. Проте, в роботі немає даних 
про застосування керованих по радіо мін [53].  

У монографії В.І. Клокова “Действия пар-
тизан Украины на железнодорожных комму-
никациях в тылу фашистских войск. 1941-
1944”, що вийшла друком у 1984 р. проаналі-
зовано диверсійну діяльність партизанів і бо-
йових груп антифашистського підпілля на за-
лізничних комунікаціях противника, що про-
лягали окупованою ворогом територією Укра-
їнської РСР [35]. 

Особливий інтерес викликає нуково-прак-
тичний посібник І.Г. Старинова, що був напи-
саний у липні 1985 р. “О подготовке партиза-
нских кадров”. У ньому автор коротко розпо-
відає про досвід підготовки партизанських ка-
дрів у передвоєнний період, під час націона-
льно-революційної війни в Іспанії та роки Ве-
ликої Вітчизняної війни, а також про особли-
вості підготовки радянських громадян і інозе-
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мних фахівців – диверсантів для дій за кордо-
ном. Детально розкриваючи систему підгото-
вки в навчальних закладах УШПР, автор ли-
ше згадує, що в Школі особливого призна-
чення (далі – ШОП) в 1944 році вперше про-
ходила підготовка для проведення диверсій 
мінами, керованими по радіо у тилу против-
ника [70].  

Автори книги “Минное оружие” П.Д. Гу-
тенко та Г.О. Мітін у розділі “Краткая история 
минно-взрывных заграждений” (1988 р.) на-
водять приклади застосування мін, керованих 
по радіо, що застосовувалися в роки Великої 
Вітчизняної війни [12, с.18–21]. 

Автором публікації коротко охарактери-
зовано історіографію диверсійної діяльності 
партизанів у період з 1960-х до 1980-х років. І, 
оскільки перша згадка про застосування ра-
діомін припадає на 1963 рік, то це дає підста-
ви вважати його початком зародження історі-
ографії за темою дослідження. Загалом зазна-
чені роки стали етапом подальшого станов-
лення і розвитку історіографії партизанського 
руху у Великій Вітчизняній війні. Його ви-
вчення призвело до появи спеціальних дослі-
джень, у т. ч. і диверсійної діяльності парти-
занів, розширенню їх проблематики, введення 
до наукового обігу нових джерел. Проте, слід 
зазначити, що жодного узагальнюючого ви-
дання з історії дій спецпідрозділів партизан-
ських формувань як спеціальною, так і науко-
вою чи науково-популярною періодикою в 
цей період не видано.  

Істотні зміни в розробці партизанського 
руху відбулися при доступі істориків до архі-
вів. На початку 1990-х років у вивченні історії 
України періоду Другої світової та Великої 
Вітчизняної воєн розпочався новий етап, що 
має специфічні характеристики. По-перше, 
значно зріс кількісно і якісно кадровий потен-
ціал історичної науки. По-друге, більш репре-
зентативною стала джерельна база для прове-
дення наукових досліджень тому, що історики 
отримали доступ до раніше закритих фондів 
державних і галузевих (відомчих) архівів. По-
третє, радикально змінилися пріоритети й ак-
центи наукових досліджень.  

На початку 1990-х років у вивченні парти-
занської боротьби взагалі, і на окупованій те-
риторії України зокрема, розпочався новий 
етап, пов’язаний із значними змінами в житті 
країни, розсекреченням та опублікуванням 
архівних документів, оновленням дослідниць-
кої методології в історичній науці. В узагаль-
нюючих працях з історії Великої Вітчизняної 

війни і партизанського руху в СРСР, що вихо-
дять друком у цей період розкриваються про-
рахунки в становленні й організації партизан-
ської боротьби, діяльність різних органів зі 
створення партизанських загонів, участь у них 
воїнів Червоної армії, питання повсякденного 
життя та побуту партизанів [4–5; 9].  

З кінця 1980-х рр. – початку 1990-х років 
в Україні, Росії і Білорусії, намітилося певне 
зростання зацікавленості до вивчення ходу 
бойових дій досліджуваного періоду. Про це 
свідчить значна кількість досліджень, що й 
утворюють сучасну історіографію Великої Ві-
тчизняної війни 1941–1945 рр. Насамперед це 
праці, в яких узагальнюється перебіг бойових 
дій і розвиток воєнного мистецтва, що пред-
ставляють офіційний погляд на події війни. 
Для них властива чітка науковість в оцінках 
подій [4–5; 15; 45]. По-друге, варто виділити 
комплекс робіт, в яких розглядаються операції 
Червоної армії, що містять дані, які розкрива-
ють окремі аспекти взаємодії з партизанами 
[53].  

На фоні інтересу, зростаючого в суспільс-
тві до історії Великої Вітчизняної війни, кіль-
кість праць про партизанський рух збільшу-
ється, з’являються нові дослідження. Однак, 
публікацій стосовно бойового застосування 
партизанськими формуваннями керованих 
радіомін у відкритій пресі навіть і сьогодні 
обмаль. Спеціальних досліджень по застосу-
ванню партизанами радіомін і донині немає. 
Хоча останнім часом і в нашій країні вийшла 
безліч узагальнюючих праць з історії та досві-
ду партизанського руху [9; 30; 32; 41–42; 48; 
50–51; 58; 62; 64; 68].  

Доступ вітчизняних істориків до спецфо-
ндів архівів сприяв появі нових наукових і на-
уково-довідкових праць, серед яких вирізня-
ються дослідження А.В. Кентія, В.С. Лозиць-
кого, І.Ф. Кураса, А.С. Чайковского та ін.  

Робота А.С. Чайковского “Невідома війна. 
Партизанський рух в Україні 1941–1944 рр. 
Мовою документів, очима історика” [68] ви-
йшла друком у 1994 р. Автор цієї праці згадує, 
що на початку 1940-х років у самій лише при-
кордонній смузі Південно-Західної залізниці 
(200 км завглибшки)… було підготовлено 60 з 
лишком підривних диверсійних груп загаль-
ною чисельністю 1400 осіб…, перевірено й 
полагоджено близько 120 мінних труб, ніш і 
камер. Руйнуванню важливих об’єктів на оку-
пованій ворогом території мали служити міни, 
керовані по радіо [68, c.10]. Можливо плану-
валося здійснювати руйнування об’єктів за 
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допомогою радіомін спеціальними підривни-
ми командами інженерних військ Червоної 
армії. Далі, він зазначає про існування в 1943–
1944 рр. у деяких партизанських з’єднаннях і 
загонах спеціальних підрозділів – мінерів-
підривників, автоматників (взводи, роти), мі-
нометні й артилерійські батареї чи навіть ди-
візіони, протитанкові групи, окремі танки і 
бронемашини [68, c.137]. Тим самим конста-
тує сам факт планування застосування радіо-
мін взагалі та наявності у партизанських фор-
муваннях спецпідрозділів для виконання ди-
версійних завдань, але без аналізу й узагаль-
нення досвіду їх бойового застосування.  

У вітчизняній історичній науковій літера-
турі існує низка наукових праць, що стосу-
ються проблем підготовки кваліфікованих 
фахівців для ведення збройної боротьби в ти-
лу ворога. Вітчизняні дослідники А.В. Кентій 
та В.С. Лозицький у своїй роботі “Війна без 
пощади і милосердя: Партизанський фронт у 
тилу вермахту в Україні (1941–1944)” виданій 
друком у 2005 р. зазначають, що в період з 
1 травня 1943 р. до 1 серпня 1944 р. у ШОП 
підготовлено 1474 спеціалісти партизанського 
руху… Серед них: мінерів, спецмінерів… [30, 
с.348]. Також, у цій роботі розглянуто струк-
туру навчальних закладів Українського штабу 
партизанського руху, систему, програми і на-
прямки підготовки партизанських кадрів. Але, 
на жаль, питання підготовки спецмінерів для 
ведення партизанами диверсійної діяльності 
не викладені.  

Загалом, дослідники отримали більше 
можливостей для подальших розробок за те-
матикою партизанського руху в Україні у ро-
ки Великої Вітчизняної війни. В результаті на 
даний час відбувається перегляд низки поло-
жень радянської історіографії, розкриваються 
малодосліджені аспекти цієї проблематики, 
поступово формується нова система знань і 
уявлень про дії українських партизанів.  

У 2008 році виходить книга Ю.Г. Вереме-
єва “Мины вчера, сегодня, завтра” [6, c.107–
109]. У нарисі з історії розвитку технічного 
устрою і тактичного застосування мін, автор 
указує про застосування керованих фугасів у 
роки Великої Вітчизняної війни. Зокрема, на-
водить факти використання об’єктної радіо-
міни Ф-10 у Виборзі та Харкові. Відзначає, що 
головним недоліком у використанні цієї міни 
було перехоплення радіосигналу або ж його 
подавлення. А також, що без агентурних да-
них про те, як противник використовує замі-
нований об’єкт, і чи використовує його взага-

лі, не можна сподіватися на серйозні наслідки 
(шкоду) від застосування міни. 

Автором особисто за темою дослідження 
до наукового обігу введено нові архівні дже-
рела, що раніше не використовувались. Зок-
рема, проаналізовано підготовку фахівців спе-
ціального мінування у ШОН УШПР, система-
тизовано й узагальнено досвід бойового за-
стосування радіомін у партизанських форму-
ваннях, проаналізовано специфіку диверсійної 
діяльності спецпідрозділів партизанських фо-
рмувань УШПР. Отримані результати за те-
мою дослідження опубліковані автором осо-
бисто та у співавторстві (спільна монографія 
та статті) [16–26].  

У російській історичній науці також не 
послаблюється увага до партизанського руху 
в роки Великої Вітчизняної війни – досвід по-
стійно вивчається і узагальнюється (А.Ю. По-
пов [54–57], декілька праць під керівництвом 
В.А. Золотарьова [2; 4–5], В.В. Квачков [29] та 
ін.), але в цих працях застосування радіомін 
партизанами не розглядається або ж тільки 
згадується, що загалом такі засоби використо-
вувалися.  

Серія праць А.Ю. Попова присвячена дія-
льності органів державної безпеки СРСР на 
окупованій радянській території в роки Вели-
кої Вітчизняної війни. Так, А.Ю. Попов зок-
рема, у праці “НКВД и партизанское движе-
ние” зазначає, що завдання з тривалого пору-
шення руху на комунікаціях противника на 
окупованій ворогом території вирішувалися за 
допомогою мін сповільненої дії та керованих 
по радіо мін [56, c.121]. Автор, на жаль, тільки 
констатує сам факт застосування керованих 
радіомін, але без аналізу й узагальнення до-
свіду їх бойового застосування.  

У книзі “Русский диверсант Илья Стари-
нов” А.Ю. Попова та А.І. Цвєткова наводить-
ся лише факт, що при проведенні у Харкові 
операції І.Г. Стариновим радіоміною було 
знищено будинок №17 по вулиці Дзержинсь-
кого [54].  

Серед наукових праць, в яких досліджу-
валися проблеми застосування радіомін слід 
згадати статтю “Начало эры радиофугасов”, 
що підготовлена за матеріалами Т. Самойлової 
й опублікована в 2005 р. У ній розглядається 
застосування радіофугасів, починаючи з най-
перших випробувань армійських радіофугасів 
з червня 1925 р. до осені 1941 р. [59, c.303–
306]. 

Відомо, що партизани УШПР застосову-
вали радіоміни типу ФТД. Тому, для того щоб 
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оцінити можливості радіомін цього типу, осо-
бливості їх застосування інженерними части-
нами Червоної армії, у книзі В.М. Замуліна 
“Курский излом. Решающая битва Отечест-
венной войны” (2007 р.) наводяться бойові 
приклади. У системі загородження головної 
смуги 6-ї гвардійської армії на Курській дузі 
були встановлені спеціальні радіокеровані 
мінно-вибухові загородження (далі – МВЗ). 
Цією роботою займалася 42-а інженерна бри-
гада спеціального призначення Резерву Вер-
ховного Головнокомандування на чолі з пол-
ковником В.П. Красновим, спеціально додана 
6-й армії. Два місяці – квітень і травень її ба-
тальйони щоночі в смузі 52-ї гв. і 67-ї гв. стрі-
лецьких дивізій ставили осколкові загороджу-
вальні міни (ОЗМ-152), що приводилися в дію 
електричним способом, а також трофейні ні-
мецькі важкі снаряди, які пристосували як мі-
ни з натяжним датчиком цілі. “На передньому 
краї головної оборонної смуги 6-ї гв. армії, як 
відзначається в Звіті інженерних військ фрон-
ту, – були застосовані засоби ТОС. Прилади 
встановлювалися на найважливіших напрям-
ках ймовірного руху противника у поєднанні з 
іншими інженерними загородженнями [13, 
с.61–129, 364–422]. 

Певний інтерес мають статті І. Кочина, 
що опубліковані в 2011–2012 роках у журна-
лах “Оружие” та “Наука и техника” [36–40]. 
Автор вважає, що дії радянських партизанів 
на залізничних комунікаціях у роки Великої 
Вітчизняної війни досить повно висвітлені у 
вітчизняних історичних матеріалах, а про за-
соби, за допомогою яких підривали німецькі 
ешелони, відомо мало. Тому І. Кочин деталь-
но розповідає про застосування партизанами 
мін, що не були на озброєнні Червоної армії, 
наводить приклади успішних дій диверсійних 
груп і операцій, що проводилися партизансь-
кими формированями. Що стосується засто-
сування радіомін партизанами, то І. Кочин 
проявляє повну непоінформованість. Дійсно, 
Державним союзним конструкторським бюро 
№47 (далі – ДСКБ-47) для партизанів була 
розроблена радіоміна, і оскільки вона була 
надсекретною, то по даних мінах повних і до-
стовірних даних немає, і про те, що вони за-
стосовувалися обмежено в країнах Східної 
Європи також. Тут автор має рацію, але не бі-
льше, решта його доводів помилкові. На поча-
ток вересня 1943 р., ДСКБ-47 розробило для 
партизанів дослідний зразок керованого теле-
фугасу УТФ-47, дуже легкий і простий. Але, 
без вказівки Державного Комітету Оборони, 

налагодити їх серійне виробництво виявилося 
неможливим. Тому, керівництво УШПР ви-
рішило користуватися готовими радіомінамі, 
типу ФТД, що були на складах Головного вій-
ськово-інженерного управління Червоної ар-
мії. Спецмінерів з радіомінами ФТД почали 
включати до складу партизанських форму-
вань на початку 1944 року. Тому факт, що в 
другій половині 1944 року спеціальні порта-
тивні радіоміни, як стверджує І. Кочин, є без-
підставним через те, що на озброєння парти-
занів вони не поступали. Перелік приладів, які 
входили у комплект радіоміни зазначені авто-
ром не зовсім правильно. 

Тема радянського партизанського руху в 
Білорусі перестає бути пріоритетним напрям-
ком досліджень, але розробка цієї проблеми 
продовжується. Аналіз історіографії, що на-
працьована за останнє десятиріччя ХХ століт-
тя – початку 2000-х років, свідчить, що від-
мінною особливістю цього періоду в історіо-
графії руху Опору, який розпочався після на-
буття Республікою Білорусь незалежності, 
стало вивчення питань, які не отримали нале-
жного освітлення в радянській історичній лі-
тературі. Так, білоруська історіографія, яка 
узагальнена В.В. Здановичем [14, с.31–35], за-
свідчила, що у монографіях, статтях і дисер-
таційних дослідженнях тема бойової і дивер-
сійної діяльності білоруських партизанів роз-
глядалася тільки окремими дослідниками. 

Разом з тим, стосовно теми дисертаційно-
го дослідження, в Білорусії (спільно з москов-
ськими видавництвами) вийшла серія книг під 
загальною назвою “Коммандос”, в якій пред-
ставлені досить цікаві публікації військово-
прикладного характеру, перевидання спеціа-
льної літератури з тематики партизанського і 
антипартизанського руху, розвідки і контр-
розвідки. Серед книг слід зазначити публікації 
досліджень як радянських, так і сучасних до-
слідників, у т. ч. з питань організації диверсій. 
Особливий інтерес викликають книги “Малая 
война (Организация и тактика боевых дейст-
вий малых подразделений)” [43] та “Антипар-
тизанская война в 1941–1945 гг.” [1], в яких 
висвітлюються деякі аспекти малої війни: ор-
ганізація, тактика, методи, засоби партизансь-
ко-диверсійної, контррозвідувальної та контр-
партизанської боротьби. У цій працях питання 
застосування радіомін партизанськими фор-
муваннями не розглядалися.  

Діям радянських партизанів було присвя-
чено чимало і зарубіжних досліджень. Роботи 
деяких закордонних авторів були перекладені 
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ще в післявоєнний період і дещо пізніше, але 
більшість із них залишаються маловідомими 
вітчизняним історикам. Деякі питання дивер-
сійної діяльності радянських партизанів роз-
глядаються в опублікованих працях, але немає 
спеціальних досліджень по діях спецподроз-
ділів партизанських формувань Радянського 
Союзу.  

Таким чином, у вітчизняній і зарубіжній 
історичній науці накопичено значний досвід 
вивчення партизанського руху в Україні у пе-
ріод Великої Вітчизняної війни. У працях уза-
гальнюючого характеру дана проблематика 
розглядається в контексті історії війни і роз-
витку радянського суспільства. У спеціальних 
дослідженнях розкриваються різні аспекти іс-
торії партизанського руху в Україні, у т. ч. і 
диверсійної діяльності партизанських форму-
вань. Однак тільки в окремих працях наво-
дяться приклади застосування радіомін в ін-
женерних бригадах спеціального призначення 

Червоної армії та підпільниками. Разом з тим, 
так і не з’явилося узагальнюючої роботи по 
діях спецпідрозділів партизанських форму-
вань, а саме: не визначено на якому рівні здій-
снювалося планування застосування спецпід-
розділів партизанських формувань та управ-
ління їх діями в тилу противника; не розгля-
нуто сили і засоби спецпідрозділів, які при-
значені для виведення та виконання диверсій-
них завдань у тилу противника; не визначені 
форми, способи і тактичні прийоми дій спец-
підрозділів партизанських формувань; не роз-
крита система підготовки спецмінерів; немає 
детального аналізу дій спецпідрозділів парти-
занських формувань; не охарактеризовано ра-
йони дій партизанських формувань і не про-
аналізована диверсійна діяльність спецпідроз-
ділів партизанських формувань. Стан науко-
вої розробленості проблематики дозволяє ви-
ділити коло основних питань, що визначають 
дослідження історіографії за даною темою. 
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У статті розглянуті питання бойової діяльності міжвидового угруповання (наземні вій-

ська, авіація і флот) з організації стійкого захисту Одеси у 1941 році. Налагодження чіткої 
взаємодії між армією, авіацією і флотом, а також артилерією, зенітниками, інженерними 
військами та іншими родами військ, розподіл меж відповідальності і функцій у Одеському обо-
ронному районі на різних етапах оборони і під час евакуації дало можливість вести успішні та 
цілеспрямовані бойові дії. 

Ключові слова: авіація, армія, артилерія, взаємодія, інженерні війська, міжвидове угру-
повання, оборона Одеси, Військова рада, прикриття узбережжя, Приморська армія, Чорно-
морський флот. 
 

Із стрімким зростанням вражаючих фак-
торів зброї і динаміки бойових дій міжвидові 
угруповання військ різних масштабів і спря-
мованості набувають все більш вирішального 
значення. Перший досвід успішної бойової ді-
яльності міжвидового угруповання військ 
збройні сили Радянського Союзу набули під 
час оборони Одеси в 1941 році. Саме тоді, 
щоб відстояти причорноморську перлину і 
саме право на вільне життя у рідному місті та 
не допустити свавілля шестикратно перева-
жаючого агресора, з’явився феномен тісної 
колективної взаємодії армії, авіації і флоту, за 
всебічної підтримки населення обложеного 
міста, який забезпечив не тільки тривалу обо-
рону, але й можливість проведення низки ус-
пішних контрнаступів Одеського оборонного 
району (далі – ООР). 

Загалом героїчній обороні Одеси (див. 
рис. 1) присвячено чимало праць, в основно-
му, науково-популярного, публіцистичного та 
пропагандистського спрямування. Питання ж 
організації ефективної діяльності цього між-
видового угруповання досліджено і висвітле-
но не достатньо. Полеміка щодо організації 
взаємодії армії і флоту між різними авторами 
десятками років, лежить у площині визначен-
ня переваг морського чи сухопутного керів-
ництва оборонним районом.  

Досвід сучасних локальних воєн і військо-
вих конфліктів підтверджує необхідність під-
готовки військ, авіації і сил флоту до найбільш 

тісної взаємодії у складних умовах вступу у 
війну. У них проглядається ставка на рапто-
вість, заздалегідь підготовлені і нестандартні 
способи дій, проведення спільних комплекс-
них заходів щодо приховування справжніх 
намірів і введення в оману противника, праг-
нення з початком війни дезорганізувати його 
управління військами і силами шляхом виве-
дення з ладу пунктів управління, вузлів зв’язку 
та навігаційних систем. Саме така взаємодія 
армії, авіації і флоту вперше налагоджувалася 
в ООР, тому дослідження його історії не втра-
тило своєї актуальне і на сьогодні. 

За передвоєнними теоретичними погля-
дами, оборона військово-морських баз (далі – 
ВМБ) з моря, повітря і суші мала носити ак-
тивний характер і здійснюватися у тісній вза-
ємодії військово-морських сил (далі – ВМС) із 
сухопутними військами і авіацією. Основним 
завданням ВМС у цьому випадку вважалося 
відбиття нападу на базу з моря і повітря, щоб 
відбити спроби прориву противником мінно-
артилерійської позиції, що прикривала базу, 
напади на кораблі і її берегові об’єкти, а також 
не допустити висадку десанту в межах опера-
ційної зони бази. Оборона ВМБ з суші покла-
далася на сухопутні війська і її стійкість мала 
забезпечуватися завчасною підготовкою гли-
бокоешелонованої оборонної системи, здатної 
відбити наступ великих механізованих сил 
противника [3, с.61]. Однак такі погляди, під-
тверджені важким досвідом російсько-японсь-
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кої та Першої світової війн, по суті залишали-
ся лише поглядами. У результаті пануючої за-
гальної передвоєнної переконаності в тому, 
що з початком війни бойові дії будуть перене-
сені на територію ворога, питання забезпе-
чення всебічної оборони ВМБ на практиці не 
були опрацьовані. Військово-морські бази 
СРСР до самого початку Великої Вітчизняної 
війни не мали підготовлених в інженерному 
відношенні рубежів прикриття із суші. Не бу-
ла налагоджена і необхідна взаємодія з органі-
зації спільної оборони ВМБ із суші армійсь-
кими сухопутними частинами з силами бере-
гової оборони та корабельною артилерією 
флоту. До цього також слід додати, що для 
надійного протиповітряного захисту ВМБ 
суттєво невистачало сил і засобів зенітної ар-
тилерії як за кількістю стволів, так і за якістю 
деяких їх зразків. 

Чорне море це закритий морський театр, 

що характеризується відносно невеликими 
розмірами (відстань між північним і півден-
ним берегом – 350 миль, між західним і схід-
ним – 610 миль). Вихід з моря через протоки 
визначався конвенцією, укладеною в Монтре 
(1936 р.) [6, с.123]. На узбережжі Чорного мо-
ря розташовувалися важливі промислові й 
економічні райони і міста Радянського Союзу. 
Обмежені розміри моря полегшували опера-
тивне розгортання сил флоту й організацію їх 
взаємодії, а центральне положення Кримсько-
го півострова, дозволяло використовувати на 
будь-якому з небезпечних напрямків сили, що 
базувалися на його бази й аеродроми. Великі 
глибини (за винятком північно-західного ра-
йону) [17, с.123], незначні відстані між порта-
ми західного узбережжя, сприятливі метеоро-
логічні та навігаційно-гідрографічні умови до-
зволяли використовувати сили флоту впро-
довж усього року. 

 

 
 

Рис.1. Карта-схема героїчної оборони Одеси (4 серпня – 16 жовтня 1941 р.) 
 

Чорноморський флот на початок Великої 
Вітчизняної війни мав у своєму розпоряджен-
ні понад 300 кораблів і катерів різних класів: 
лінійний корабель, 5 крейсерів, 16 лідерів і ес-
кадрених міноносців, 47 підводних човнів, 15 

тральщиків, значну кількість торпедних і мо-
рехідних сторожових катерів. Авіація Чорно-
морського флоту нараховувала 626 літаків рі-
зних типів [10, с.253]. Військово-морські бази 
Чорноморського флоту були надійно прикриті 
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з боку моря береговою артилерією, а з сухо-
путного – не мали ніякої оборони [20, с.57–
59]. 

Нацистську агресію війська Одеського 
військового округу і Чорноморського флоту 
зустріли достатньо організовано й успішно 
відбили бомбардування та численні спроби 
ворога захопити переправи і висадити десан-
ти, щоб закріпитися на лівому березі Дунаю і 
Прута. Навіть 24–25 червня 1941 р. для зни-
щення ворожих батарей, які безжально роз-
стрілювали радянські придунайські міста і по-
зиції військ прикриття держкордону, було ус-
пішно висаджено кілька десантів на його во-
рожий берег. Десантники знищили румунські 
батареї і закріпилися на 75-кілометровому 
плацдармі уздовж правого берега, який успі-
шно утримували майже місяць – до 19 липня 
1941 р. [13, с.11]. На жаль, ситуація на інших 
ділянках радянсько-німецького фронту скла-
далася набагато гірше. Зокрема, війська про-
тивника, прорвавши оборону північніше Ти-
располя і стрімко просуваючись на схід, вже 
на початку серпня, створили загрозу охоплен-
ня військ Південного фронту, у т. ч. Окремої 
Приморської армії, що оборонялася західніше 
Одеси. Тому Ставка Верховного Командуван-
ня наказала відвести війська Південного фро-
нту на рубіж Чигирин, Вознесенськ, Дніст-
ровський лиман. Бойові дії розгорнулися 
всього за кілька десятків кілометрів від Одеси. 
Приморська армія в цей час відходила своїм 
правим флангом за Дністер, а лівофлангові її 
з’єднання відбивали удари ворога в нижній 
течії Пруту. З 28 липня основні сили військ 
Південного фронту, відбиваючи запеклі атаки 
насідаючого ворога, почали відхід до Півден-
ного Бугу. В напрямку Одеси відходили лише 
дві дивізії Окремої Приморської армії. Проти-
вник для захоплення, практично не прикритої 
оборонними рубежами і військами Одеси, 
спрямував всю 4-у румунську армію (12 диві-
зій, у т. ч. одна танкова) і частини 72-ї німець-
кої піхотної дивізії, що створило реальну за-
грозу захопленню Одеси із суші з ходу. Тому 
командування Приморської армії та Одеської 
ВМБ, отримавши наказ Ставки Верховного 
Головнокомандування (далі – ВГК) і Нарко-
мату ВМФ: “Одесу не здавати і обороняти до 
останньої можливості, залучаючи до справи 
Чорноморський флот” [9, с.113], у найкоротші 
терміни організували максимально тісну вза-
ємодію, для рішучої відсічі противнику, рете-
льно зберігаючи при цьому свої досить обме-
жені людські та інші ресурси. 

19 серпня рішенням Ставки ВГК створено 
Одеський оборонний район, що підпорядко-
вувався Військовій раді Чорноморського фло-
ту. Його командувачем призначений контр-
адмірал Г.В. Жуков, а командувач Приморсь-
кої армії генерал-лейтенант Г.П. Софронов – 
заступником командувача ООР і начальником 
усіх його сухопутних військ [9, с.114]. 

Навіть сухопутні командири відразу ж 
оцінили доцільність такого рішення, так нача-
льник штабу Приморської армії генерал 
М.І. Крилов зазначав: “Те, що Ставка Верхов-
ного Головнокомандування відповідальність 
за оборону Одеси поклала на Військову раду 
Чорноморського флоту, не викликало у нас 
жодних сумнівів. Це було правильне рішення. 
Стійка і тривала оборона Одеси в усіх відно-
шеннях залежала від флоту. Зв’язок з Вели-
кою землею, поповнення людьми, харчуван-
ня, евакуація тяжкопоранених – все це лягло 
на плечі моряків” [11, с.25]. Всі сили і засоби 
ООР були об’єднані під єдиним командуван-
ням за своїм бойовим призначенням: авіація, 
артилерія, інженерні війська та ін. У Військо-
вій раді ООР обов’язки між його членами, та-
кож були чітко розподілені: дивізійний комі-
сар Ф.Н. Воронін відповідав за питання сухо-
путної оборони, бригадний комісар І.І. Азаров 
– за морську оборону і підтримку сухопутних 
військ з моря, бригадний комісар А.Г. Коли-
банов – за тил і матеріальне забезпечення 
військ. Командувач Окремої Приморської ар-
мії і його штаб розробляли і проводили в жит-
тя рішення, пов’язані з організацією сухопут-
ної оборони. Усі принципові питання оборони 
Одеси вирішувалися, як правило, Військовою 
радою оборонного району [14, с.153]. Навіть 
директива Військової ради флоту, що вимага-
ла негайно розпочати контрнаступ у районі 
Григорівки, завдяки єдиній аргументованій 
позиції всіх членів Військової ради ООР була 
відтермінована. З самого початку оборона мі-
ста організовувалася за трьома секторами че-
рез особливості природно-географічних умов 
місцевості – спрямовані від моря глибокі ли-
мани, обмежували можливості фронтального 
маневру військами. 25-та стрілецька дивізія 
тримала оборону у Південному секторі на 
фронті біля 25 км, 95-а – на фронті 20 км – у 
Західному, а в Східному секторі оборону три-
мала зведена група комбрига Монахова [1, 
арк.2–3]. 

Зміцнивши командний склад секторів (ко-
мандиром 25-ї дивізії 20 серпня призначений 
генерал-майор І.Е. Петров, який об’єднав під 
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своїм командуванням також 1-у кавалерійську 
дивізію і 90-й стрілецький полк 95-ї сд), кож-
ному з них було надано тактичну самостій-
ність при максимальній централізації всебіч-
ної бойової підтримки та забезпечення об’єд-
наними силами та засобами ООР. Такі органі-
заційні рішення в ізольованому з моря і суші 
приморському місті і районі навколо нього, 
забезпечили згуртування всіх воїнів і мешка-
нців міста. 

Малочислену артилерію ООР – всього 5–
6 гармат на 1 км фронту, було максимально 
об’єднано під командуванням начальника ар-
тилерії Приморської армії полковника Рижі. 
Берегові батареї флоту і корабельна артилерія 
Північно-Західного району терміново і якісно 
освоїли не звичне для них ведення прицільно-
го вогню по наземним сухопутним цілям. За-
вдяки єдиному командуванню всією артилері-
єю ООР, це забезпечило високу концентрацію 
артилерійського вогню на найважливіших ву-
зьких ділянках фронту.  

Чорноморський флот також надав дієву 
допомогу фронту бійцями. Вже 8 серпня – на 
третій день оборони Одеси, у боротьбу з воро-
гом вступили 1-й і 2-й полки морської піхоти, 
сформовані із моряків-чорноморців. Тактична 
майстерність морської піхоти народжувалось 
у вогні битв. У вересні для висадки десанту в 
районі Григорівки в Севастополі було скомп-
лектовано ще й 3-й морський полк. У важкій 
боротьбі з ворогом під Одесою чорноморські 
моряки-піхотинці набували навичок швидкої 
висадки на узбережжя, захоплення прибереж-
них ділянок, вдосконалювали організацію вза-
ємодії з кораблями, артилерійська підтримка 
яких була особливо цінною, тому що артиле-
рія в бойових порядках десантників була від-
сутня [12, с.13].  

Авіація Приморської армії і флоту забез-
печувала насамперед захист порту, міста і по-
зицій військ від ударів з повітря. Незважаючи 
на малу кількість винищувачів, граничне зно-
шення техніки і необхідність передислокації 
аеродрому безпосередньо в межах міста, за-
хист Одеси від ударів з повітря забезпечував-
ся до кінця оборони [5, с.24]. Літаки одеської 
авіагрупи у період з 23 серпня до 15 жовтня 
1941 року здійснили 3780 літако-вильотів [15, 
с.87]. Особливо напружено діяли винищувачі 
в період проведення вантажно-розвантажу-
вальних робіт у порту, успіх у проведенні 
яких повністю залежав від надійності при-
криття винищувачами і зенітною артилерією 
[16, с.87]. 

Дії зенітної артилерії заслуговують дуже 
високої оцінки – у найважчі дні і тижні обо-
рони їм доводилося по 17 годин на добу нести 
бойове чергування, а добова витрата боєзапа-
су на зенітну гармату 76,2-мм калібру сягала 
78 снарядів [7, с.153]. 

На початку оборони взаємодія зенітної 
артилерії і винищувальної авіації, що прикри-
вала Одесу, здійснювалася без урахування 
фактичних можливостей сил ППО. Зенітна 
артилерія, побоюючись ураження своїх же 
винищувачів, не завжди своєчасно відкривала 
вогонь, хоча чисельність літаків-винищувачів, 
які перебували в повітрі, чітко свідчила, що їх 
протидія у кожному конкретному випадку не 
може бути ефективною. Тому, згодом, в осно-
ву взаємодії літаків-винищувачів і зенітної ар-
тилерії був покладений принцип надання ши-
рокої ініціативи винищувальній авіації, і лише 
у тих випадках, коли співвідношення її сил з 
силами противника забезпечувало можливість 
успіху. В інших випадках ініціатива залиша-
лася за зенітною артилерією. У початковий 
період оборони негативно позначалася недос-
коналість засобів для раннього виявлення во-
рожих літаків і організація термінового опо-
віщення про них. У міру скорочення глибини 
спостереження за противником у зв’язку зі 
зменшенням площі оборонного району цей 
недолік давав про себе знати. 

До 19 серпня на підступах до Одеси було 
підготовлено три оборонних рубежі. Передо-
вий рубіж знаходився за 20–25 км від міста, 
середній (головний) – за 15 км від Одеси і тре-
тій (тиловий) – був створений майже по межі 
міста. Над створенням оборонних позицій на 
межі можливостей виконали завдання 9 інже-
нерних і 13 будівельних батальйонів за під-
тримки десятків тисяч мешканців міста. Цими 
роботами керував один з найдосвідченіших 
військових інженерів того часу Герой Радян-
ського Союзу генерал-майор Аркадій Федо-
рович Хренов. Який, після війни, у своїх ме-
муарах “Мости до перемоги”, вперше широко 
і з великим знанням специфіки справи описав 
роль інженерних військ в операціях Великої 
Вітчизняної війни, у т. ч. і в обороні Одеси. 
Окрім містян, що виконували земляні роботи, 
на допомогу військам прийшла і промисло-
вість Одеси, яка оперативно забезпечила фронт 
десятками тисяч протитанкових та протипіхот-
них мін, протитанкових їжаків, колючого дро-
ту та інших невибухових загороджень, украй 
необхідних для швидкого створення надійних 
перешкод танкам і піхоті противника. 
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З метою зміцнення оборони у Східному 
секторі та ліквідації румунських далекобійних 
артилерійських батарей, що своїм вогнем час-
тково блокували роботу одеського порту, 21–
22 вересня було успішно проведено зухвалу 
комбіновану наземно-морську контрнаступа-
льну операцію на переважаючі сили против-
ника. Операція включала узгоджений удар 
157-ї та 421-ї стрілецьких дивізій по позиціях 
13-ї і 15-ї піхотних дивізій румунів з попере-
дньою висадкою повітряного і морського де-
сантів у найближчий тил румунських військ. 
Вночі в район командних пунктів і комуніка-
цій дивізій противника було викинуто пара-
шутний десант, який дезорганізував управлін-
ня його військами і зчинив паніку. Одночасно 
з цим, у тил румунським військам із моря в 
районі села Григорівка розпочав висадку 3-й 
морський полк і відразу пішов у наступ назу-
стріч військам оборонного району. Зранку на 
зустріч морській піхоті у рішучий наступ піш-
ли 157-а і 421-а стрілецькі дивізії при підтри-
мці танкового батальйону ООР. За один день 
бою було розсічено і знищено лівофлангове 
угруповання противника в районі н.п. Григо-
рівка, Дофінівка й Олександрівка. У результа-
ті цього потужного контрудару та декількох 
інших, оборона на всьому фронті під Одесою 
стабілізувалася [8, с.15]. Однак ситуація в 
Криму загострилася і для посилення його обо-
рони, 30 вересня Ставка ВГК прийняла рі-
шення про евакуацію Одеського оборонного 
району. Загалом на 73 дні малочисельне між-
видове угруповання ООР скувало під Одесою 
300-тисячне угруповання військ противника, 
завдало йому майже 100-тисячних втрат у жи-
вій силі, розгромило румунську танкову диві-
зію і знищило близько сотні ворожих літаків 
[2, с.256]. 

Унікальна за якістю проведення, евакуа-
ція ООР була забезпечена найвищим рівнем 
взаємодії сил армії, авіації і флоту. Основна 
увага в період підготовки евакуації приділяла-
ся активному маскуванню з метою створення 
у противника хибної уяви про обстановку. 
Так, 2 жовтня – вже на другий день початку 
евакуації, війська ООР почали наступ у захід-
ному та південному секторах оборони. На 
окремих ділянках вони вклинилися в розта-
шування противника на 4 км. Це створило у 
румунів враження про підготовку нового 
контрудару. Подальші активні дії захисників 
Одеси впевнили противника в догадках про 
намір радянського командування тривало обо-
роняти місто. Тому збільшення інтенсивності 

руху радянських транспортів противник роз-
цінював як підвезення підкріплень і вантажів. 
Загально відомо, що найнебезпечнішим ета-
пом евакуації військ з обложеного району, є їх 
відхід по відкритій місцевості в порт, заван-
таження на судна і вихід із порту. Під час всіх 
цих переміщень противник отримує можли-
вість завдати максимальне ураження військам 
уже з не прикритих позицій. Щоб забезпечити 
скритність здійснення цього небезпечного 
етапу, 15 жовтня 1941 р. артилерія ООР про-
тягом дня вела інтенсивний вогонь по позиці-
ях противника. О 19.00 естафету вогню потай 
перехопили берегові батареї та артилерія фло-
ту. При цьому, зайняті вогневі позиції двох 
крейсерів і чотирьох ескадрених міноносців 
забезпечили ведення вогню по всьому сухо-
путному фронту, з найбільшою щільністю на 
флангах оборони, щоб виключити можливі 
спроби противника захопити Одеський порт і 
тим зірвати евакуацію військ ООР [15, с.114]. 

Головні сили ООР, під прикриттям щіль-
ного вогню і сутінків, залишили рубежі обо-
рони і приховано здійснили 15–20 км перехід 
у порт. Відхід військ та їх посадка–заванта-
ження на морські транспорти пройшли непо-
мітно для противника і не зустріли його про-
тидії. О 5.10 16 жовтня 1941 р. останній кора-
бель з військами залишив Одесу, а о 22.00 
Приморська армія у повному складі і без 
втрат прибула до Севастополя. 

Катастрофічна динамічність розвитку по-
дій на фронті з перших же днів Великої Віт-
чизняної війни спростувала хибні погляди ко-
мандування Червоної армії і флоту про почат-
ковий період війни. На приморських ділянках 
широкомасштабного фронту війна вимагала 
практично заново, у терміновому порядку, ор-
ганізовувати взаємодію флоту із сухопутними 
військами для оборони військово-морських 
баз. До честі флотських і сухопутних коман-
дирів, вони у найтяжчі дні швидко впоралися 
з цим складним завданням. 

На підставі вищевикладеного автору вда-
лося розкрити основні форми і способи взає-
модії армії і флоту в захисті Одеси, що харак-
теризуються: 

доцільною організацією створення обо-
ронного району під єдиним командуванням і 
централізованим управлінням, що в найбіль-
шій мірі сприяє діяльності міжвидового угру-
пування військ; 

тісною взаємодією всіх сил оборони Оде-
си (сухопутних військ, флоту і авіації), а та-
кож родів військ кожного з видів збройних 
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сил (морської та сухопутної артилерії, артиле-
рії з піхотою і танками, авіації з кораблями і 
наземними силами та ін.); 

активністю дій сил оборони, спрямованих 
на зрив підготовлених наступів противника 
нанесенням ударів на випередження, а також з 
метою поліпшення або відновлення своїх по-
зицій; 

значною питомою вагою корабельної і 
берегової артилерії в вогневої системі сухопу-
тної оборони прибережних міст і її особливим 
значенням в контр батарейній боротьбі; 

ступенем активності флотської та сухопу-
тної авіації в інтересах сил оборони; 

особливою значущістю збереження аеро-
дромів, які надають можливість авіації діяти 
на будь-якому напрямку оборони і прикрива-
ти базу з повітря; 

широким використанням своїх морських 
сполучень для підвезення в обложений проти-
вником район оборони прибережного міста 
військових підкріплень і доставки необхідних 
засобів і вантажів. 

Аналіз перебігу подій в обороні Одеси 
показав, що організація тісної взаємодії армії, 
авіації і флоту потрібна як для виконання бо-
йових завдань (висадка десанту, артилерійсь-
ка підтримка, тощо), так і завдань всебічного 
забезпечення. Стійкість сухопутної оборони 
напрямку залежить від глибини і щільності 
системи інженерного обладнання фронту, йо-
го насиченості вогневими засобами і мінними 
загородженнями. Дієвим засобом ураження 
противника на приморських напрямках є не-
сподіваний і добре узгоджений комбінований 
зустрічний розсікаючий удар сухопутних 
військ, морського і повітряних десантів [19, 
с.348]. Масоване використання противником 
авіації вимагає високого рівня забезпечення 
засобами та виключно чіткої роботи сил про-

типовітряної оборони, ретельного маскування 
і надійного захисту найважливіших об’єктів, 
розосередження кораблів, військ і запасів боє-
припасів, палива та інших видів постачання, 
запаси яких особливо цінні в умовах облоги. 

Дослідження історії оборони Одеси під-
твердило тезу, що напад на військово-морські 
бази і їх блокування часто здійснюється із су-
ші, але величезне значення для стійкості їх 
оборони має надійне збереження морських 
сполучень з іншими базами і портами. Доско-
нале вирішення питань взаємодії у міжвидо-
вому угрупованні захисників Одеси дозволяло 
розраховувати на тривалу стійкість її оборони, 
що слугує яскравим прикладом з організації і 
проведення операцій подібного виду.  

Високо оцінили дії радянських військ при 
обороні Одеси авторитетні закордонні дослід-
ники, зокрема I. Meister зазначав: “Оборона 
Одессы во всех отношениях была очень удач-
но организована русскими. Подвозу довольст-
вия и позднее эвакуации морским путем ме-
шала лишь немецкая авиация. Одесса месяца-
ми сковывала большую часть румынской ар-
мии и мешала ей, таким образом, оказать по-
мощь в их наступлении на Крым и дальше на 
восток” [18, с.244]. 

Отже, на сьогодні для Збройних сил Укра-
їни, які охороняють морські кордони держави, 
є слушним більше уваги приділяти уважному 
вивченню досвіду успішної оборони Одеси та 
особливо актуальним питанням злагоджених 
дій міжвидових угруповань. Перемога і пора-
зка завжди будуть залежати, передусім від 
людей, що їх забезпечує. Оборона Одеси, що 
була проведена у вкрай несприятливих умо-
вах, чітко показала, що передумовами успіху є 
неупереджена і об’єктивна оцінка ситуації, 
господарський підхід і добре налагоджена 
взаємодія всіх учасників.  
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У статті розглядаються бойові дії козачих і кавалерійських формувань Червоної армії на 

території України у період Великої Вітчизняної війни. Автор розкриває структуру, розглядає 
особливості їх бойового застосування у складі кінно-механізованих груп, подає приклади герої-
чних вчинків воїнів цих формувань. 
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армія. 
 

У Радянському Союзі козачі кавалерійські 
формування як рід сухопутних військ почали 
відновлюватися в 1936 р. У червні 1941-го 
Червона армія вже мала 9 кавалерійських і 4 
гірські кавалерійські дивізії (9 з них входили 
до складу кавалерійських корпусів, один – до 
стрілецького, решта 3 – залишалися окреми-
ми). Оскільки влітку і восени 1941 р. радянсь-
кі танкові з’єднання зазнали значних втрат 
бойової техніки, то до кінця року в Червоній 
армії було створено 82 кавдивізії. Однак через 
уразливість кавалерії від вогню артилерії, 
ударів авіації і танків, а також у зв’язку з тру-
днощами щодо поповнення кіньми до кінця 
1943 р. кількість кавалерійських дивізій ско-
ротилася до 26, що здебільшого входили до 
складу кавалерійських корпусів. Якщо до по-
чатку лютого 1942 р. на фронті діяло 17 кав-
корпусів, то до вересня 1943-го їх нараховува-
лося лише 8. Того ж року командуючим кава-
лерією став маршал Радянського Союзу 
С.М. Будьонний; начальниками штабу при-
значалися генерал-майор, з листопада 1943 р. 
генерал-лейтенант танкових військ В.Т. Обу-
хов, з листопада 1944-го генерал-майор 

П.С. Карпачов. 
Кавалерія організаційно складалася з ка-

валерійських корпусів, кавалерійських і гірсь-
ких кавалерійських дивізій. Кожний корпус 
включав 2–3 кавалерійські (гірські кавалерій-
ські) дивізії. За штатом він нараховував понад 
14 тис. осіб, 16 тис. коней, 128 легких танків, 
44 бронемашини, 64 польові, 32 протитанкові 
і 40 зенітних гармат, 128 мінометів (фактично 
ж бойовий склад поступався штатному). До 
кавалерійської дивізії входили 4 кавалерійські 
й 1 танковий полки, окремі кінно-артилерій-
ський і зенітний артилерійський дивізіони, 
ряд спецчастин і частин тилу. За штатом кава-
лерійська дивізія нараховувала: 9240 осіб, 64 
легкі танки, 18 бронемашин, 32 польові, 16 
протитанкових і 20 зенітних гармат, 64 міно-
мети. Фактично ж у дивізії нараховувалося в 
середньому 6 тис. осіб. У червні–серпні 
1941 р. за рішенням Ставки Верховного Голо-
внокомандування (далі – ВГК) почали ство-
рюватися легкі кавалерійські дивізії чисельні-
стю близько 3 тис. осіб [18, с.381]. 

Кавалерійський полк, що входив до кава-
лерійської дивізії, складався з 4–5 ескадронів, 
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полкової артилерії, підрозділів спеціальних 
військ (інженерних, зв’язку, хімічних, медич-
но-ветеринарних тощо) і тилу. В період воєн-
них дій організація і бойовий склад полків 
змінювалися, зростала їх вогнева міць. На-
прикінці війни кожен полк уже мав 4 ескад-
рони, артилерійську, винищувально-проти-
танкову та мінометну батареї, підрозділи спе-
ціальних військ і тилу, близько 900 осіб, чоти-
ри 76-мм гармати, сім 57-мм протитанкових 
гармат, чотири 87-мм міномети, 48 кулеметів і 
24 протитанкові рушниці. В наступальному 
бою кінний полк, як правило, застосовувався 
проти ворога, що не встиг організувати обо-
рону, а також для переслідування його військ, 
які відступали. Атака проводилася в кінному, 
пішому чи комбінованому строю або само-
стійно в тісній взаємодії з танками. Вона під-
тримувалася вогнем артилерії. В оборонному 
бою кінний полк захищав ділянку фронту 
оборони [2, с.311–312]. 

Автор цієї публікації поставив за мету 
розкрити внесок козачих і кавалерійських фо-
рмувань у визволення України від німецької 
окупації. 

Кавалерійські корпуси й дивізії в перший 
період війни часто використовувалися для 
проведення глибоких рейдів ворожими тила-
ми, іноді за 200–300 км від лінії фронту. За-
вдання рейдових груп полягали в тому, щоб 
дезорганізувати противника, вибити з його 
рук важелі управління військами; громити 
з’єднання ворога, що відходив з фронту та 
знищувати резерви, які поспішали на виручку; 
захоплювати опорні пункти й вузли доріг. Си-
ла рейдової групи полягала у стрімкості й ши-
рині маневру, в допоміжному озброєнні арти-
лерією і танками. Це визначало тактичні при-
йоми її використання під час виконання за-
вдань рейду [17, с.294; 18, с.382]. 

Пізніше у складі фронтів почали створю-
ватися й активно використовуватися мобільні 
оперативні групи. Це було викликано різно-
плановим і надзвичайно напруженим характе-
ром бойових дій, складною, іноді важкою об-
становкою, в якій радянське командування рі-
зних рівнів намагалося успішно й своєчасно 
реагувати на маневри ворога, що нерідко мав 
перевагу в силах; бажанням збільшити опера-
тивну й тактичну самостійність військ на полі 
бою, а також тим, що організаційна структура 
підрозділів Червоної армії не повністю відпо-
відала вимогам бойової практики. Крім того, 
використання оперативних груп зменшувало 
кількість інстанцій, покращуючи управління 

військами. 
З 1943 р. у зв’язку з посиленням сухопут-

них військ танковими з’єднаннями частина 
кавалерійських корпусів діяла у складі кінно-
механізованих груп (далі – КМГ). Ці мобільні 
групи входили до складу фронту й використо-
вувалися при прориві оборони противника 
для розвитку тактичного успіху в оператив-
ний. Зазвичай КМГ складалися з кавалерійсь-
кого й танкового (механізованого) корпусів, 
посилювалися протитанковою і зенітною ар-
тилерією, інженерними частинами; в ході 
операцій підтримувалися авіацією [2, с.365]. 
Наявність кінноти, артилерії, танкових і меха-
нізованих з’єднань у складі КМГ давала змогу 
командуванню фронтів ставити перед ними 
завдання, які стрілецьким з’єднанням були не 
під силу. КМГ могли діяти в оперативних 
розривах, що часто утворювалися між загаль-
новійськовими арміями та в умовах, коли, пе-
реходячи до стрімкого переслідування проти-
вника, вони відривалися на значну відстань 
від основних сил загальновійськових армій [1, 
с.328–329]. 

Застосування КМГ сприяло збереженню 
високих темпів наступу військ, особливо в 
умовах зростання опору й поглиблення обо-
рони противника (до 100–200 км з ешелону-
ванням і завчасною підготовкою оборонних 
рубежів, вузлів опору та ін.) під час другого й 
третього періодів війни; випередженню мане-
вру ворога на загрозливих напрямках велики-
ми мобільними резервами, насамперед танко-
вими; забезпеченню взаємодії між рухомими 
з’єднаннями (танковими, механізованими й 
кавалерійськими); покращенню керованості 
ними; самостійності їх дій в оперативній гли-
бині противника. Фронтові КМГ, зазвичай, 
вводилися в бій на 2–3 день операції. Вико-
нуючи завдання рухомої групи, вони глибоко 
проникали в розташування ворога, вели акти-
вні бойові дії в його тилу, сприяючи успішно-
му наступу головних сил фронту. Після заве-
ршення операції (виконання поставлених за-
вдань) КМГ зазвичай розформовувалися. Іно-
ді це відбувалося в ході операції через недо-
статню кількість свіжих рухомих резервів. 
При цьому КМГ дрібнилися, а корпуси пере-
кидалися на різні напрямки. Про ефективність 
дій цих мобільних груп на території України 
та за її межами в період Великої Вітчизняної 
війни свідчить їх вдале застосування під ко-
мандуванням генерал-лейтенанта М.Я. Кири-
ченка в Донбаській операції 1943 р., генерал-
лейтенанта І.О. Плієва у Березнегувато-Снігу-
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рівській і Одеській операціях 1944 р., генерал-
лейтенантів В.К. Баранова і С.В. Соколова у 
Львівсько-Сандомирській операції 1944 р., ге-
нерал-майора С.І. Горшкова у Яссько-Киши-
нівській операції 1944 р. [3, с.147–148; 18, 
с.382]. 

З самого початку війни кавалерійські з’єд-
нання та частини були зразком виконання вій-
ськового обов’язку, мужності та відваги. У 
складі Південно-Західного фронту (червень 
1941 р.) героїчно захищали рідну землю кін-
нотники 3-ї кавалерійської дивізії під коман-
дуванням генерал-майора М.Ф. Малєєва. Ка-
валеристи її 158-го полку на чолі з підполков-
ником Я.І. Бровчен-ком разом з підрозділами 
159-ї стрілецької дивізії і загоном прикордон-
ників у перші дні війни стрімкою атакою від-
били у ворога с. Пархач (нині – Межиріччя) 
[7, с.20]. У важких оборонних боях на терито-
рії нинішньої Молдови поблизу р. Прут брав 
участь 2-й кавкорпус (до червня 1942 р. ко-
мандував генерал-майор П.О. Бєлов), підпо-
рядкований Південному фронтові. У серпні 
1941 р. корпус вийшов до Дніпра неподалік 
н.п. Велика Лепетиха. 21 серпня німецькі тан-
ки з тилу атакували 5-у кавдивізію. Спішений 
полк, що прикривав переправу, підпустив гіт-
лерівців на близьку відстань, а потім разом 
ударили гармати. Частина німецьких машин 
прорвалася до окопів, але червоноармійці зу-
стріли їх грана тами й пляшками з горючою 
рідиною. У результаті бою 19 танків і бронеа-
втомобілів противник у цьому бою втратив. 
Протягом ночі головні сили корпусу перепра-
вилися через Дніпро [1, с.21–22]. Пізніше 2-й 
кавкорпус увійшов до складу Західного фрон-
ту. За мужність і героїзм при обороні Москви 
він наприкінці листопада 1941 р. отримав 
звання гвардійського і був перейменований у 
1-й гвардійський кавалерійський корпус. У 
складі військ Воронезького (з 20 жовтня 
1943 р. – 1-го Українського) фронту гвардійці 
брали участь у визволенні України, пройшо-
вши її з боями зі сходу на захід [2, с.681]. Час-
тини цього кавалерійського з’єднання відігра-
ли важливу роль у розгромі німецьких військ 
на українській землі. 

Сміливо й енергійно діяли козаки 1-го гв. 
кавкорпусу під командуванням генерал-
лейтенанта В.К. Баранова у Рівненсько-Луць-
кій операції в 1944 р. Його 7-а гв. кавдивізія 
(командир – генерал-майор В.Д. Васильєв) 
2 лютого 1944 р. визволила від німецьких за-
гарбників м. Луцьк [9, с.187; 5, с.144]. Корпус 
відзначився при проведенні Львівсько-Сандо-

мирської наступальної операції 1944 р., брав 
участь у визволенні Польщі, воював на тери-
торії Німеччини, а закінчив війну в боях за ви-
зволення Праги [2, с.681]. 

На території України успішно діяв сфор-
мований у січні–квітні 1942 р. у Краснодарсь-
кому краї 17-й Кубанський козачий кавале-
рійський корпус, до складу якого ввійшли 10-
а, 12-а і 13-а Кубанські козачі кавалерійські 
дивізії, що формувалися як народне ополчен-
ня (з часом бойовий склад змінювався). Спо-
чатку корпус діяв у Північно-Кавказькому 
військовому окрузі, а з 20 травня 1942 р. – на 
Північно-Кавказькому фронті, де обороняв лі-
вий берег Дону та східне узбережжя Азов-
ського моря. За стійкість, високу дисципліну, 
організованість і героїзм, виявлені особовим 
складом у боях з німецькими загарбниками, 
17-й Кубанський козачий кавалерійський кор-
пус 27 серпня 1942 р. був перейменований у 
4-й гвардійський Кубанський козачий кавале-
рійський корпус. У вересні–грудні 1942 р. він 
діяв у складі військ Північно-Кавказького,  
Закавказького і знову Північно-Кавказького 
фронтів, вів запеклі оборонні бої на красно-
дарському, майкопському, білоріченському та 
моздокському напрямках [18, с.384]. У цих 
боях кавалеристи виявили масовий героїзм і 
мужність. Вони не лише фізично знищували 
противника, а й вражали психіку німецьких 
солдатів небувалою стійкістю і самовідданіс-
тю, майстерним володінням зброєю і бойовою 
технікою. Так, наприклад, заряджаючий гар-
мати 2-го гв. окремого кінно-артилерійського 
дивізіону кавкорпусу гвардії рядовий 
А.А. Ачмизов 2 грудня 1942 р. під час танко-
вої атаки німців замінив навідника й разом з 
пораненим командиром розрахунку вступив у 
двобій з 11 ворожими танками, знищив 2 важ-
кі і 3 середні танки. У цьому бою відважний 
воїн загинув. Посмертно йому було присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу [4, с.94]. 

При визволенні Північного Кавказу в січ-
ні 1943 р. кавкорпус наступав у загальному 
напрямку на Ставрополь – Розвильне. В лю-
тому 1943 р. у складі військ Південного фрон-
ту кавалеристи вели наступальні бої на рос-
товському напрямку. 8 лютого поблизу Рос-
това-на-Дону корпус форсував р. Дон і, прор-
вавши оборону противника, до середини лю-
того вийшов на р. Міус. 

У серпні–вересні 1943 р. козаки, взявши 
участь у Донбаській наступальній операції, 
зробили кілька сміливих рейдів ворожими ти-
лами. Діючи в складі кінно-механізованої 
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групи (командувач – генерал-лейтенант М.Я. 
Кириченко), кавалеристи корпусу у взаємодії 
з 4-м мехкорпусом вийшли в тил 29-го армій-
ського корпусу німецьких військ і відрізали 
йому шлях відступу з району Таганрога. В пе-
ребігу Донбаської операції кавкорпус вийшов 
на територію України і визволяв її в складі 
військ Південного фронту. Наступаючи разом 
з іншими військами, він досяг р. Молочна й 
частиною сил вибив гітлерівців з м. Великий 
Токмак. 

У Мелітопольській наступальній операції 
Південного (з 20 жовтня 1943 р. – 4-го Украї-
нського) фронту кавкорпус форсував р. Мо-
лочна й рушив до н.п. Веселе, Асканія-Нова, 
Перекоп. На початку листопада його головні 
сили вели бойові дії в напрямку Скадовськ – 
Херсон, а частина сил, взаємодіючи з 19-м 
танковим корпусом, розгромила противника 
на Перекопському перешийку. В цих боях 
відзначилися кіннотники 36-го гв. кавполку 
10-ї гв. Кубанської козачої кавдивізії. В ніч на 
1 листопада кавполк прорвався через Турець-
кий вал і, не зупиняючись, рушив за переши-
йок. Одному із взводів 4-го ескадрону вдалося 
блокувати небезпечно розташований дот. Ко-
мандир взводу лейтенант В. Руденко підповз 
до амбразури й кинув туди гранату. На шляху 
до другого доту він був поранений, але продо-
вжував управляти боєм. У глибині оборони 
німці атакували й оточили козаків. Кавалерис-
ти взводу В. Руденка впродовж 16-ти годин 
вели бій в оточенні [13, с.17]. 

Узимку 1944 р. кавкорпус обороняв узбе-
режжя Азовського моря в районах Чонгарсь-
кого перешийка й Генічеська, а в середині 
лютого його перепідпорядкували командува-
чу 3-м Українським фронтом. Під час Берез-
негувато-Снігурівської наступальної операції 
[10, с.326–327] 4-й гв. Кубанський козачий ка-
вкорпус під командуванням генерал-лейте-
нанта І.О. Плієва в ніч на 7 березня 1944 р. 
блокував з чотирьох боків м. Новий Буг. У 
бою за станцію, розташовану поза містом, ко-
заки 30-ї кавдивізії виявили масовий героїзм, 
високу військову майстерність і кмітливість. 
Враховуючи те, що нацисти завзято обороня-
тимуть станцію й інші важливі об’єкти, ко-
мандир кавполку майор Шакшаєв створив 
штурмові групи для їх блокування і знищення 
[18, с.384]. Важким виявився бій за елеватор. 
Встановлені там німецькі кулемети стримува-
ли наступ підрозділів на станцію. Першим до 
елеватора прорвався 4-й ескадрон капітана 
Стефанова, який у результаті успішних дій на 

ранок очистив від гітлерівців район станції [2, 
с.73–74]. За ефективні дії під час визволення 
Нового Бугу 30-й кавалерійській дивізії 14 бе-
резня 1944 р. було присвоєно почесне на-
йменування «Новобузької». За зразкове вико-
нання завдань командування при визволенні 
Одеси 4-й гв. Кубанський козачий кавкорпус 
20 квітня 1944 р. нагородили орденом Черво-
ного Прапора, а 30-а Новобузька кавалерійсь-
ка дивізія 12 квітня 1944 р. за бойові заслуги 
при визволенні м. Роздільна була нагородже-
на орденом Суворова 2-го ступеня. За вміле 
керівництво діями кінноти у складі військ 3-го 
Українського фронту при знищенні південно-
бузького угруповання ворога командирові  
4-го гв. Кубанського козачого кавкорпусу ге-
нерал-лейтенанту І.О. Плієву 16 квітня 1944 р. 
було присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу [5, с.279]. 

Високу військову майстерність, відвагу та 
героїзм виявили кіннотники 4-го кавкорпусу в 
Одеській наступальній операції 1944 р. Так, 
ескадрони й частини його 9-ї гв. Кубанської 
козачої дивізії стрімко просувалися до с. Біля-
ївка – передостаннього населеного пункту на 
шляху до Одеси. Взяття цього села означало, 
що до повного оточення одеського угрупо-
вання гітлерівців залишаються години. Ворог 
розумів це і робив усе, щоб утримати Біляївку 
й перешкодити подальшому рухові радян-
ських військ. Бій за це село точився цілу ніч. 
На світанку 7 квітня його було повністю виз-
волено. Але дивізія сама опинилася в оточен-
ні. Атаки противника йшли одна за одною. 
Для їх відбиття формувалися додаткові ударні 
групи, до складу яких входили коноводи, їз-
дові та зв’язківці. Всі спроби прорвати оборо-
ну козачих ескадронів виявилися невдалими й 
ворог відступив, що докорінно змінило стано-
вище кавдивізії. Вранці 9 квітня вона взяла 
прямий курс на Одесу. Надвечір того ж дня 
34-й кавполк дивізії в кінному строю увірвав-
ся до Татарки, а вранці 10 квітня – вступив на 
південну околицю міста Одеси – Великий 
Фонтан. 

Бойові дії 9-ї гв. Кубанської козачої дивізії 
у складі 4-го гв. Кубанського козачого кавко-
рпусу – це лише незначна частина звитяг ка-
валерійських військ Червоної армії в роки 
війни. У період формування, у ході бойових 
дій на Кавказі, в районі р. Дон і під час визво-
лення України Кубанським козачим кавкор-
пусом командували: генерал-майор М.Ф. Ма-
лєєв (січень–червень 1942 р.); генерал-майор, 
з 28 серпня 1942 р. генерал-лейтенант М.Я. 
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Кириченко (червень 1942 р. – листопад 
1943 р.); генерал-лейтенант І.О. Плієв (листо-
пад 1943 – листопад 1944 р.) [18, с.385]. 

У червні 1944 р. кавкорпус передали до 
складу військ 1-го Білоруського фронту. У 
складі КМГ (командувач – генерал-лейтенант 
І.О. Плієв) він брав участь у Білоруській на-
ступальній операції. За визволення м. Слоним 
4-й кавкорпус нагороджений орденом Суво-
рова 2-го ступеня. Потім його передали до 
складу військ 2-го Білоруського фронту. В бо-
ях з гітлерівцями на території Угорщини ку-
банські козаки виявили високу хоробрість і 
військову майстерність. Зокрема, за звитягу і 
мужність, виявлені під час Дебреценської на-
ступальної операції 14 листопада 1944 р., кав-
корпус було нагороджено орденом Леніна. В 
цих боях особливо відзначився 152-й гв. ви-
нищувально-протитанковий полк на чолі з 
гвардії майором Є.А. Костильовим. Неподалік 
н.п. Тепе (24 км південніше Дебрецена) 6–28 
жовтня 1944 р. командир уміло організував дії 
полку, в результаті особовий склад знищив 14 
танків, 11 бронемашин, 25 гармат, багато сол-
датів і офіцерів противника. За мужнє і вміле 
керівництво боями гвардії майору Є.А. Кос-
тильову було присвоєно звання Героя Радян-
ського Союзу [4, с.749]. 

За зразкове виконання бойових завдань на 
території Чехословаччини 17 травня 1945 р. 
при визволенні м. Трнава кавкорпус нагоро-
джений орденом Кутузова 2-го ступеня. В 
травні 1945-го він брав участь у Празькій на-
ступальній операції. Розпочавши боротьбу з 
ворогом у горах Кавказу й продовживши її 
територіями України, Білорусії, Польщі, Ру-
мунії, Угорщини і Чехословаччини, козаки-
кубанці 4-го гвардійського ордена Леніна, 
Червонопрапорного, орденів Суворова й Ку-
тузова Кубанського козачого кавалерійського 
корпусу завершили свій бойовий шлях схід-
ніше Праги, поблизу м. Інглава. За роки війни 
корпус з боями пройшов понад 8 тис. км фро-
нтових доріг, десятки тисяч його воїнів наго-
роджені орденами й медалями, а 22 отримали 
звання Героя Радянського Союзу. Кавкорпу-
сом після генерала І.О. Плієва командували: 
генерал-майор В.С. Головський (листопад 
1944 – квітень 1945 р.); генерал-лейтенант 
Ф.В. Камков (квітень–травень 1945 р.) [15, 
с.502–503]. 

12-а Кубанська козача кавдивізія цього ж 
корпусу за мужність і героїзм, виявлені в січні 
1942 р. у боях на Північному Кавказі, отрима-
ла звання гвардійської і була перейменована в 

9-у гвардійську Кубанську козачу кавалерій-
ську дивізію. За ефективні бойові дії на тери-
торії України, за військову звитягу при визво-
ленні Одеси – 20 квітня 1944 р. дивізія удо-
стоєна ордена Богдана Хмельницького 2-го 
ступеня [20, арк.217]. Підпорядкована влітку 
1944 р. командувачу військ 1-го Білоруського 
фронту, дивізія виявила високу військову 
майстерність у Білоруській операції. Кубансь-
кі козаки, що наступали у складі КМГ, якнай-
краще показали себе під час визволення міст 
Слуцьк і Слоним та розгрому барановицького 
і брестського німецьких угруповань. За це ка-
валерійське з’єднання 5 липня 1944 р. було 
нагороджене орденом Червоного Прапора, 10 
липня – орденом Кутузова 1-го ступеня, а 27 
липня отримало почесне найменування «Ба-
рановицького» [18, с.386]. Наприкінці серпня 
– на початку вересня 1944 р. кавдивізію пере-
кинули на 2-й Український фронт. У складі 
його КМГ (з 26 січня 1945 р. – 1-ї гвардійської 
КМГ) дивізія брала участь у Дебреценській, 
Будапештській, Братиславсько-Брновській і 
Празькій наступальних операціях. Свій бойо-
вий шлях 9-а гвардійська Червонопрапорна, 
орденів Суворова, Кутузова і Богдана Хмель-
ницького Кубансько-Барановицька козача ка-
валерійська дивізія завершила східніше Пра-
ги. За виявлені в боях мужність, героїзм і від-
вагу багато її воїнів були нагороджені орде-
нами й медалями, а троє з них отримали зван-
ня Героя Радянського Союзу. Дивізією ко-
мандували: полковник А.Ф. Скороход (січень 
1942 р.), підполковник М.Л. Порховников (сі-
чень–травень 1942 р.), полковники І.В. Туга-
ринов (травень 1942 – липень 1944 р.), Д.С. 
Демчук (липень–листопад 1944 р.), В.Г. Гагуа 
(грудень 1944 – квітень 1945 р.), А.П. Смир-
нов (квітень–травень 1945 р.) [15, с.503–504]. 

У складі 4-го гв. Кубанського козачого 
кавалерійського корпусу з моменту форму-
вання і до кінця війни воювала 13-а Кубанська 
козача кавалерійська дивізія (24-й, 29-й і 32-й 
Кубанські козачі кавалерійські полки та час-
тини). Це з’єднання складалося в основному з 
добровільних кінних сотень козачого народ-
ного ополчення, 75% особового складу яких 
становили учасники Громадянської війни. 
Дивізія, як і корпус, підпорядковувалася ко-
мандуванню Північно-Кавказького військово-
го округу (з 20 травня 1942 р. – Північно-
Кавказького фронту). На початку серпня 1942 
р. її перекинули на рубіж р. Єя, що західніше 
станиці Кущевської, де вперше зіткнулася з 
німецькими військами. В запеклих боях коза-
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ки знищили понад 700 солдатів і офіцерів, 
майже 30 гармат і мінометів, 30 автомашин 
противника. 

За відвагу, мужність, дисципліну і геро-
їзм, виявлені у боях особовим складом, 27 
серпня 1942 р. 13-а Кубанська козача кавдиві-
зія була перейменована в 10-у гвардійську 
Кубанську козачу кавалерійську дивізію. До 
січня 1943 р. вона вела оборонні бої, рейдува-
ла по ворожих тилах у районах Левокумське, 
Ачикутан, Гудермес, а при визволенні Північ-
ного Кавказу разом із 4-м гв. кавкорпусом на-
ступала в напрямку Ставрополь – Ростов-на-
Дону. До середини лютого 1943 р. 10-а гв. ка-
вдивізія вийшла до р. Міус і до 9 березня вела 
важкі бої в районі Матвієвого кургану. Потім 
її вивели в резерв Південного фронту для до-
укомплектування. За зразкове виконання за-
вдань командування в боях з гітлерівцями ди-
візію 31 березня 1943 р. нагороджено орденом 
Червоного Прапора, а влітку 1943 р. вона обо-
роняла узбережжя Таганрозької затоки на за-
хід від Ростова-на-Дону [18, с.387]. 

У серпні 1943 р. дивізія разом з 4-м гвар-
дійським Кубанським козачим кавкорпусом у 
складі військ Південного (з 20 жовтня 1943 р. 
– 4-го Українського) фронту в Донбаській 
операції розпочала бої за визволення України. 
У вересні – на початку листопада вона брала 
участь у Мелітопольській наступальній опе-
рації, в листопаді 1943 – лютому 1944 р. – в 
обороні узбережжя Сивашської затоки, а в бе-
резні – у Березнегувато-Снігурівській насту-
пальній операції військ 3-го Українського 
фронту. За прорив оборони німецьких військ 
на р. Інгулець і переможні бої за Новий Буг 
кавдивізія 19 березня 1944 р. була нагородже-
на орденом Суворова 2-го ступеня, а за хоро-
брість і рішучість, виявлені під час визволен-
ня Одеси 20 квітня 1944 р. – орденом Богдана 
Хмельницького 2-го ступеня [20, арк.217]. У 
червні 1944 р. кавдивізію у складі 4-го гв. Ку-
банського козачого кавкорпусу було передано 
командуванню 1-м Білоруським фронтом і 
включено до його КМГ. У боях за визволення 
Білорусії 5 квітня 1944 р. 10-а гв. Кубанська 
козача дивізія отримала почесне найменуван-
ня «Слуцької», а 10 липня – нагороджена ор-
ден Кутузова 1-го ступеня. 36-й, 40-й і 42-й гв. 
козачі кавполки, що входили до її складу, з 27 
липня почали найменуватися «Барановицьки-
ми» й були нагороджені орденом Червоного 
Прапора. 

У вересні 1944 р. дивізія у складі кавкор-
пусу увійшла до складу КМГ військ 2-го 

Українського фронту і брала участь у Дебре-
ценській, Будапештській і Братиславсько-
Брновській наступальних операціях. За бойові 
заслуги при визволенні м. Орадеа-Мехе 36-й і 
40-й гв. козачі кавполки дивізії отримали ор-
ден Олександра Невського, а 42-й гв. кавполк 
– орден Суворова 3-го ступеня. За мужність і 
героїзм, виявлені кубанськими козаками при 
визволенні чехословацького м. Брно, 40-й гв. 
кавполк нагороджений орденом Кутузова 3-го 
ступеня, 42-й гв. кавполк – орденом Богдана 
Хмельницького 2-го ступеня, а 36-й гв. кав-
полк дивізії, що відзначився в боях за м. Года-
нин – орденом Суворова 3-го ступеня [18, 
с.388]. 

Свій бойовий шлях 10-а гвардійська Чер-
вонопрапорна, орденів Суворова, Кутузова і 
Богдана Хмельницького Кубансько-Слуцька 
козача кавалерійська дивізія у складі свого не 
менш уславленого 4-го гвардійського Кубан-
ського козачого кавкорпусу закінчила під 
Прагою. За виявлену хоробрість і героїзм у 
боях тисячі кавалеристів-кубанців дивізії було 
нагороджено орденами й медалями, а п’ятьом 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 
Дивізією командували: полковник Н.Ф. Цип-
ляєв (січень–червень 1942 р.); полковник, з 27 
серпня 1942 р. генерал-майор Б.С. Міллеров 
(червень 1942 – листопад 1943 р.); полковники 
Н.С. Гадалін (листопад 1943 – квітень 1944 р.), 
С.А. Шевчук (квітень 1944 р.), М.С. Попри-
кайло (квітень–червень 1944 р.), Г.І. Рева (ли-
пень–жовтень 1944 р.), В. В. Никифоров (жо-
втень 1944 – лютий 1945 р.); генерал-майор 
С.Т. Шмуйло (лютий 1945 р. – до кінця війни) 
[15, с.504–505]. 

У боях з німецькими загарбниками на 
українських землях уславився 5-й гвардійсь-
кий Донський козачий кавалерійський корпус, 
сформований у листопаді 1942 р. у складі 11-ї 
і 12-ї гвардійських Донських козачих кавале-
рійських дивізій, 63-ї кавалерійської дивізії та 
частин підтримки і забезпечення. Свої перші 
бойові дії кавкорпус розпочав у грудні 1942 р. 
у складі військ Закавказького фронту на моз-
докському напрямку. В операціях, що прово-
дилися з метою визволення Північного Кавка-
зу і східних областей України в січні–травні 
1943 р., кавкорпус діяв разом з іншими з’єд-
наннями Північно-Кавказького, потім Пів-
денного фронтів. У вересні–листопаді 1943 р. 
у складі військ Південного фронту брав 
участь у прориві міуського укріпленого рубе-
жу, в боях під Мелітополем і Каховкою, виз-
воляв міста Волноваха і Гуляй-Поле (відпові-
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дно 10 і 16 вересня 1943 р.). 
У січні–лютому 1944 р. кавкорпус як одне 

з формувань військ 2-го Українського фронту 
вів важкі бої при оточенні й знищенні кор-
сунь-шевченківського угруповання противни-
ка. Протягом березня – початку квітня 1944 р. 
він брав безпосередню участь в Умансько-
Ботошанській операції. Під час Яссько-Киши-
нівської наступальної операції 1944 р. кавкор-
пус входив до складу фронтової КМГ. Стрім-
ке просування донських гвардійців-кіннот-
ників у взаємодії з 23-м танковим корпусом на 
правому крилі військ 2-го Українського фрон-
ту надійно забезпечило наступ його рухомого 
ударного угруповання в цій операції. У жовтні 
1944 – лютому 1945 р. корпус у складі військ 
2-го Українського (з 27 листопада – 3-го Укра-
їнського) фронту брав участь у Дебреценській 
наступальній операції, а потім в оточенні й 
знищенні будапештського угруповання про-
тивника. 5 квітня 1945 р. йому було присвоєно 
почесне найменування «Будапештського» [18, 
с.388]. 

5-й гвардійський Червонопрапорний Бу-
дапештський Донський козачий кавалерійсь-
кий корпус закінчив війну в столиці Австрії – 
Відні. Від кавказьких гір до австрійських 
Альп нелегкими фронтовими дорогами в скла-
ді цього кавалерійського з’єднання пройшли 
славні донські козаки. В боях за визволення 
Північного Кавказу, України, Румунії, Угор-
щини й Австрії вони виявляли стійкість, вій-
ськову звитягу і високий професіоналізм. Бли-
зько 32 тис. воїнів кавкорпусу в ході війни бу-
ло нагороджено орденами й медалями, 10 – 
отримали звання Героя Радянського Союзу. 
Корпусом командували: генерал-майор (з лю-
того 1944 р. – генерал-лейтенант) О.Г. Селі-
ванов (1942–1944 рр.); генерал-лейтенант 
С.І. Горшков (1944 р. – до кінця війни) [2, 
с.117; 13, с.615]. 

Лівобережну Україну разом з іншими ча-
стинами радянських військ визволяв і 7-й гва-
рдійський кавалерійський корпус. У складі 
військ Воронезького фронту (січень 1943 р.) 
він брав участь в Острогозько-Розсошанській 
наступальній операції, в результаті якої було 
визволено північно-східну частину Харківсь-
кої області. Згодом корпус був передислоко-
ваний на територію Білорусії [2, с.109, 522; 12, 
с.59]. 

Кіннотники 8-ї гв. кавдивізії під команду-
ванням генерал-майора Д.М. Павлова з 6-го 
гв. кавкорпусу генерал-лейтенанта С.В. Соко-
лова у складі військ 13-ї армії при проведенні 

військами 1-го Українського фронту Рівнен-
сько-Луцької наступальної операції 2 лютого 
1944 р. визволили м. Рівне. За це наказом Ста-
вки ВГК цій дивізії та 13-й гв. кавдивізії під 
командуванням генерал-майора П.І. Зубкова 
(входила до складу 6-го гв. кавкорпусу й бра-
ла участь у боях на підступах до міста) було 
присвоєно почесне найменування «Рівненсь-
ких» [9, с.187; 12, с.206–207; 20, арк.199]. У 
боях за Рівненську й Волинську області звер-
шив свій безсмертний подвиг кулеметник 115-
го гв. кавполку (8-ї гв. кавдивізії 6-го гв. кав-
корпусу) гвардії рядовий В.Є. Єршов. 28 січня 
1944 р. у складі ескадрону він форсував 
р. Стир біля с. Козлиничі Волинської області 
й протягом дня разом з товаришами відбивав 
контратаки противника. В ході останньої з 
них хоробрий воїн кинувся зі зв’язкою гранат 
під танк. Гвардії рядовому В.Є. Єршову було 
присвоєно посмертно звання Героя Радянсь-
кого Союзу. На місці подвигу встановлено 
обеліск, а в Козлиничах – бюст героя [4, 
с.488]. 

Під час визволення України відважно би-
лися сформовані в Таджикистані 16-а і 17-а 
гвардійські Червонопрапорні ордена Леніна 
кавалерійські дивізії [7, с.343–344]. Прикла-
дом вдалого тактичного використання кавале-
рії у взаємодії з танковими підрозділами може 
бути бій за станцію Кучурган у квітні 1944 р. 
під час проведення військами 3-го Українсь-
кого фронту операції по визволенню Одеси. 
Біля станції, через яку проходило шосе Одеса 
– Тирасполь, зайняли оборону частини 12-ї і 
14-ї румунських та 258-ї німецької дивізій. 
Командир 40-го Майкопського кавполку зі 
складу 4-го гв. Кубанського козачого кавкор-
пусу підполковник Головащенко вислав в об-
хід станції кулеметний підрозділ на чолі з се-
ржантом Кравченком. Кулеметні тачанки 
вночі залізничними шляхами увірвалися на 
станцію і відкрили вогонь по ешелонах з во-
рожими солдатами. Зчинилася паніка: одні 
намагалися оборонятися, інші – втікати, по-
трапляючи під кулі як німецьких, так і радян-
ських кулеметів. Вороже підкріплення, що пі-
дійшло до станції, в темряві прийняло оборо-
нців за козаків і відкрило стрілянину. У цей 
час підполковник Головащенко, узгодивши дії 
з командиром танкового підрозділу, підняв 
полк в атаку. Кіннотники слідом за танками 
помчали до залізничної станції. В Кучургані 
козаки здобули швидку перемогу [19, с.197]. 

Перейнявши славні традиції запорозького 
козацтва, донські й кубанські козаки не могли 
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воювати інакше – шанобливе ставлення до ко-
зачого стану зобов’язувало їх виявляти муж-
ність, хоробрість і героїзм. Ось що писав з 
цього приводу один з німецьких солдатів у 
листі, знайденому після його загибелі: «Все, 
що я чув про козаків часів війни чотирнадця-
того року, блідне перед тим жахом, який ми 
відчуваємо при зустрічі з козаками тепер. Са-
ма лише згадка про козачу атаку сповнює ме-
не жахом... козаки – це якийсь вихор, що змі-
тає на своєму шляху всі перешкоди й перепо-
ни. Ми боїмося козаків, як кари Всевишньо-
го» [17, с.8]. Ці слова віддзеркалюють той 
страх, який викликали у гітлерівців козачі ка-
валерійські частини і з’єднання своїм високим 
професіоналізмом, відсутністю страху, пре-
зирством до смерті. 

Мужньо воювали на фронтах і ті кавале-
рійські корпуси, котрі не були суто козачими 
за місцем свого формування. У битві на бере-
гах Дніпра у вересні 1943 р. відзначився помі-
чник начальника штабу 5-го гв. кавполку 1-ї 
гв. кавдивізії 1-го гв. кавкорпусу Воронезько-
го фронту гвардії капітан В.М. Тощенко. З 
групою кавалеристів він форсував Дніпро по-
близу Києва і півтори доби утримував невели-
кий плацдарм на правому березі, відбиваючи 
атаки противника. Незважаючи на поранення, 
капітан В.М. Тощенко продовжував управля-
ти боєм, аж доки друга ворожа куля не обі-
рвала його життя (посмертно отримав звання 
Героя Радянського Союзу) [5, с.397; 16, с.270]. 

Тоді ж звання Героя Радянського Союзу 
було присвоєно також посмертно командирові 
взводу 5-го гв. кавполку 1-ї гв. кавдивізії гвар-
дії мол. лейтенантові Джуманясу Худайберге-
нову. 26 вересня 1943 р. він разом зі своїм ша-
бельним взводом переправився через Дніпро і 
на захопленому плацдармі повів важкий бій з 
ворогом. Невдовзі на допомогу кіннотникам 
підійшли піхотинці. Коли взвод Худайберге-
нова атакували два німецькі танки й близько 
60 солдатів, бронебійники за наказом коман-
дира відкрили вогонь і підбили обидві маши-
ни, а інші кіннотники на чолі з офіцером 
зав’язали гранатний бій. Того дня Д. Худай-
бергенов особисто знищив півтора десятка гі-
тлерівців. Піднявши свій взвод у контратаку, 
він примусив противника відступити від пла-
цдарму, але сам загинув смертю героя [15, 
с.270–271]. 

Під час проведення силами 1-го і 2-го 
Українських фронтів Корсунь-Шевченківсь-
кої операції (24 січня – 17 лютого 1944 р.) ко-
мандуючий 2-м Українським фронтом гене-

рал армії І.С. Конєв планував вивести з резер-
ву фронту й кинути в прорив на допомогу за-
гальновійськовим і танковим формуванням 5-
й гвардійський Донський козачий кавалерій-
ський корпус під командуванням генерал-
майора О.Г. Селіванова. В складі корпусу бу-
ли три кавалерійські дивізії, якими тоді ко-
мандували: 11-ю гвардійською – осетин гене-
рал-майор Л.О. Сланов, 12-ю гвардійською – 
білорус генерал-майор В.Й. Григорович і 63-ю 
кавдивізією – українець генерал-майор К.Р. 
Білошниченко [8, с.330; 11, с.119]. 

Використання в цій операції козачого ка-
вкорпусу було особливо доречним, оскільки 
відкривало додаткові оперативні й вогневі 
можливості. Адже кожна з трьох кавдивізій 
корпусу мала артилерійсько-мінометний полк 
з вісьмома 76-мм гарматами і вісімнадцятьма 
120-мм мінометами. На допомогу командиро-
ві кавкорпусу І.С. Конєв надіслав групу офі-
церів штабу фронту – операторів, артилерис-
тів, авіаторів на чолі з начальником оператив-
ного управління генералом В.І. Костильовим. 
Вони координували взаємодію кавалерії з час-
тинами 5-ї гв. танкової і 4-ї гв. загальновійсь-
кової армій щодо забезпечення швидкого по-
долання ними ділянки прориву. Для підтрим-
ки дій кавкорпусу додатково виділялися арти-
лерія фронтового підпорядкування та авіація 
5-ї повітряної армії [11, с.21–22]. 

У ході наступу кавкорпус увійшов до 
складу з’єднань, що утворили внутрішній 
фронт оточення противника. Незважаючи на 
складні умови відлиги й бездоріжжя, 4 лютого 
1944 р. 27-а, 52-а, 4-а гв. армії і 5-й гв. Донсь-
кий козачий кавкорпус з цього внутрішнього 
фронту оточення перейшли у наступ і потіс-
нили німецькі війська до центру корсунь-
шевченківського виступу. Наступними днями 
вони продовжували стискати оточене угрупо-
вання з одночасним відсіченням і знищенням 
окремих гарнізонів. Зокрема, кавкорпус діяв у 
районі населеного пункту Вільшана, де обо-
ронялося до 3-х ворожих піхотних полків, по-
силених артилерією і танками. Перша атака в 
кінному строю успіху не мала. Тоді за нака-
зом командира корпусу генерал-майора О.Г. 
Селіванова одна кавдивізія, спішившись, за-
вдала гітлерівцям удару з півдня, а інша після 
флангового маневру атакувала їх у кінному 
строю з півночі і, взаємодіючи з 180-ю стріле-
цькою дивізією 27-ї армії, до 5 лютого повніс-
тю знищила ворога [8, с.337; 10, с.322]. Разом 
з військами 1-го і 2-го Українських фронтів 
донські козаки 5-го гв. кавкорпусу продовжу-
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вали вести на внутрішньому фронті наступа-
льні бої, прагнучи при підтримці піхоти й та-
нкістів ударами з усіх напрямків розчленувати 
оточене угруповання, відсікти, а потім захо-
пити окремі опорні пункти й гарнізони проти-
вника [11, с.41]. 

8–10 лютого 1944 р. нацисти атакували 
війська 27-ї армії 1-го Українського фронту, 
намагаючись прорвати кільце оточення і з зо-
внішнього боку з’єднатися зі своїми частина-
ми в районі н.п. Лисянка і Шендерівка. На ра-
нок 12 лютого 63-я кавдивізія вийшла до 
р. Гнилий Тікич неподалік сіл Почапинці, 
Гнилець, Журівка і встановила зв’язок з 27-ю, 
4-ю гв. і 5-ю гв. танковою арміями. Це роби-
лося для того, щоб убезпечити стик двох фро-
нтів від можливих спроб угруповання проти-
вника вирватися з внутрішнього кільця ото-
чення на південний захід назустріч його тан-
ковим з’єднанням. Протягом 12 лютого час-
тини кавкорпусу разом з танковими бригада-
ми 29-го танкового корпусу і 5-ї гв. танкової 
армії вели бої за Нову Буду з метою ліквідації 
прориву ворога в напрямку Шендерівки [11, 
с.51–55]. Пізніше кавалеристів вивели у ре-
зерв командуючого фронтом. Перед ними 
ставилося завдання бути готовими навально 
атакувати гітлерівців, якщо ті спробують вир-
ватися з кільця [11, с.62]. Така спроба мала мі-
сце на світанку 17 лютого. Гвардійці-кавале-
ристи у взаємодії з піхотинцями 27-ї армії і 
танкістами 5-ї гв. танкової армії до ранку на-
ступного дня знищили й захопили в полон ос-
новні сили ворога, а потім ліквідували його 
розрізнені групи. 

Отже, Корсунь-Шевченківська операція 
закінчилася повним розгромом угруповання 
противника. Він втратив понад 73 тис. солда-
тів і офіцерів. Свій внесок у перемогу військ 
1-го і 2-го Українських фронтів зробили й 
кіннотники 5-го гв. Донського козачого кав-
корпусу. Особливо відзначилася кіннота в 
останній період операції, коли німецькі війсь-
ка намагалися вийти з «котла» [11, с.27, 73–
74]. За виявлену мужність і героїзм кавкорпус 
13 лютого 1944 р. нагороджено орденом Чер-
воного Прапора. Його 12-а гв. Донська козача 
Червонопрапорна та 63-я кавдивізії стали іме-
нуватися «Корсунськими». За вміле керівниц-
тво кавалерійськими з’єднаннями протягом 
всієї операції командирові кавкорпусу гене-
рал-майору О.Г. Селіванову присвоєно війсь-
кове звання генерал-лейтенанта [11, с.191; 14, 
с.615]. 

У боях під Корсунь-Шевченківським від-

значилося багато донців-кіннотників вище-
згаданого кавалерійського з’єднання. 28 січня 
1944 р. під Тишківкою кавалеристи 223-го ка-
вполку під командуванням підполковника Пе-
тренка відбили 13 контратак ворога. Тільки в 
одній з них брали участь близько 70 танків, 30 
штурмових гармат і 20 бронетранспортерів. 
Однак донці вистояли, заплативши високу ці-
ну. В братській могилі у Тишківці сплять віч-
ним сном командири ескадронів гвардії капі-
тан Зотов, гвардії ст. лейтенант Мартинов, 
уславлений кулеметник І. Бєляєв і десятки 
інших хоробрих козаків та офіцерів 223-го ка-
вполку [11, с.121]. Тут здійснив свій подвиг 
командир вогневого взводу однієї з козачих 
частин гвардії лейтенант Г. Єлін, який з кіль-
кома своїми артилеристами пробрався у роз-
ташування противника і підірвав двох «тиг-
рів», примусивши інші бойові машини танко-
вої дивізії СС «Вікінг» відійти. Ведучи підле-
глих козаків в атаку, віддав життя за визво-
лення української землі улюбленець 41-го ка-
вполку, колишній комісар однієї з частин 1-ї 
Кінної армії часів Громадянської війни, засту-
пник командира полку з політчастини майор 
Г. Калабердін [11, с.127]. 

Надзвичайно жорстокі бої точилися за се-
ло Валява. Батарея 76-мм гармат 47-го гв. ка-
вполку 12-ї гв. козачої кавдивізії на пагорбі за 
околицею села зупинила атаку бронетехніки 
ворога. Старшим на вогневій позиції був ко-
мандир артвзводу гвардії лейтенант М. Сапу-
нов, який уміло керував артилерійським про-
титанковим підрозділом. У ході бою він замі-
нив пораненого навідника гармати, особисто 
підбив дві ворожі самохідки, знищив кілька 
мінометних гнізд і до 10 солдатів противника, 
чим сприяв утриманню важливого рубежу 
оборони. Коли закінчилися снаряди, відваж-
ний офіцер разом зі старшими сержантами 
Костюченком і Філіпповим гранатами відби-
ли атаку гітлерівців. За подвиг під Валявою 
артилеристові кавпідрозділу 5-го гв. Донсько-
го козачого кавкорпусу гвардії лейтенанту 
Миколі Андрійовичу Сапунову було присвоє-
но звання Героя Радянського Союзу [5, с.418; 
11, с.124–125]. 

6 лютого 1944 р. під Валявою здійснив 
свій подвиг навідник станкового кулемета 
гвардії сержант О.І. Іринін з 2-го ескадрону 
47-го гв. кавполку. Ескадрон під прикриттям 
вогневого валу увірвався до села. Противник 
перейшов у контратаку. Ескадрон завдяки 
влучним кулеметним чергам зупинив гітлері-
вців, але ті, перегрупувавши сили, знову 
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контратакували. Бій тривав увесь день і всю 
ніч. На світанку, відбиваючи чергову контр-
атаку, хоробрий сержант був поранений утре-
тє, але продовжував вести бій. Загалом він 
знищив понад 100 солдатів і офіцерів против-
ника. За цей подвиг гвардії сержант О.І. Іри-
нін отримав звання Героя Радянського Союзу 
[4, с.590; 11, с.185–186]. 

Такими були особливості бойового засто-
сування військ 5-го гв. Донського козачого 
кавкорпусу в складі рухомої групи військ 2-го 
Українського фронту при прориві оборони 
противника для розвитку тактичного успіху в 
оперативний у Корсунь-Шевченківській опе-
рації, та специфіка використання мобільних 
військ кавкорпусу при оточенні та знищенні 
німецького угруповання в умовах тісної взає-
модії кінноти з піхотою, танками й артилерією 
при підтримці авіації фронту. 

Використовувалася кавалерія і в інших 
операціях на території України. Так, влітку 
1944 р. у складі військ 1-го Українського фро-
нту діяли два кавкорпуси. У Львівсько-Сандо-
мирській наступальній операції головний удар 
фронту на львівському напрямку 13 липня за-
вдавала разом з іншими військовими з’єднан-
нями КМГ під командуванням генерал-лейте-
нанта С.В. Соколова у складі 31-го танкового і 
6-го гв. кавалерійського корпусів. Удар на 
цьому напрямку виводив війська до важливо-
го промислового й політичного центру – 
Львова, забезпечуючи розділення ворожого 
угруповання і створюючи умови для подаль-
шого розвитку наступу до р. Вісла й оволо-
діння Дрогобицьким промисловим районом 
[18, с.393]. 

Другий удар військ 1-го Українського 
фронту силами 3-ї гвардійської, 13-ї і 1-ї гвар-
дійської танкової армій та КМГ генерал-
лейтенанта В.К. Баранова (у складі 25-го тан-
кового і 1-го гв. кавалерійського корпусів) 
планувалося завдати на рава-руському напря-
мку з метою взаємодії з військами 1-го Біло-
руського фронту, що наступали на Люблін і 
виходили до р. Вісла найкоротшим шляхом. 
На обох напрямках частина сил ударних угру-
повань спрямовувалася до флангів. Так, для 
оточення угруповання противника під Брода-
ми було виділено по 2 та 3 дивізії зі складу 13-
ї і 60-ї армій та КМГ генерал-лейтенанта С.В. 
Соколова. Одночасно для виходу в тил воло-
димир-волинського угруповання гітлерівців, 
крім групи В.К. Баранова, направлялися три 
дивізії 3-ї гв. армії [2, с.423; 8, с.398–399; 10, 
с.338]. Командуючий фронтом КМГ В.К. Ба-

ранова вирішив ввести у прорив на стику 3-ї 
гв. і 13-ї армій з метою до кінця дня оволодіти 
н.п. Замостя. Групі С.В. Соколова наказувало-
ся увійти в прорив у смузі 60-ї армії і розвива-
ти наступ у напрямку Золочів – Рава-Руська. В 
районі Рава-Руська КМГ мала тісно взаємоді-
яти з 1-ю і 3-ю гв. танковими арміями. 

Ставка ВГК, затверджуючи план операції, 
внесла ряд змін, у т. ч. й у використанні тан-
кових армій і двох кінно-механізованих груп. 
Вказівки Ставки вимагали спрямувати танкові 
армії і КМГ не на прорив, а на розвиток успі-
ху. Танкові армії в разі успішного наступу пе-
редбачалося ввести в прорив через день після 
початку операції, а КМГ – через два дні слі-
дом за танковими арміями. Для виконання 
вказівок Ставки ВГК командуючий військами 
1-го Українського фронту маршал Радянсько-
го Союзу І.С. Конєв вніс деякі зміни в план 
операції, зокрема в застосування танкових ар-
мій, які мали увійти в прорив на другий день 
операції, а КМГ – на третій слідом за ними [8, 
с.400]. 

На початку наступу на львівському на-
прямку війська ударної групи зустріли запек-
лий опір ворога, тому не могли просуватися 
далі. З метою посилення ударного угрупован-
ня фронту було вирішено, що спочатку на 
прорив піде КМГ генерала В.К. Баранова, а 
потім 1-а гв. танкова армія. Виконуючи поста-
влені завдання, КМГ генерала В.К. Баранова 
до кінця 17 липня оволоділа н.п. Кам’янка-
Струмилова. Наступного дня частина її сил 
вийшла в район Деревляни й відрізала шляхи 
відходу на захід бродівському угрупованню. 
Головні сили КМГ розгорнули наступ на Жо-
вкву. 1-а гв. танкова армія до кінця 17 липня 
досягла Західного Бугу, захопивши передови-
ми загонами плацдарм поблизу с. Добросин. 
Слідом за танковою армією стрімко розвивали 
наступ загальновійськові з’єднання, які 18 ли-
пня вийшли на рубіж Володимир-Волинський 
– Сокаль і південніше, охопивши бродівське 
угруповання з північного заходу і заходу [8, 
с.403–404]. 

16 липня на львівському напрямку всту-
пила у прорив 3-я гв. танкова армія. 18 липня 
її головні сили вийшли в район Деревляни – 
Дідилів, де з’єдналися з КМГ, завершивши 
оточення бродівського угруповання против-
ника. 22 липня його війська було розділено й 
знищено; частина їх капітулювала в районах 
північніше і південніше Білого Каменя. Герої-
чні дії кіннотників 1-го гв. кавкорпусу з КМГ 
генерала В.К. Баранова були вагомим внеском 
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у розгром восьми ворожих дивізій у районі 
Бродів. 

Швидка ліквідація оточеного угруповання 
значно покращила оперативну обстановку на 
львівському, янувському і ярославському на-
прямках. 1-а танкова армія, взаємодіючи з 
КМГ, 23 липня вийшла до р. Сан у районі 
Ярослава. Невдовзі туди ж прибули війська 
13-ї армії. Форсувавши ріку, воїни захопили 
плацдарми на її західному березі. 3-я гв. армія 
на янувському напрямку наступала повільні-
ше, тому між нею і 13-ю армією утворився 
розрив до 50 км. За рішенням командуючого 
фронтом у цей розрив вирушила КМГ генера-
ла С.В. Соколова, яка встановила безпосеред-
ній зв’язок військ правого крила 1-го Україн-
ського фронту з військами лівого крила 1-го 
Білоруського фронту, що наступали до Вісли. 
27 липня кіннотники вийшли в район Янова й 
забезпечили швидке просування військ 3-ї гв. 
армії [8, с.405–406]. 

У цій операції виявилася можливість кіль-
кісного та якісного посилення ударних угрупо-
вань фронту за рахунок рухомих військ тан-
кових армій і КМГ [8, с.415]. Наявність у 
складі військ 1-го Українського фронту двох 
КМГ дала змогу його командуванню викорис-
тати їх маневрові й вогневі можливості для 
того, щоб при тісній взаємодії кінноти з тан-
ками, піхотою, артилерією і за підтримки 
авіації досягти високих результатів у ході 
першого етапу Львівсько-Сандомирської опе-
рації. Важливу роль в оточенні і швидкій лік-
відації угруповання ворога у районі м. Броди 
відіграли війська 1-ї і 3-ї гв. танкових армій та 
КМГ під командуванням генерала В.К. Бара-
нова. Головні сили цих танкових армій розви-
вали удари в глибину на двох самостійних на-
прямках, що призвело до розділення військ 
противника. Одночасно частина сил двох тан-
кових армій і КМГ здійснила обхідний ма-
невр, швидко вийшла на тили бродівського 
угруповання і забезпечила його оточення, а 
потім без паузи у бойових діях із застосуван-
ням танкових і механізованих корпусів опера-
тивно розгромила ворожі з’єднання [8, с.414]. 

У ході першого етапу Львівсько-Сандо-
мирської операції війська 1-го Українського 
фронту здійснили сміливі перегрупування і 
маневри з одного напрямку на інший або з 
глибини у тил угруповання противника. Най-
стрімкіші перегрупування і маневри провели 
танкові армії і корпуси та дві КМГ. Ці пере-
групування і маневри рухомих з’єднань та 
об’єднань забезпечили переслідування гітле-

рівців і швидкий підхід до рік Західний Буг, 
Сан і Вісла, а потім форсування їх з ходу й 
розширення плацдармів на протилежному бе-
резі [8, с.415]. 

Уподовж війни використання кінноти у 
боротьбі з піхотою, танками й артилерією, 
підтриманих авіацією та озброєних новітніми 
зразками військової техніки, з погляду воєн-
ного мистецтва, було нонсенсом і анахроніз-
мом. Однак, попри це, козача кіннота не лише 
здобувала блискучі перемоги, але й вселяла 
жах у ворогів. Мужність і героїзм кавалерій-
ських частин значно пояснювалися передачею 
їх особовому складу давніх козачих традицій. 
Мужність і героїзм козачих частин і з’єднань, 
виявлені на території України, свідчили про 
славні народні традиції, закладені ще в період 
існування Запорозького, Донського та Кубан-
ського війська. Під час війни козачі кавалерій-
ські з’єднання формувалися на етнічних істо-
ричних територіях Дону та Кубані, представ-
ники яких успадкували високий моральний 
дух і найкращі риси воїнів-козаків. Хоробро 
воювали й ті кавалерійські корпуси, які за мі-
сцем свого формування не були суто козачи-
ми. Переміщуючись територією України зі 
сходу на захід, ці підрозділи поповнювали бо-
йові втрати в особовому складі й конях за ра-
хунок ресурсів визволених районів. Згодом у 
кавалерійських полках і дивізіях воювало чи-
мало вихідців з різних українських регіонів, 
беручи участь у визволенні від нацизму наро-
дів Центральної і Південно-Східної Європи. 
Тож і набула такої популярності в повоєнний 
період пісня «Казаки в Берлине», де є такі си-
мволічні рядки [18, с.395]: 

По берлинской мостовой 
Кони шли на водопой,  
Шли, потряхивая гривой, 
Кони – дончаки.  
Распевает верховой:  
«Эх, ребята, не впервой  
Нам поить коней казацких  
Из чужой реки...»  
Казаки, казаки,  
Едут, едут, по Берлину  
Наши казаки. 
Після закінчення війни кавалерія як рід 

військ припинила своє існування. Але багатий 
досвід, набутий КМГ у боях, широко викори-
стовувався у теорії радянського воєнного мис-
тецтва, зокрема проблематики застосування у 
фронтових і армійських операціях оператив-
них маневрених груп [3, с.148]. Як свідчить 
світова практика, оперативні маневрені сили 
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швидкого реагування і нині успішно застосо-
вуються для погашення локальних війн і во-

єнних конфліктів у різних районах земної ку-
лі. 
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У статті проаналізовано обстановку, що склалася напередодні операції, розкрито умови 
підготовки та проведення Харківської оборонної операції, дана критична оцінка рішень коман-
дування та дій сторін в ході операції. 
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Харківська оборонна операція 1943 року 
це операція, що стала вимушеною відповіддю 
з боку Червоної армії на втрату оперативної 
ініціативи в результаті переоцінки своїх мож-
ливостей і недооцінки можливостей против-
ника, помилок радянського командування з 
одного боку, а з іншого – виявлення компете-
нтності, зрілості та майстерності командуван-
ня противника в оцінці обстановки, швидкості 
прийняття рішень, твердості та гнучкості 
управління військами. У вивченні та критич-
ній оцінці цих складових і полягає унікаль-
ність та оперативна цінність цієї операції. 

Мета статті полягає у розкритті умов під-
готовки та проведення в 1943 році Харківської 
оборонної операції. 

На початок березня 1943 р. обстановка на 
всьому південному крилі радянсько-німець-
кого фронту кардинально змінилася. Німецьке 
командування прагнуло не допустити повного 
розгрому своїх військ, що діяли на південно-
му крилі Східного фронту, здійснило екстрені 
заходи щодо стабілізації та відновлення по-
ложення. Воно розуміло, що поразка в Донба-
сі та південніше Харкова, а також розгром ар-
мій сателітів рейху на Середньому та Верх-
ньому Дону можуть призвести не тільки до 
остаточного розпаду нацистського блоку, але 
й до руйнування всього радянсько-німецького 
фронту.  

Попередити катастрофу та врятувати по-
ложення німецьке керівництво розраховувало 
шляхом потужного контрнаступу, приступи-
вши до його підготовки ще на початку люто-
го. 6 лютого, коли Гітлер знаходився в штабі 
групи армій “Дон”, генерал-фельдмаршал Е. 
фон Манштейн поставив перед ним питання 
про завдання флангового контрудару із райо-
ну Харкова в тил радянським військам, що на-
ступали до Дніпра. Але для цього було необ-
хідно залишити східну частину Донбасу, з 
чим за політичними мотивами був категорич-
но не згодний фюрер. 

У другій половині лютого 1943 р. війська 
Воронезького і Південно-Західного продов-
жували наступ на харківському напрямку з 
метою вийти до Дніпра й ізолювати донбаське 
угруповання противника від інших його 
військ на території України [10, с.483]. Німе-
цьке командування, здійснило перегрупуван-
ня військ і перейшло в контрнаступ на цьому 
напрямку силами 4-ї танкової армії (коман-
дуючий – генерал-полковник Г. Гот), опера-
тивної групи “Кемпф” (командуючий – гене-
рал танкових військ Ф. Кемпф) і правого фла-

нгу 2-ї армії. При цьому 4-а танкова армія бу-
ла посилена 11-ю танковою дивізією з 1-ї тан-
кової армії, танковою дивізією “Адольф Гіт-
лер” з оперативної групи “Кемпф” і 106-ю пі-
хотною дивізією, що прибула з Франції. Пра-
вий фланг 2-ї армії посилила 332-а піхотна 
дивізія, яка також прибула з Франції [6, с.170; 
12, с.554–562]. 

Контрнаступ планувався з метою перехо-
плення ініціативи у радянських військ, ура-
ження його ударних угруповань в Донбасі і в 
районі Харкова та стабілізації положення на 
південно-західному напряму. На першому 
етапі – ударом з флангів 2-го танкового кор-
пусу СС з півночі та 48-го танкового корпусу 
зі складу 4-ї танкової армії з півдня на Павло-
град і фронтальним ударом 40-го танкового 
корпусу 1-ї танкової армії на барвінківському 
напрямку розгромити війська правого крила 
Південно-Західного фронту та відкинути їх за 
р. Сіверський Донець. Після перегрупування 
головних сил у район на південний захід від 
Харкова планувалося приступити до другого 
етапу – завдати удар по військам Воронезько-
го фронту та оволодіти Харковом і Бєлгоро-
дом. На третьому етапі війська групи армій 
“Південь” мали розвивати наступ на Курськ з 
півдня. З півночі в цьому ж напрямку мала за-
вдати удар 2-а танкова армія групи армій 
“Центр”. У результаті планувалося оточити та 
розгромити війська Воронезького та Центра-
льного фронтів. Операції надавали велике по-
літичне та воєнне значення. Потрібно було 
взяти реванш за Сталінград.  

До 19–20 лютого 1943 р. підготовка до 
контрнаступу в основному завершилася. Було 
створено сильне рухоме угруповання – 11 ди-
візій, у т. ч. 7 танкових і панцер-гренадерсь-
ких у складі яких було понад 800 танків. З по-
вітря його підтримувало 750 літаків.  

Радянській розвідці не вдалося своєчасно 
розкрити підготовку противника до контрна-
ступу, тому він виявився раптовим: радянські 
війська, що наступали широким фронтом по 
розбіжних напрямках на Дніпропетровськ, 
Запоріжжя та Донбас, були непідготовленими 
до відбиття раптових ударів 7 танкових і мо-
торизованих ворожих дивізій. Ці удари були 
помилково оцінені командуванням Воронезь-
кого та Південно-Західного фронтів, як дії для 
прикриття відходу головних сил групи армій 
“Південь” з Донбасу до Дніпра. Військам було 
наказано продовжити наступ. 

Тому в перші п’ять днів обидві сторони 
вели наступальні зустрічні бої. У результаті 
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противникові вдалося призупинити наступ 
з’єднань і частин Південно-Західного фронту, 
завдати серйозних ударів військам його пра-

вого крила (6-ї армії), відкинути їх за 
р. Сіверський Донець і вийти в тил наступаю-
чим формуванням Воронезького фронту. 

 

 
 

Рис.1. Карта-схема Харківської оборонної операції (4–25 березня 1943 р.) 
 

Ставка Верховного Головнокомандування 
(далі – ВГК) своєчасно не зупинила просу-
вання військ Воронезького фронту, армії яко-
го продовжували наступати до 3 березня, у 
той час як противник заходив йому в тил. 
4 березня німецькі з’єднання перейшли у на-
ступ, завдали ударів на Харків і Бєлгород. 
Війська лівого крила Воронезького фронту, 
що не встигли закріпитися на досягнутих ру-
бежах, почали відхід [10, с.484–485]. За таких 
умов розгорталася Харківська оборонна опе-
рація. Вона була проведена у період 4–25 бе-
резня 1943 р. (рис.1) військами лівого крила 
Воронезького фронту (командуючий – гене-
рал-полковник П.І. Голіков) [1, с.768] і війсь-
ками 6-ї армії Південно-Західного фронту 
(командуючий – генерал-полковник М.Ф. Ва-
тутін) для відбиття контрнаступу німецьких 
військ у районі Харкова [7, с.284]. В прове-
денні операції взяли участь війська 40-ї (ко-
мандуючий – генерал-лейтенант K.С. Моска-
ленко), 69-ї (командуючий – генерал-лейте-
нант M.І. Казаков), 3-ї танкової (командуючий 
– генерал-лейтенант П.С. Рибалко) і 6-ї (ко-
мандуючий – генерал-лейтенант Ф.М. Хари-

тонов) армій. Бойовий склад військ включав 
19 дивізій, танковий корпус і 11 бригад зага-
льною чисельністю 345 400 осіб. У ході опе-
рації додатково було введено 21-у армію (6 
дивізій i танковий корпус) [7, с.284]. 40-а, 69-а 
і 3-я танкова армії Воронезького фронту, які 
до 3 березня вийшли на рубіж Суми – Лебе-
дин – Опішня – Охоче, мали у своєму складі 
16 стрілецьких дивізій, 2 стрілецькі і 4 танкові 
бригади, 3 танкові та кавалерійський корпуси, 
але в усіх цих з’єднаннях був значний неком-
плект особового складу, особливо у з’єднан-
нях 3-ї танкової армії [8, с.171]. 

До початку березня сили противника на 
харківському напрямку за чисельністю вдвічі 
переважали радянські війська. Проти 151 лі-
така Воронезького фронту, серед яких майже 
половину становили нічні бомбардувальники 
По-2, противник мав на харківському напрям-
ку 500–550 літаків, і вперше застосував тут 
нові танки типу “тигр” та пікіруючі бомбар-
дувальники, озброєні протитанковими гарма-
тами [11, с.53]. На цей час з’єднання і частини 
Воронезького фронту в запеклих боях зазнали 
великих втрат в особовому складі й техніці. 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 86 

Чисельність багатьох стрілецьких дивізій не 
перевищувала 3,5–4 тис. осіб. Тили розтягну-
лися на 250–300 км. У військах не вистачало 
озброєння, боєприпасів, палива, обмундиру-
вання. Обмежена кількість палива (всього 
лише 0,2 заправки) ускладнювала доставку 
боєприпасів і продовольства, а артилерія на 
механічній тязі позбавлялася маневру на полі 
бою. Особливо низьким було забезпечення 
військ боєприпасами, що складало по снаря-
дах 76-мм і 122-мм у 60-ї армії 0,4–0,6 боєко-
мплекту, у 40-ї армії – 0,4–0,7 боєкомплекту 
[6, с.171]. У складі танкових частин фронту 
налічувалося всього 70 танків, у т. ч. у 3-й 
танковій армії – 50 [2, с.138]. Оперативних ре-
зервів не було. Спрямовані з району Сталін-
града в розпорядження Воронезького фронту 
з’єднання 64-ї армії (командуючий – генерал-
лейтенант M.С. Шумилов) могли підійти до 
району бойових дій не раніше 9–10 березня. 
Становище військ фронту ускладнювалося і 
тим, що вони залишилися без авіаційної під-
тримки [4, с.8–12]. Прифронтові аеродроми 
ворог зруйнував, а з визволених раніше ви-
нищувачі не могли забезпечити надійне при-
криття військ. Тим часом авіація противника 
систематично бомбардувала радянські бойові 
порядки групами по 15–20 літаків [11, с.50]. 

За таких обставин Військова рада Півден-
но-Західного фронту 27 лютого і 6 березня 
1943 р. прийняла постанови про мобілізацію 
цивільного населення для забезпечення без-
перебійної роботи авіації Південно-Західного 
фронту, а також про будівництво оборонних 
рубежів. Розпорядженням уряду УРСР додат-
ково було виділено для Ворошиловградської 
області 3 400 робітників і 200 підвід, для Хар-
ківської відповідно 5 400 і 500 [13, арк.2–8]. 
Допомога цивільного населення дала змогу 
дещо стабілізувати бойову діяльність льотчи-
ків і 7-ї повітряної армії та укріпити оборонні 
рубежі фронту. 

Готуючись до контрнаступу, ворог досяг 
переваги над військами Воронезького і Пів-
денно-Західного фронтів у особовому складі й 
артилерії в 1,2, а у танках і літаках у 2,4 рази 
[2, с.135]. Ще більшу перевагу мав противник 
над військами правого крила Південно-Захід-
ного фронту, проти яких націлювалися його 
ударні угруповання. Гітлер, перебуваючи на 
той час у Запоріжжі в штабі групи армій “Пів-
день” (командуючий – генерал-фельдмаршал 
Е. фон Манштейн), звернувся до військ з ви-
могою виявити “мужність, витримку, відпові-
дальність” [2, с.136]. Він обіцяв кинути на 

південну ділянку фронту свіжі дивізії і найсу-
часнішу зброю. 

28 лютого командування групи армій 
“Південь” поставило військам завдання пере-
йти до другого етапу контрнаступу – розвитку 
удару безпосередньо на Харків. У ньому бра-
ли участь 4-а танкова армія, посилена трьома 
дивізіями, оперативна група “Кемпф”. На по-
чатку березня проти лівого крила Воронезько-
го фронту діяли 10 піхотних, 6 танкових і мо-
торизована дивізії. Для оволодіння Харковом 
залучалися 2 танкові й армійський корпуси, у 
складі яких нараховувалося 5 танкових дивізій 
[1, с.768]. Противник мав значну перевагу в 
силах і засобах, особливо перед з’єднаннями 
3-ї танкової армії. Відхід Південно-Західного 
фронту за р. Сіверський Донець погіршив 
оперативне положення Воронезького фронту. 
Удар ворога в напрямку Харкова створив за-
грозу не тільки місту, а й військам, що діяли 
за 100–150 км на північ і захід від нього. В цих 
умовах, оцінивши обстановку, командування 
Воронезького фронту, вирішило припинити 
наступальні дії на правому крилі.  

З’єднання 60-ї (командуючий – генерал-
лейтенант І.Д. Черняховський) і 38-ї (коман-
дуючий – генерал-лейтенант Н.Є. Чибісов) 
армій мали перейти до оборони на досягнутих 
рубежах. 40-й (командуючий – генерал-лейте-
нант К.С. Москаленко) і 69-й (командуючий – 
генерал-лейтенант М.І. Казаков) арміям нака-
зувалося в разі несприятливого результату 
оборонних боїв відходити у район північніше 
Харкова. 3-я танкова армія, проти якої очіку-
вався головний удар противника, одержала 
завдання в оборонних боях знекровити війсь-
ка, що наступали, і не допустити їх виходу до 
Харкова. Одночасно в район міста перекида-
лися сили з армій, що діяли на правому крилі 
фронту. Зокрема, 3 стрілецькі дивізії та 2 стрі-
лецькі бригади висувалися в район південніше 
і південно-західніше від Харкова, 3 дивізії – в 
Ольшани. 

Противник, завершивши перегрупування 
сил, 4 березня перейшов у наступ силами 4-ї 
танкової армії з району Мелихівка – Охоче 
проти частин радянської 3-ї танкової армії. 
Підступи до Харкова з півдня й південного 
заходу стійко захищали воїни 25-ї, 48-ї і 62-ї 
гвардійських стрілецьких дивізій, 179-ї окре-
мої танкової бригади, якими командували ге-
нерал-майори П.М. Шафаренко, М.М. Маків-
чук, Г.М. Зайцев і полковник П.М. Рудкін. 
Два дні, 3 і 4 березня, стримували шалений 
натиск танкової дивізії СС “Адольф Гітлер” 
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уздовж Красноградського шосе ослаблені в 
попередніх боях частини 48-ї гвардійської 
стрілецької дивізії. Вони вивели з ладу понад 
40 танків, близько 50 автомашин і 1200 солда-
тів і офіцерів противника.  

За цей час у Харкові було створено штаб 
оборони, якому підпорядковувалися війська 
Харківського гарнізону, частини і з’єднання, 
що сюди прибували. Комендантом міста при-
значили заступника командуючого Воронезь-
ким фронтом генерал-лейтенанта Д. Т. Козло-
ва [5, с.413]. Значну допомогу Червоній армії 
надали жителі Харкова й області. “Тисячі мо-
лодих людей, – згадував командуючий 69-ю 
армією генерал-лейтенант М. І. Казаков, – по-
давали заяви про добровільний вступ до лав 
Червоної армії... Уже через кілька днів ми бу-
ли змушені вводити це нове поповнення в бій. 
Нерідко навіть у цивільному одязі, тому що не 
встигали підвозити обмундирування” [3, 
с.182–183]. Тільки місто Харків дало військам 
Воронезького фронту 15 тис. нових бійців [11, 
с.52]. 

Протягом двох днів частини 3-ї танкової 
армії відбивали атаки ворога і не дозволили 
йому прорватися до Харкова з півдня. Німе-
цьке командування було змушене змінити на-
прямок свого головного удару, перенісши йо-
го на захід, у стик 69-ї і 3-ї танкової армій. 
Вранці 6 березня противник відновив свій на-
ступ і завдав головного удару суміжними 
флангами 4-ї танкової армії і оперативної гру-
пи “Кемпф”. Задум контрнаступу полягав у 
тому, щоб силами танкових корпусів в обхід 
Харкова з півночі і півдня оточити і розгроми-
ти війська Воронезького фронту Танковий ко-
рпус СС рухався уздовж шосе на Валки, а 48-
й танковий корпус діяв в обхід Таранівки із 
заходу. В ході боїв вони вклинилися в оборо-
ну радянських військ на захід від Валок де 
утворився 15-кілометровий розрив. Шлях на 
північ для противника був відкритий. 

Вранці 7 березня на лівому крилі Вороне-
зького фронту бої спалахнули з новою силою. 
Для розвитку наступу на Богодухів і Бєлгород 
противник ввів у бій армійський корпус “Ра-
ус”, що був ударним угрупованням оператив-
ної групи “Кемпф”, і примусив 3-ю танкову 
армію відійти на рубіж р. Мжа. Після важких 
оборонних боїв війська 69-ї і 3-ї танкової ар-
мій були вимушені 7 березня залишити Вал-
ки, а 9 березня – Люботин [6, с.171]. Намага-
ючись зупинити просування ворога, коман-
дуючий фронтом перекинув з 40-ї армії три 
стрілецькі дивізії на посилення військ, що 

обороняли південно-західні підступи до Хар-
кова. Однак цих сил виявилося недостатньо 
для стримування натиску ворога, війська яко-
го виходили на підступи до міста. 

У ці дні в складі 25-ї гвардійської стріле-
цької дивізії одержав бойове хрещення 1-й 
Чехословацький окремий піхотний батальйон 
під командуванням Л. Свободи. 8 березня 
вступила в бій за село Соколове 1-а рота цього 
батальйону під командуванням підпоручика 
О. Яроша. Проти неї противник кинув майже 
60 танків і 2 батальйони автоматників. Воро-
гові вдалося обійти Соколове, але його захис-
ники продовжували боротися в оточенні. Гіт-
лерівці вогнем з вогнеметів підпалили багато 
будинків і почали пробиватися до центру се-
ла. Зав’язався рукопашний бій. У бою чимало 
захисників Соколового загинули смертю хо-
робрих або були поранені. Загинув і командир 
роти підпоручик О. Ярош, якому 17 квітня 
1943 р. посмертно присвоїли звання Героя Ра-
дянського Союзу. Це був перший іноземець, 
що отримав таку високу нагороду. 

8 березня командир батальйону в бойово-
му повідомленні доповідав командирові 25-ї 
стрілецької дивізії: “Бій продовжувався в ото-
ченні, у церкві, в окопах біля неї. У результаті 
бою ворог зайняв Соколове, річку Мжу не пе-
рейшов. Підбито і спалено 19 танків, 4–6 тран-
спортерів з автоматниками. Ворог втратив 
убитими близько 300 чоловік” [2, с.139]. Пізно 
ввечері 8 березня захисники Соколового, які 
залишилися живими, перебралися кригою на 
північний берег р. Мжа. На цьому рубежі 1-й 
Чехословацький окремий піхотний батальйон 
вів оборонні бої до 13 березня. Радянське ко-
мандування підсилило батальйон танковою 
бригадою (24 танки), гвардійським міномет-
ним і двома артилерійськими дивізіонами. 
Згодом батальйон посилили ще двома артиле-
рійськими, трьома гвардійськими мінометни-
ми дивізіонами й одним винищувально-
протитанковим артилерійським полком [8, 
с.95]. Такого потужного підсилення радянські 
стрілецькі батальйони в роки війни не одер-
жували ніколи. За зразкове виконання завдань 
командування і виявлені при цьому героїзм і 
відвагу Радянський уряд нагородив орденами 
і медалями 84-х чехословацьких солдатів і 
офіцерів.  

Для сприяння військам Воронезького 
фронту 6-а армія Південно-Західного фронту 
8 березня завдала контрудару з району Змієва 
на Нову Водолагу у фланг військам против-
ника, що наступали на Харків. Проте цей 
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контрудар не дав очікуваних результатів. Для 
подальшого посилення Воронезького фронту 
й організації опору наступові ворога Вороне-
зький фронт було підсилено 2-м гвардійським 
і 18-м танковими корпусами зі складу Півден-
но-Західного фронту і 3-м гвардійським тан-
ковим корпусом із резерву Ставки. 10 березня 
з виходом танкового корпусу СС у район Дер-
гачів (20 км північно-західніше Харкова) між 
69-ю армією, що відійшла у район Богодухо-
ва, і 3-ю танковою армією, що прикривала за-
хідні та південно-західні підступи до Харкова, 
утворився 35-кілометровий розрив, і шлях на 
Бєлгород виявився відкритим. Для прикриття 
цього напрямку за наказом командуючого 
військами фронту війська 69-ї армії протягом 
11–12 березня були відведені на рубіж Липці 
– Золочів, а 40-ї армії – на рубіж Золочів – 
Краснопілля [6, с.172]. 

Німецькі війська продовжували наступ, їх 
підтримували значні сили авіації, що завдава-
ла бомбових ударів по формуваннях Червоної 
армії на полі бою, по Харкову, дорогах, що 
вели до нього з півночі, сходу і півдня. 10 бе-
резня ворожа авіація здійснила 1 800 літако-
вильотів, а наприкінці дня противник піді-
йшов до Богодухова і північної околиці Хар-
кова, 3-я танкова армія зайняла оборону на за-
хідній і північно-західній околицях міста. Роз-
рив між 69-ю і 3-ю танковою арміями збіль-
шився до 60 км. Тому Ставка ВГК цього ж 
дня у директиві, надісланій своєму представ-
никові маршалу Радянського Союзу О.М. Ва-
силевському, командуючим Воронезьким і 
Центральним фронтами генерал-полковникам 
П.І. Голікову та К.К. Рокоссовському, зверну-
ла їх увагу на серйозну загрозу, що може ви-
никнути при подальшому просуванні ворога. 
У ній зазначалося, що противник має намір 
прорватися з району північніше Харкова до 
Курська і з’єднатися з орловським угрупован-
ням військ для виходу в тил Центральному 
фронту [2, с.140].  

12 березня частини противника вдерлися 
до міста. Німці продовжували обхід Харкова. 
14 березня з’єднання 48-го танкового корпусу 
обійшли місто з півдня і захопили Чугуїв. 
Увечері 14 березня генерал-полковник П.І. Го-
ліков віддав наказ військам фронту залишити 
Харків. З’єднання 3-ї танкової армії, що обо-
роняли місто, виявилися в оточенні. 

Для виходу з оточення війська армії роз-
ділили на дві групи прориву і групу прикрит-
тя. Перша група прориву складалася з двох 
стрілецьких дивізій і однієї стрілецької брига-

ди, а друга мала у своєму складі одну стріле-
цьку дивізію, дві стрілецькі і дві танкові бри-
гади. Група прикриття, що складалася з однієї 
стрілецької дивізії і однієї танкової бригади, 
отримала завдання прикрити відступ голо-
вних сил армії, потім відірватися від против-
ника і зосередитися в районі Старої Гнилиці 
(південно-східніше Харкова). 16 березня вій-
ська 3-ї танкової армії з запеклими боями вир-
валися з оточення і відійшли за р. Сіверський 
Донець, де 17 березня були включені до складу 
військ Південно-Західного фронту [6, с.172]. 

З’єднання 40-ї і 69-ї армій Воронезького 
фронту відходили на рубіж оборони південно-
західніше Бєлгорода. Проти 40-ї армії на Тро-
стянець, Краснопілля діяв 52-й армійський 
корпус гітлерівців, а проти 69-ї армії в напря-
мку Богодухів, Грайворон – основні сили ар-
мійського корпусу “Раус”. 12 березня против-
ник захопив Грайворон, а 14-го після запеклих 
боїв зайняв Борисівку. З’єднання 69-ї не змог-
ли організувати опору ворогові й під прикрит-
тям частин 2-го гвардійського танкового кор-
пусу генерал-майора С. І. Богданова відійшли 
за Сіверський Донець. Німецьким військам 
вдалося відтіснити частини корпусу і 18 бере-
зня захопити Бєлгород. У цей же час на захід 
від міста вели запеклі бої з’єднання 40-ї армії. 

Щоб зірвати контрнаступ противника, 
Ставка ВГК в середині березня почала вису-
вати додаткові сили (21-ї і 64-ї армій) для по-
силення військ Воронезького фронту. В роз-
риві між 40-ю і 69-ю арміями розгорнулася 
21-а армія під командуванням генерал-лейте-
нанта І.М. Чистякова. В районі Вовчанська 
між 69-ю і 3-ю танковою арміями – війська 
64-ї армії на чолі з генерал-лейтенантом 
М.С. Шуміловим. 20–25 березня німецькі фо-
рмування намагалися розвинути наступ у пів-
нічному напрямку на Обоянь. Для координа-
ції дій військ у район Обояні прибув заступ-
ник Верховного Головнокомандуючого мар-
шал Радянського Союзу Г. К. Жуков. Під його 
керівництвом командування Воронезького 
фронту розробило і здійснило ряд заходів, що 
дало змогу зупинити просування противника. 
Після кількох спроб прорвати фронт радянсь-
ких військ у районі Бєлгорода гітлерівське 
командування змушене було припинити на-
ступ, а 22 березня віддати наказ про перехід 
до оборони. 

Отже, після успішного наступу на курсь-
кому, харківському і донбаському напрямках 
радянські війська у березні 1943 р. змушені 
були з важкими боями відходити на схід, за-
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мість запланованого розвитку наступальної 
операції на велику глибину і прориву до 
Дніпра. Пояснюється це рядом обставин. По-
перше, Ставка ВГК, Генеральний штаб, ко-
мандуючі Воронезьким і Південно-Західним 
фронтами ще в середині лютого помилково 
визначили стратегічну обстановку на півден-
но-західному крилі радянсько-німецького 
фронту. По-друге, істотне значення мало і те, 
що ворог одержав змогу здійснити маневр ре-
зервами з інших театрів воєнних дій на Схід-
ний фронт, оскільки в лютому–березні західні 
союзники СРСР фактично припинили активні 
дії у Північній Африці, незважаючи на напо-
легливі прохання Ставки ВГК продовжувати 
наступ, щоб відволікти на себе якнайбільше 

сил ворога [9, с.336–337]. 
Хоча німецькі війська домоглися деяких 

територіальних успіхів, у т. ч. знову захопили 
Харків, здійснити свої задуми до кінця їм так і 
не вдалося. Ворог не зумів перехопити страте-
гічну ініціативу й перейти до третього етапу 
контрнаступу – спільними зусиллями груп 
армій “Південь” і “Центр” оточити і знищити 
радянські війська в районі Курська. Безпово-
ротні втрати особового складу радянських 
військ становили 45 219 осіб, санітарні – 
41 250, всього 86 469 осіб, тобто 25% від 
складу військ на початок операції. В ході опе-
рації було втрачено: стрілецької зброї 116,5 
тис. одиниць, 322 танки, 3185 гармат і міно-
метів, 110 літаків [7, с.284–485]. 
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА ПІДГОТОВКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ЕВАКУАЦІЇ НІМЕЦЬКО-РУМУНСЬКИХ ВІЙСЬК (СИЛ)  

З ТАМАНСЬКОГО ПІВОСТРОВА У 1943 РОЦІ 
 

У статі проаналізовано основні фактори, що безпосередньо вплинули на результати 
проведення німецько-румунськими військами (силами) операції з евакуації своїх сил з Тамані во-
сени 1943 р., а саме: обстановки на театрі воєнних дій, своєчасності реагування на її зміни, 
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ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом флоту та евакуйованих частин, 
складу, співвідношення сил і характеру дій противників з метою завоювання панування в районі 
проведення операції (дій), фізико-географічних умов театру тощо. 

Ключові слова: операція флоту, ізольовані ділянки, військово-морська база, евакуація. 
 

Всебічне об’єктивне і незаангажоване ви-
вчення воєнно-історичних подій Другої світо-
вої війни важливо з огляду встановлення істо-
ричної правди та визначається сучасними по-
требами розвитку вітчизняної воєнно-історич-
ної науки. Проте, дотепер залишається низка 
питань, що вимагає детального розгляду й ви-
вчення з урахуванням переосмислення подій, 
що відбулися. 

Актуальною й не повністю дослідженою 
залишається тема, пов’язана із проведенням 
евакуації військ (сил) з ізольованих противни-
ком ділянок (районів) узбережжя та військо-
во-морських баз у період Другої світової вій-
ни. У радянських історичних працях розгляд 
даної теми носив однобічний характер, увага 
акцентувалася переважно на підсумках про-
ведення успішних операцій радянського фло-
ту з евакуації військ і не висвітлювалися по-
вною мірою недопрацювання і прорахунки 
при плануванні та проведенні таких операцій, 
які у своїй сукупності призвели до безглуздих 
витрат і невиправданих втрат. Аналіз прове-
дення евакуації військ з ізольованих ділянок 
(плацдармів, військово-морських баз) війсь-

ково-морськими силами (далі – ВМС) країн – 
учасників антигітлерівської коаліції та німе-
цько-фашистського блоку також проводився 
поверхово і полягав у здійсненні перераху-
вання помилок керівництва при плануванні й 
проведенні операції, а також у підрахунку 
втрат при її проведенні. Низка успішних опе-
рації з евакуації військ, проведених німецьким 
командуванням, у радянській літературі не 
одержала всебічного висвітлення й дотепер 
залишаються не повністю дослідженою. Ана-
ліз архівних матеріалів, спогади очевидців і 
безпосередніх учасників подій, матеріалів до-
сліджень останніх років, дозволяють заново 
проаналізувати і дати об’єктивну оцінку діям 
протиборчих сторін при проведенні такого 
роду операцій. 

Безсумнівний інтерес у контексті даної 
теми викликає аналіз дій німецько-румунсь-
ких військ з евакуації своїх сил, проведеної у 
вересні–жовтні 1943 р. з Таманського півост-
рова (див. рис.1) під час Новоросійсько-
Таманської наступальної операції радянських 
військ, а також заходи сил Чорноморського 
флоту зі зриву зазначеної операції. 

 

 
 

Рис.1. Карта-схема Новоросійсько-Таманської наступальної операції (9 вересня – 9 жовтня 1944 р.) 
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Оскільки питання, пов’язані з організаці-
єю та проведенням евакуації військ (сил) мор-
ським шляхом військовими теоретиками, ке-
рівництвом флотів і сухопутних військ Німе-
ччини й Італії серйозно не розглядалися, то й 
конкретні рекомендації, настанови з прове-
дення заходів щодо евакуації військ (сил) бу-
ли відсутні. Таким чином, на практиці ефек-
тивність планування, організації евакуації 
військ (сил) залежала від ініціативи самого 
командування, його вміння оцінювати обста-
новку й раціонально використати засоби, що 
були в наявності. 

Оскільки до 1943 р. великомасштабних 
операцій з евакуації військ на морських теат-
рах Східного фронту німецьким командуван-
ням не проводилося, досвіду проведення кон-
тревакуаційних заходів у Радянського Війсь-
ково-морського флоту (далі – ВМФ) не було. 
Разом з тим, ще з початку війни у ВМФ і на 
Чорноморському флоті (далі – ЧФ) зокрема, 
планувалися та проводилися операції зі зриву 
комунікацій противника. 

Взагалі, питання, пов’язані з веденням бо-
ротьби на комунікаціях противника та блока-
дних дій, розглядалися радянськими військо-
вими теоретиками в довоєнний період досить 
докладно. Результати таких досліджень знай-
шли своє відображення в низці публікацій і 
керівних документах. Погляди радянського 
командування на застосування сил флоту в ді-
ях з порушення морських комунікацій проти-
вника відображалися в Тимчасовому бойово-
му статуті морських сил РСЧА (далі – БУМС-
37) і Тимчасовій настанові з ведення морських 
операцій (далі – НМО-40). Згідно з вищеза-
значеними документами, сутність дій з пору-
шення морських комунікацій противника по-
лягала в захопленні або знищенні транспортів 
і бойових кораблів противника на його морсь-
ких сполученнях. Основною формою застосу-
вання сил вважалася операція, що за умови 
тривалого впливу на противника могла пере-
ростати в блокаду [9, с.19]. Однак на практиці 
в довоєнних заходах бойової підготовки ра-
дянського флоту конкретні заходи щодо від-
працювання дій зі встановлення морської 
блокади й порушення морських комунікацій 
противника повною мірою не відпрацьовува-
лися. Безпосередньо з організацією та прове-
денням контревакуаційних дій на морі радян-
ським ВМФ довелося зіштовхнутися в 1943 р. 
у результаті відступу німецьких військ на пе-
вних ділянках радянсько-німецького фронту 
та блокуванні їх частин на ізольованих ділян-

ках узбережжя. Таким чином, до початку про-
ведення евакуації німецьких військ з Таман-
ського півострова у вересні–жовтні 1943 р. 
необхідного досвіду для ведення контреваку-
аційних заходів ЧФ не мав. З урахуванням пе-
реваги ЧФ у силах і засобах на театрі воєнних 
дій (далі – ТВД), успіх виконання завдання зі 
зриву евакуації німецьких військ з Тамансько-
го півострова та Криму передусім залежав від 
ініціативи керівництва ЧФ, раціонального ви-
користання наявних сил і рівня організації 
міжвидової взаємодії військ. 

Як показує аналіз джерел, ефективність 
проведення евакуації морським шляхом зале-
жала від таких основних факторів: 

обстановки на ТВД; 
своєчасності реагування на зміни в обста-

новці та ефективності прийняття управлінсь-
ких рішень керівництвом флоту та евакуйова-
них частин; 

складу, співвідношення сил і характеру 
дій противників з метою завоювання пану-
вання на ТВД; 

фізико-географічних умов на ТВД. 
Аналіз дій і результатів проведення ева-

куації німецько-румунських військ на Чорно-
му морі в 1943 р. дозволяє зробити висновок, 
що в процесі планування та при проведенні 
подібних операцій німецьке командування з 
урахуванням вищевказаних факторів намага-
лося знаходити найоптимальніші рішення для 
реалізації планів з евакуації своїх військ (сил).  

Оцінка обстановки на Чорноморському 
ТВД у другій половині 1943 р. дозволяє зро-
бити висновок, що для німецько-румунських 
військ вона була несприятливою: 17-а армія та 
підрозділи союзних військ виявилися відріза-
ними від основних сил і змушені були оборо-
нятися проти переважаючих сил противника 
на суші, у повітрі та на морі. При цьому у 
сформованій ситуації німецьке командування 
змогло завчасно розробити кілька планів ева-
куації військ (сил) з урахуванням обстановки, 
що фактично склалася. 

Так, у ході Донбаської наступальної опе-
рації (13 серпня – 22 вересня 1943 р.), війська 
Південно-Західного фронту в результаті ус-
пішних дій одержали можливість подальшого 
просування в Крим. У цих умовах 4 вересня 
1943 р. ставка вермахту віддає наказ “Про від-
хід з Кубанського плацдарму та оборону 
Криму”, згідно якого передбачалося прове-
дення завчасного планомірного перекидання 
сил з Таманського півострова для посилення 
кримського угруповання (план “Маневр Кри-
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мхільда”). При цьому особливу увагу звертали 
на проведення повної евакуації особового 
складу, майна та військової техніки до Криму, 
руйнування при відході доріг, залізничних ко-
лій, об’єктів нафтовидобутку й нафтопереро-
бки, мінування важливих об’єктів. Команду-
ванню 17-ї армії визначено до 10 вересня 
1943 р. доповісти міркування та зробити роз-
рахунок необхідного часу для відводу військ, 
проведення руйнувань та організації оборони 
Криму. Відвід військ до Криму передбачалося 
провести в період з 15 вересня до 1 листопада 
1943 р. План планомірної евакуації військ з 
Таманського півострова до Криму був підго-
товлений, однак, з урахуванням змін, що від-
бувалися в обстановці, розроблений план при-
скореної евакуації військ (сил) (план “Брун-
гільда” – передбачав проведення евакуації 
військ за 38 діб, вивезення військового майна і 
приведення в непридатність різних об’єктів 
промисловості та інфраструктури), що в оста-
точному підсумку став основним планом ева-
куації німецьких військ з Таманського півост-
рова. Слід зазначити, що обидва плани еваку-
ації військ передбачали поетапний відхід до 
Керченської протоки та ведення тимчасової 
оборони на вигідних ділянках місцевості [2, 
с.72–73; 5, с.261; 13, с.474; 24, с.192; 27, с.15–
176; 32]. 

Оцінка фактору своєчасності реагування 
на зміни в обстановці й ефективність прийн-
яття управлінських рішень керівництвами во-
рогуючих сторін вимагає багатопланового роз-
гляду. При цьому слід зазначити, що евакуація 
німецьких військ та їх союзників на Чорному 
морі проводилася у формі операцій, реалізація 
яких здійснювалася двома способами: 

одночасний прийом військ і техніки на 
транспорти й бойові кораблі з подальшим пе-
ревезенням морем за один рейс;  

послідовний відхід військ із плацдарму, 
що оборонявся, навантаження на судна і їх 
перевезення декількома послідовними конво-
ями. 

Фактично, і на Таманському півострові, і 
в подальшому в Криму при проведенні опера-
ції з евакуації військ німецьким командуван-
ням застосовувався комбінований спосіб: по-
слідовний відхід військ із плацдарму з пода-
льшою евакуацією та, за потреби, одночасний 
прийом військ, що залишилися, на транспорти 
та перевезення морем одним рейсом. Вибір 
способу евакуації залежав переважно від стій-
кості оборони плацдарму, тому питанням ор-
ганізації оборони німецьке командування при-

діляло значну увагу. Основна концепція від-
воду військ з подальшою евакуацією знайшла 
своє відображення в загальній системі обо-
ронних укріплень на Таманському півострові.  

Так, ще в січні 1943 р. німецьке команду-
вання розпочало будівництво оборонних ру-
бежів на підступах до Таманського півостро-
ва, побоюючись того, що кубанське угрупо-
вання може бути притиснуте та скинуте в мо-
ре. За чотири місяці була створена система 
сильно укріплених позицій на Тамані – “Бла-
китна лінія” (у документах вермахту вона 
йменувалася “Готенкопф” – “Готська пози-
ція”), що мала глибокоешелоновану побудову 
з урахуванням створення багатоярусного вог-
ню у сполученні з різними видами перешкод і 
цілою системою протипіхотних мінно-вибу-
хових загороджень; передбачала протитанко-
ву, протиповітряну, протидесантну оборону та 
забезпечувала наростаючу протидію насту-
паючим військам противника. При цьому, у 
випадку погіршення обстановки, передбачав-
ся поступовий відхід військ на заздалегідь 
підготовлені рубежі з подальшим проведен-
ням евакуації військ (сил). Вузли сполучень і 
безпосередні підходи до портів південного уз-
бережжя Криму, Керченської протоки й Та-
манського півострова були прикриті берего-
вими батареями та забезпечували вогневе 
прикриття місць проведення евакуації. Для 
повітряного прикриття пунктів евакуації й пе-
рекидання військ транспортною авіацією, зав-
часно на Тамані й на Керченському півострові 
була створена мережа аеродромів [2, с.32; 12, 
с.511–513; 27, с.172, 177–181]. Таким чином, 
системи оборонних укріплень на Тамансько-
му півострові завчасно будувалися з ураху-
ванням можливості евакуації військ морським 
і повітряним шляхом. 

Дії німецьких військ та їх союзників з 
евакуації своїх військ (сил) на Чорному морі 
постійно носили характер боротьби за пану-
вання на ТВД, оскільки перевага в силах на 
Чорному морі за весь період Великої Вітчиз-
няної війни незмінно залишалася саме за їх 
противником на ТВД – Чорноморським фло-
том. 

Так, до початку 1943 р. у складі німецько-
румунського флоту на Чорному морі нарахо-
вувалися: допоміжний крейсер, 4 есмінці, 12 
підводних човнів (6 німецьких, румунський 
“Дельфінул” і 5 італійських малих човнів типу 
“SB”; фактично ж у період битви за Кавказ 
румунські та італійські підводні човни на 
морських сполученнях уздовж Кавказького 
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узбережжя не діяли, а німецькі з’явилися в 
Чорному морі з лютого 1943 г), 3 міноносці, 
4 канонерські човни (за даними [23, с.307–
308] та [18, с.211] – 10), 18 торпедних катерів, 
близько 130 сторожових катерів і катерних 
тральщиків, понад 100 самохідних барж і са-
мохідних армійських поромів типу “Siebel” [3, 
с.226; 11, с.298; 18, с.211; 19, с.425; 23, с.307]. 
Для підтримки флоту могли залучатися до 300 
(за даними [18, с.211; 19, с.425; 23, с.307–308] 
– 360) літаків [11, с.345]. Німецько-румунська 
авіація на Чорноморському ТВД нараховувала 
близько 250 літаків (за іншими другим дани-
ми [7, с.278] 300 літаків), що базувалися пере-
важно на аеродромах Таманського півострова 
й Криму [12, с.518; 22, с.168]. 

Безпосередньо для оборони Керченської 
протоки та морських комунікацій німці зосе-
редили угруповання сил (під командуванням 
віце-адмірала Кізеріцкі – адмірала Чорного 
моря) такого складу: флотилію торпедних ка-
терів (14 одиниць), флотилію артилерійських 
плавучих батарей і флотилію катерних траль-
щиків (близько 30 одиниць), 2–3 підводні чо-
вни, 36–40 самохідних артилерійських та ін-
ших спеціально обладнаних десантних барж 
[1, с.301; 21, с.222; 23, с.307]. Крім того, для 
захисту південного входу Керченської прото-
ки було встановлено до 25 мінних загород-
жень (1542 якірних і 306 неконтактних мін), а 
з боку Азовського моря виставлений дозор із 
самохідних барж і десантних суден [19, с.427; 
23, с.308; 26, с.365; 34]. 

У той же час до складу сил Чорноморсь-
кого флоту входили: лінійний корабель, 
4 крейсери, лідер есмінців, 7 есмінців, 29 під-
водних човнів, 2 сторожових кораблі, 67 тор-
педних катерів, 31 тральщик. Азовська війсь-
кова флотилія нараховувала 49 бронекатерів, 
22 малих мисливця за підводними човнами, 
2 артилерійських і 3 мінометні катери, 12 тор-
педних катерів, 9 канонерських човнів, моні-
тор, плавуча батарея та більше сотні малих 
сторожових катерів, тральщиків і десантних 
тендерів і ботів. У військово-повітряних силах 
(далі – ВПС) флоту нараховувалося близько 
280 різних літаків (без урахування авіації Пів-
нічно-Кавказького фронту) [3, с.226; 6, с.310; 
18, с.211; 23, с.270; 34]. За іншим даними, у 
складі 4-ї повітряної армії станом на 10 верес-
ня 1943 р. нараховувалося 732 бойових літаки, 
а у ВПС ЧФ – до 450 машин [12, с.518]. 

На початок евакуації німецьких військ з 
Тамані (10 вересня 1943 р. – див. рис.1) склад 
сил на Чорному морі істотно не змінився [6, 

с.310]. 
Таким чином, незважаючи на деякі нето-

чності та розбіжності у кількісному складі ні-
мецько-румунського флоту й авіації на Чор-
номорському ТВД у розглянутий період. Дані 
ж стосовно складу ЧФ та Азовської флотилії 
дозволяють стверджувати про перевагу сил 
ЧФ на Чорному морі. Тому, через очевидну 
перевагу сил противника на ТВД для успіш-
ного проведення евакуації військ (сил) німе-
цько-румунське командування змушене було 
шукати шляхи найбільш оптимального та ра-
ціонального застосування наявних сил і засо-
бів з урахуванням характеру дій противника. 
При цьому особливого значення набувала ак-
тивність та ефективність застосування наяв-
них сил і засобів ЧФ. 

Оцінюючи результати дій ЧФ, слід зазна-
чити, що у сформованій на початку 1943 р. 
обстановці одним із найважливіших завдань 
ЧФ було порушення морських комунікацій і 
блокування противника з моря. Ще наприкін-
ці 1942 р. перед ЧФ було поставлене спеціа-
льне завдання – ударами по морських комуні-
каціях противника зірвати постачання німець-
ко-румунських військ на південній ділянці 
фронту. Для її вирішення залучалися: бригада 
підводних човнів, авіація флоту, дві бригади 
торпедних катерів, кілька надводних кораблів 
(лідер, 4 ескадрених міноносці, 2 сторожових 
кораблі), берегова артилерія Керченської та 
Очаківської військово-морських баз, а з квітня 
1943 р. – сили Азовської флотилії та авіагрупа 
[8, с.239]. При цьому основні зусилля плану-
валося спрямувати проти судноплавства про-
тивника в інтересах його північнокавказького 
угруповання з огляду на можливість здійс-
нення поспішної евакуації німецько-румунсь-
ких військ з Таманського півострова до Криму 
трасою Анапа – Феодосія [1, с.298].  

Головна роль у виконанні поставленого 
завдання приділялася авіації, що діяла проти 
транспортів противника у Керченській затоці 
та на трасах Керч – Анапа, Керч – Феодосія, 
Керч – Темрюк, Генічеськ – Темрюк, а також 
завдавала удари по основних портах у даному 
районі [5, с.313; 19, с.430].  

Однак, характер руху конвоїв противника 
(під берегом, невеликими групами малими 
транспортними засобами), вибір часу пошуку 
(як правило, уночі, коли противник відстою-
вався у портах або опорних пунктах), знижена 
видимість, звичайна в цю пору року, відсут-
ність на радянських кораблях і катерах засобів 
радіолокації не дозволили ефективно здійсни-
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ти блокадні дії [1, с.300]. Крім цього, невелика 
відстань між портами й опорними пунктами 
на всій прибережній комунікації противника 
ускладнювала своєчасне використання даних 
будь-яких видів розвідки, що дозволяло суд-
нам і транспортним засобам ворога сховатися 
або завершити перехід протягом часу, необ-
хідного для передачі розвідником повідом-
лення, постановки завдання, виходу (вильоту) 
і переходу (польоту) сил, виділених для удару 
[1, с.300]. Мала протяжність траси Керченська 
протока – Анапа також ускладнювала органі-
зацію своєчасних ударів по конвоях, відтак 
протягом часу між моментами виявлення роз-
відкою і вильотом ударної групи противнико-
ві часто вдавалося вийти з небезпечної для 
нього зони [1, с.309; 30, с.365]. Малі відстані 
між портами (Севастополь – Ялта – 54 милі, 
Ялта – Феодосія – 66 миль, Феодосія – Кер-
ченська протока – 37 миль) також дозволяли 
суднам противника робити переходи в темний 
час доби, залишаючись удень у проміжних 
портах, що мали потужну протиповітряну 
оборону. Крім того, дії ВПС ЧФ на ближніх 
комунікаціях (уздовж південного узбережжя 
Криму) зустрічали серйозну протидію проти-
вника, оскільки німці встановили у цьому ра-
йоні радіолокаційні станції спостереження, 
радіопеленгаторні станції, берегові зенітні ба-
тареї, а на кримських аеродромах перебували 
в постійній готовності до вильоту літаки [22, 
с.144]. 

У результаті, в період із січня до березня 
1943 р. противник успішно доставив з Таман-
ського півострова до Криму близько 105 тис. 
осіб, 45 тис. коней, близько 7 тис. автомашин і 
12 тис. возів. Пізніше, з кінця березня до кінця 
серпня із Криму на позицію “Готенкопф” бу-
ло доставлено 337 353 т вантажів, 6365 осіб, 
2566 коней, 534 возів і 197 гармат. Портами 
навантаження були Керч, Генічеськ і Феодо-
сія; портами розвантаження – Тамань, Сінна, 
Рибзавод, Анапа й Темрюк [26, с.365; 32]. 

У середині березня 1943 р., коли дані роз-
відки не підтвердили інформацію про термі-
нову евакуацію 17-ї німецької армії з Таман-
ського півострова, командування ЧФ змінило 
характер блокадних дій, перерозподіливши 
сили та засоби на комунікаціях противника: 
біля західного узбережжя Чорного моря діяли 
переважно підводні човни, у районі південно-
го узбережжя Криму – підводні човни й авіа-
ція, у районі Керченської протоки – всі сили 
флоту [8, с.239; 19, с.430; 29, с.186]. При цьо-
му, дії підводних човнів були перенацілені 

переважно в район інтенсивного руху конвоїв 
по маршрутах Севастополь – Одеса, Севасто-
поль – Констанца та Суліна; боротьба з пере-
везеннями на прибережних трасах Керч – 
Анапа й Керч – Феодосія була головним чи-
ном покладена на торпедні катери та авіацію, 
а в Керченській протоці – тільки на авіацію 
флоту. Надводним кораблям конкретних за-
вдань, пов’язаних із систематичними діями 
проти перевезень противника, не ставилося, 
іноді їм доручався пошук його транспортних 
засобів у районі мису Меганом та обстріл ае-
родрому Анапи, на якому базувалася ворожа 
авіація, що прикривала транспортні засоби на 
прибережній трасі Керч – Анапа [1, с.302]. 
Слід також ураховувати, що застосування ве-
ликих бойових кораблів у виконанні завдань з 
блокування було заборонено Ставкою ВГК 
через щільне мінування противником прибе-
режних вод Чорного моря південніше Таман-
ського півострова та наявності потужної авіа-
ції в його угрупованні [19, с.427; 24, с.176]. 

До серпня 1943 р. стан сил Чорноморсь-
кого флоту в цьому районі залишався без змін. 

Наприкінці серпня 1943 р. директивою 
Ставки Верховного Головнокомандування 
(далі – ВГК) наказувалося Північно-Кавказь-
кому фронту разом з Чорноморським флотом 
та Азовською флотилією одночасними удара-
ми із суші й моря прорвати оборону против-
ника, розгромити його таманське угруповання 
і не допустити його евакуації до Криму [12, 
с.510; 20, с.328]. 23 серпня 1943 р., на вико-
нання директиви Ставки, вийшла директива 
командуючого Північно-Кавказьким фрон-
том, у якій визначалося, що головний удар 
фронту завдавався на південному приморсь-
кому напрямку Новоросійськ – Тамань з ме-
тою знищення противника в районі Новоро-
сійська та прориву його оборони; надалі про-
понувалося розсікти все вороже угруповання 
на Таманському півострові і з подальшим на-
ступом на захід розгромити 17-у армію, не 
допустивши її евакуації до Криму [12, с.510; 
24, с.179]. Для виконання поставлених завдань 
Північно-Кавказький фронт мав три армії:  
18-у (командувач генерал-лейтенант К.М. Ле-
селідзе), 56-у (командувач генерал-лейтенант 
А.А. Гречко) та 9-у (командувач генерал-
лейтенант А.А. Гречкін), у складі 21 стрілець-
кої та гірськострілецької дивізій, 5 стрілець-
ких бригад, 2 танкових бригад, 5 окремих тан-
кових полків, 2 гвардійських бригад і 15 гвар-
дійських мінометних полків реактивної арти-
лерії фронтового підпорядкування. Війська з 
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повітря підтримувала 4-а повітряна армія (ко-
мандувач генерал-полковник авіації К.А. Ве-
ршинін) та авіація ЧФ (командувач генерал-
лейтенант авіації В.В. Єрмаченков). 

Усього в зазначених підрозділах нарахо-
вувалося 317 400 осіб, 4435 гармат і міноме-
тів, 314 танків i САУ, 230 реактивних устано-
вок БМ-13 та 599 бойових літаків. Крім того, 
фронту були оперативно підпорядковані Чор-

номорський флот та Азовська флотилія. Зага-
лом співвідношення сторін було таким: ра-
дянські війська поступалися гітлерівцям у кі-
лькості особового складу в 1,3 рази, у гарма-
тах і мінометах мали перевагу над противни-
ком в 1,6 разу, у танках і САУ – в 3,1 рази, у 
літаках (з обліком ВПС ЧФ) – в 2 рази [4, 
с.111; 12, с.517; 19, с.323; 24, с.168–169; 27, 
с.173; 33, с.125]. 
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КИЇВСЬКА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ (листопад–грудень 1943 року) 
 

У статті розкриваються питання підготовки військ 1-го Українського фронту до Київ-
ської оборонної операції наприкінці 1943 року. Автор розглядає хід бойових дій і воєнне мисте-
цтво радянських військ під час проведення операції. 
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Досвід Другої світової війни надав поту-
жний поштовх як для розвитку воєнного мис-
тецтва в усіх провідних державах світу, так і 
матеріал для осмислення ролі та місця певної 
постаті, держави у системі світової безпеки. 
Взявши найактивнішу участь у здобутті пере-
моги над нацизмом радянський народ запла-
тив велику та тяжку ціну за відновлення миру 
та спокою на своїй землі. Територією України 
двічі прокотились жорнова війни, внаслідок 
чого в українців навіки вкарбувалося чітке ро-
зуміння, що таке “війна”, “фашизм”, “на-
цизм”, біль і горе простих людей. Тому не ди-
вно, що саме в Україні вперше в історії було 
прийнято рішення про відмову від ядерної 
зброї. Однак якщо “хочеш миру, готуйся до 
війни”, говорили у сиву давнину. Тому будь-
який досвід ведення бойових дій, їх підготов-
ки та планування є надзвичайно актуальним і 
потребує всебічного аналізу та вивчення.  

Незважаючи на те, що до уроків Другої 
світової війни, веденню активних бойових дій 
на теренах України зверталося багато дослід-
ників, ряд операцій все ще потребують свого 
всебічного аналізу та вивчення. Широко відо-
ма Київська оборонна операція 1941 року, Ки-
ївська наступальна операція 1943 року однак 
поза увагою науковців досить часто залиша-
ється Київська оборонна операція 1943 року 
яка стала важливим етапом у ході бойових дій 

за Україну. Тому автор статті ставить за мету 
висвітлити особливості підготовки та ведення 
фронтової оборонної операції при відбитті 
контрнаступу противника. 

У другому періоді Великої Вітчизняної 
війни (листопад 1942 р. – грудень 1943 р.) Че-
рвона армія, захопивши стратегічну ініціативу 
завершила докорінний перелом у війні. В цей 
період радянські війська провели 14 стратегі-
чних операцій, з них 11 – наступальних, 7 
стратегічних операцій: Воронезько-Харків-
ська і Харківська оборонні операції, Бєлгоро-
дсько-Харківська, Донбаська, Чернігівсько-
Полтавська, Нижньо-Дніпровська і Київська 
наступальні операції – були проведені на те-
ренах України, що стала стратегічно важли-
вою територією [3, с.57]. Свідченням цього 
був склад сил противника якими він намагав-
ся залишити під своїм контролем українські 
землі. Так, на південному крилі військ верма-
хту групи армій “Південь” та “А” на ділянці 
від Прип’яті до Криму діяли 103 ворожі диві-
зії, зокрема 18 танкових і 4 механізовані, або 
72% від усіх танкових сил на радянсько-німе-
цькому фронті. На їх озброєнні було 16840 га-
рмат і мінометів, 2200 танків і самохідних га-
рмат, 1462 літаки [9].  

У свою чергу радянське військово-полі-
тичне керівництво також приділяло значну 
увагу звільненню України, одним із опосеред-
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кованих, але яскравим свідченням чого можна 
вважати те, що ним було прийнято рішення 
щодо перейменування військ Воронезького, 
Степового, Південно-Західного та Південного 
фронтів у 1-й, 2-й, 3-й і 4-й Українські фронти 
відповідно. Також слід зазначити, що коман-
дуванню саме Воронезького (з 20 жовтня 1943 
року 1-го Українського) фронту отримало на-
каз Ставки ВГК визволити Київ. Провівши до 
кінця жовтня передислокацію військ коман-
дуючий фронтом генерал армії М.Ф. Ватутін 
наказав завдати відволікаючий удар з Букрин-
ського плацдарму 1-го листопада, а 3-го – го-
ловний з Лютізького [9].  

3 листопада 38-а армія генерала К.С. Мо-
скаленка розпочала наступ на Київ. Її підтри-
мала 3-я гвардійська танкова армія генерала 
П.С. Рибалка провівши при цьому “психічну 
атаку” – під звуки сирен з увімкненими фара-
ми. Через декілька днів запеклих боїв, у ніч на 
6 листопада передові загони генерала К.С. 
Москаленка увійшли до столиці України [2, 
с.355; 7, с.415]. 

У першій половині листопада в ході Київ-
ської наступальної операції 1943 року війська 
1-го Українського фронту (13, 60, 38, 40, 27, 3-
я гвардійська танкова та 2-а повітряна армії [1, 
с.334]) вийшли на лінію Чорнобиль – Малин – 
Житомир – Фастів – Стайки, глибоко вклини-
вшись в оборону противника на стику груп 
армій “Центр” і “Південь” і створивши плац-
дарм на правом березі Дніпра. Наступ радян-
ських військ створював загрозу для групи ар-
мій “Південь” на західному і південно-захід-
ному напрямках радянсько-німецького фрон-
ту. Завдаючи контрудари силами трьох свіжих 
дивізій, а також увівши в бій сили, передані 8-
ю армією, їм вдалося зупинити наступ радян-
ських військ на ділянці південніше Києва [5, 
с.453]. Отримана оперативна інформація про 
дії противника, зокрема перекидання його сил 
на київському напрямку свідчила, що гітле-
рівське командування готує рішучий контрна-
ступ з метою відновлення оборони по Дніпру. 
З цією метою планувалося провести оточення 
і знищення житомирського угруповання ра-
дянських військ і в подальшому розвиваючи 
наступ повернути Київ [4, с.322]. Головний 
удар завдати з півдня, з району південно-
західніше Фастова, на Брусилів, другий – з 
району північно-західніше Житомира на Ра-
домишль. До контрнаступу залучалися 15 ди-
візій (у т. ч. 7 танкових і 1 моторизована) 4-ої 
танкової армії [6, с.158–159]. 

Проаналізувавши наявну інформацію і 

можливі варіанти розвитку подій, радянське 
командування прийняло рішення про термі-
нову підготовку оборони в районі Києва. 
Окремо слід зазначити, що перед команду-
ванням 1-го Українського фронту постало 
складне завдання в короткий термін підготу-
вати оборону в ході ворожих контрударів і 
приділити особливу увагу питанню організа-
ції протитанкової оборони. Необхідно було 
закріпитися на вже зайнятих військами рубе-
жах, організувати систему вогню, вирішити 
питання взаємодії частин і з’єднань, розвідки, 
зв’язку, управління військами, налагодити ро-
боту підрозділів тилового забезпечення, ство-
рити резерви.  

Аналізуючи ситуацію, що виникла, слід 
зазначити, що фактично, в цей час виникла 
класична ситуація необхідності переходу 
військ від наступу до оборони на непідготов-
лених рубежах. Загальновідомо, що відсут-
ність часу на планування й організацію обо-
рони значно ускладнюють її ведення, однак 
досвід набутий радянськими військами до 
осені 1943 р., та стратегічне значення району 
спонукали до рішучих дій і прийняття вива-
жених рішень для успішного виконання по-
ставленого завдання.  

З 13 листопада війська 1-го Українського 
фронту (рис. 1) своїм центром і лівим крилом 
почали Київську оборонну операцію (13 лис-
топада – 22 грудня 1943 р.) [1, с.334], а правим 
(13-а і 60-а армії) – продовжували наступ [6, 
с.159].  

Після виходу директиви Ставки ВГК ге-
нерал армії М.Ф. Ватутін вжив ряд заходів для 
зміцнення становища військ 38-ї армії на ді-
лянці фронту від Житомира до Дніпра. В її 
смугу висувався 7-й артилерійський корпус 
прориву. 8-му та 10-му гв. танковим корпу-
сам, передислокованим на правий берег Дніп-
ра, було наказано розгорнутися фронтом на 
південь по рубежу р. Стугна, використовувати 
всю свою артилерію, вогневі засоби мотопіхо-
ти, а як нерухомі вогневі точки несправні тан-
ки з завданням у випадку прориву противника 
зупинити його і не дати йому рухатися на пів-
ніч. Інженерні війська отримали наказ на захід 
від Фастова створити дві смуги загороджень.  

Починаючи з 8 листопада противник по-
чав потужні контратаки в напрямах Трипілля, 
Фастова, Корнина. Командуючий 4-ю німець-
кою танковою армією, не чекаючи повного 
зосередження своїх щойно прибулих танко-
вих дивізій, продовжував кидати в бій окремі 
полки. Стійкий опір радянських військ у ра-
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йоні Фастова і на схід до Дніпра змусив гітле-
рівців перемістити основні дії на захід, для 
пошуку слабких місць в обороні радянських 
з’єднань. Згодом у ніч на 13 листопада німцям 

вдалося виявити таке місце у районі Корнина, 
де фронт 21-го стрілецького корпусу був роз-
тягнутий, а в самому Корнині військ взагалі 
не було [8, с.105]. 

 

 
 

Рис.1. Карта-схема Київської наступальної (3–13 листопада) та оборонної (13 листопада – 22 грудня)  
операції 1943 року 

 

Виїхавши на передову командуючий фрон-
том проаналізував тактику противника, який 
на полі бою організував наступ таким чином: 

перша хвиля складалася з важких “Тигрів” з 
автоматниками на броні, біля яких рухались 
бронетранспортери з піхотою, на флангах са-
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мохідні артилерійські установки “Фердинанд”; 
друга хвиля, на відстані близько 200 м від 
першої, складалася з середніх танків і штур-
мових батальйонів; третя хвиля, на відстані 
200–300 м від другої, складалася з середніх і 
легких танків, а в бойових порядках піхоти 
зенітна артилерія [8, с.105]. 

Після уточнення командуючим фронтом 
завдання арміям і з’єднанням на всьому фрон-
ті від Житомира до Фастова і далі до Дніпра, 
Брусилівський напрямок було значно посиле-
но. 38-а армія у складі 17, 21 і 23-го гв. стріле-
цьких і 1-го гв. кавалерійського корпусів (у 
резерві), 17-ї та 1-ї гв. артилерійських дивізій 
прориву мали обороняти район Житомира. 
Всього у складі 38-ї армії діяли 10 стрілець-
ких, 3 кавалерійські та 2 артилерійські дивізії. 
3-я гв. танкова армія під командуванням гене-
рал-лейтенанта П.С. Рибалка з доданим до неї 
50-м стрілецьким корпусом, який складався з 
чотирьох дивізій, отримала завдання обороня-
ти район Фастова. До складу 40-ї армії, крім 
своїх 7 дивізій, що перекидалися з букринсько-
го плацдарму, увійшли 51-й стрілецький кор-
пус у складі 4-х дивізій, 1-а Чехословацька 
окрема бригада, 5-й гв. танковий корпус, зве-
дені частини 8-го гв. і 10-го танкових корпусів 
і 13-а артилерійська дивізія. Армії було нака-
зано захищати ділянку фронту на схід від Фа-
стова і до Дніпра. 52-й стрілецький корпус за-
кінчував перегрупування з букринського пла-
цдарму і готував другу армійську смугу обо-
рони, що проходила по р. Стугна фронтом на 
південь [8, с.106]. 

15 листопада, коли радянські війська ще 
не завершили підготовку оборони, противник 
провів контрнаступ на широкому фронті від 
Житомира до Фастова. 48-й танковий корпус 
німецьких військ у цей день почав завдавати 
потужного удару, який призвів до того, що 
танкові корпуси Червоної армії, які рухалися в 
південно-західному напрямку від Києва, за-
знали значних втрат [5, с.453]. Окремі полки 
танкової дивізії СС “Адольф Гітлер” і 1-ї тан-
кової німецької дивізії, з ходу захопивши 
н.п. Корнин, почали просуватися на північ до 
Брусилова. Виникла ситуація, що створювала 
серйозну загрозу, адже захоплення німецьки-
ми військами Брусилова та їх вихід на шосе 
Київ – Житомир призвів би до розділення фро-
нту 38-ї армії та загрози тилам фастівського і 
житомирського угруповань військ 1-го Украї-
нського фронту. Під натиском переважаючих 
сил з’єднання, що тут оборонялася, вимушені 
були відходити на північ. Під загрозою ото-

чення виявився лівий фланг 60-ї армії. Коман-
дуючий фронтом усю відповідальність за бо-
йові дії у районі Житомира поклав на коман-
дування 60-ї армії і вимагав ведення упертої і 
активної оборони. Для того щоб повністю зо-
середити увагу 38-ї армії на обороні бруси-
ловського напрямку, до її складу були переве-
дені 1-й гв. кавалерійський і 23-й стрілецький 
корпуси. За рішенням командуючого фрон-
том, у той же день у район Брусилова і на пів-
ніч від нього почали висуватися 3-я гв. танко-
ва армія та 50-й корпус. Значна ділянка обо-
рони передавалася 40-й армії. З букринського 
плацдарму в смугу 38-ї армії перекидався 52-й 
стрілецький корпус. Сюди ж на посилення 
армії поспішали й інші танкові та винищува-
льно-протитанкові частини. 

17 листопада німецькі війська перерізали 
київсько-житомирське шосе і повернули свої 
танки на схід, на Київ. Наступного дня удара-
ми по напрямах, що сходяться, з півдня і захо-
ду військам противника в районі Житомира 
вдалося оточити групу радянських військ у 
складі двох кавалерійських і однієї стрілець-
кої дивізій 60-ої армії. 18 листопада після уда-
рів німецьких військ із заходу і півдня коман-
дуючий фронтом 19 листопада віддав наказ 
залишити Житомир. 60-а армія завдала удару 
противнику із зовнішнього фронту, назустріч 
радянським дивізіям, які проривалися з ото-
чення. 20 листопада вони розірвали вороже 
кільце та залишили Житомир. 21 листопада, 
коли виникла реальна загроза прориву воро-
жого угруповання до Києва, Ставка ВГК дала 
дозвіл М.Ф. Ватутіну використати 94-й стрі-
лецький корпус 1-ї гв. армії, щоб зупинити 
нацистів. Корпусові одразу ж було поставлено 
завдання: у взаємодії з 23-м стрілецьким кор-
пусом 60-ї армії та 53-м стрілецьким корпу-
сом 38-ї армії завдати контрудару противни-
кові з районів Раївка, Боровка в південному 
напрямку у фланг німецького угруповання, 
спрямованого на Київ. Інші з’єднання 1-ї армії 
розгорталися на рубежі Ніжиловичі – Ситняки 
– Козичанка – Соснівка для зайняття оборони.  

Завдяки безперервному маневруванню 
своїми дивізіями противник утримував ініціа-
тиву. Йому вдавалося на окремих напрямках 
створювати чисельну перевагу, головним чи-
ном у танках, і просуватися вперед. Проте йо-
го танкові угруповання ніде не змогли вийти 
на оперативний простір. У пошуках слабких 
місць вони часто зміщувалися вздовж фронту, 
змінювали напрямки ударів, але скрізь зустрі-
чали гідний спротив. У той же час німецьке 
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командування прагнуло за будь-яку ціну про-
рвати оборону радянських військ у районі 
Брусилова, що дало б змогу нацистам вийти 
до Києва найкоротшим шляхом. Для цього 
вони вирішили здійснити двосторонній обхід 
радянських військ, що обороняли Брусилов, і, 
незважаючи на втрати, створити реальну за-
грозу їх оточення. 23 листопада 38-я армія, 
фланги якої були глибоко обійдені противни-
ком, за наказом командуючого фронтом за-
лишила місто Брусилов, відійшовши на підго-
товлений рубіж у 8–10 км на схід від міста. 
Війська 1-го Українського фронту виснажува-
ли ворога безперервними боями. Командувач 
фронтом вживав енергійних заходів з відбиття 
ударів. У район північніше і східніше Бруси-
лова з-під Фастова була перегрупована 3-я гв. 
танкова армія і висунутий стрілецький корпус 
1-ї гв. армії, переданої фронту з резерву Став-
ки. З Букринського плацдарму на ділянку Фа-
стів – Трипілля були перекинуті 40-а та час-
тина сил 27-ї армії, здійснювався маневр окре-
мими стрілецькими, танковими, артилерійсь-
кими, інженерними з’єднаннями і частинами. 
Проти танків і піхоти противника на головних 
напрямах діяли основні сили 2-ї повітряної 
армії [6, с.159].  

У районі Києва Ставка ВГК продовжува-
ла зосередження своїх резервів. Сюди спішно 
перекидалися 1-а гвардійська, 18-а загально-
військова, 1-а танкова армії, 4-й гвардійський, 
24-й танковий корпуси і артилерія. Незважа-
ючи на досить складну обстановку команду-
ючий фронтом не мав права використати їх 
для відбиття контрнаступу противника. Ці си-
ли призначалися для майбутнього наступу 
який розпочався 25 листопада з контрудару 
трьох стрілецьких корпусів з району Раєвка – 
Свинки в південному напрямі у фланг бруси-
ловського угруповання німецьких військ, на-
ступаючих на Київ. Протягом декількох днів 
тут йшли запеклі зустрічні бої, противник ча-
сто переходив у контратаки, однак добитися 
значних результатів радянським військам не 
вдалося. Німецьке командування остаточно 
впевнилося, що сила оборони радянських 
військ значно зросла і розраховувати на пода-
льший успіх на цьому напрямку не варто. То-
му противник був змушений відмовитися від 
спроб прориву до Києва найкоротшою доро-
гою уздовж житомирського шосе. До 30 лис-
топада фронт стабілізувавсяна по рубежу схі-
дніше Черняхіва – Радомишль – Ставище – 
Юрівка [1, с.334].  

У грудні 4-а танкова армія противника 

двічі намагалася прорватися до Києва в смузі 
60-ї армії силами танкових дивізій: 6–14 груд-
ня з району Черняхіва і 19–22 грудня з району 
Коростеня. Обидві спроби закінчилися невда-
чею, війська фронту успішно відбили наступ 
противника.  

Аналізуючи битву за Київ, Е. фон Манш-
тейн у своїх мемуарах писав, що останній із 
задуманих ним ударів на Київ був зірваний у 
результаті бездоріжжя [5, с.453–454]. Зовсім 
інакше прокоментував провал німецького 
контрнаступу один з офіцерів 7-ї танкової ди-
візії: “До кінця листопада наша дивізія втра-
тила не менше 70 відсотків особового складу і 
майже увесь танковий парк. Запекла битва по-
глинула усі сили. Поповнення не покривали 
наших втрат. Знекровлені і виснажені частини 
були не в змозі продовжувати атаки”. Танкові 
дивізії Е. фон Манштейна у результаті стійкої 
оборони радянських військ втратили боєздат-
ність. Невдовзі німці були змушені припинити 
наступ. Середній темп наступу німецьких ди-
візій не перевищував 2–2,5 км на добу. Втрати 
ж, яких зазнали нацисти під час цієї операції, 
були досить значними [8, с.110]. 

В історію воєнного мистецтва Київська 
оборонна операція 1943 р. увійшла тим, що в 
її ході противник уперше застосував ряд но-
вих тактичних прийомів, з якими радянські 
війська до цього не стикалися. Так, крім атак 
великою кількістю танків, ворог практикував 
нічні атаки групами по 6–10 танків. Переваж-
но цим способом противник користувався у 
боях за населені пункти, ведучи вогонь запа-
лювальними снарядами, танки гітлерівців 
спричиняли пожежі на околицях сіл і міст 
ускладнюючи умови для піхоти яка обороня-
лася, та можливості протитанкової артилерії 
вести вогонь прямим наведенням. Нічне захо-
плення населеного пункту невеликою групою 
танків означало, що на світанку нацисти бу-
дуть намагатися закріпити свій успіх уже 
більш значними силами. Такий прийом зму-
сив радянське командування організовувати 
оборону за межами населених пунктів [8, 
с.110]. 

Другою особливістю операції стало те, що 
нацисти перестали рахуватися з втратами сво-
їх танків на мінних полях і, намагаючись 
будь-якою ціною добитися успіху, наполегли-
во продовжували атаки. Оскільки відбиття 
контрнаступу німецьких військ здійснювалося 
в основному силами 1-го Українського фрон-
ту без залучення резервів Ставки, необхідно 
було проводити перегрупування військ уже в 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 101 

ході оборонної операції. Їх мета – зосеред-
ження на напрямках головних ударів против-
ника такої кількості військ, яка могла б зупи-
нити його наступ.  

У цих умовах слід зазначити, що перегру-
пування здійснювалися виключно за рахунок 
зняття передусім артилерії і танків з менш ак-
тивних ділянок фронту. У ході Київської обо-
ронної операції винятково важливу роль віді-
гравала артилерія. Вона діяла у складній, 
швидко змінюваній обстановці, в умовах зна-
чної протяжності фронтів стрілецьких з’єд-
нань і частин та при наявності незайнятих 
проміжків між ними. Досить часто радянські 
офіцери-артилеристи керували вогнем своїх 
батарей безпосередньо з передової, з танків. 
Особливо великого значення в операції набу-
ла протитанкова оборона, її своєчасна та ефе-
ктивна організація. На головних ділянках 
оборони майже втричі зросла чисельність час-
тин протитанкової артилерії. Система проти-
танкової оборони будувалася на основі проти-
танкових опорних пунктів і вузлів оборони, 
які створювалися під час атаки танків против-
ника як на передньому краї оборони, так і в 
тактичній та оперативній глибині. Досвід за-
свідчив, що винищувально-протитанкові пол-
ки краще справлялися зі своїми завданнями по 
боротьбі з танками противника, якщо вони не 
дробилися побатарейно, а отримували одне 
завдання на одній протитанковій ділянці ши-
риною 2–3 км [8, с.112]. Ефективність дії ра-

дянської артилерії пройшла перевірку напру-
женими боями та була визнана і противником. 
Разом з тим, стала очевидною необхідність 
організації прикриття артилеристів піхотними 
підрозділами та озброєння артилеристів авто-
матичною зброєю, кулеметами для відбиття 
атак ворожої піхоти на спостережні пункти та 
вогневі позиції. 

22 грудня 1943 р., із завершинням Київсь-
кої оборонної операції фактично завершилася 
і Битва за Дніпро, в ході якої радянські війська 
завдали тяжкої поразки основним силам гру-
пи армій “Південь” та частині сил групи армій 
“Центр”. Всі надії нацистів зупинити наступ 
радянських військ були втрачені. Червона ар-
мія, яку А. Гітлер мав намір знищити на Дніп-
рі, не лише не була знищена, але й змусила ні-
мецькі війська відступити. У результаті майже 
1,5-місячних наступальних дій противника йо-
го ударне угруповання було виснажене і зне-
кровлене. Війська 1-го Українського фронту 
зірвали плани німецького командування знов 
опанувати Києвом і відновити свою оборону 
по Дніпру. Радянське воєнне мистецтво збага-
тилося досвідом організації і проведення в хо-
ді стратегічного наступу фронтової оборонної 
операції з метою відбиття контрнаступу про-
тивника. Операція була проведена силами 
фронту, без залучення значних резервів Став-
ки ВГК, які в цей час накопичувалися під Ки-
євом для проведення нових наступальних 
операцій на Правобережній Україні. 
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У статті розкривається підготовка та проведення військами 1-го Українського фронту 
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У ході наступу в січні–лютому 1944 р. ра-
дянські війська, завдавши ворогові тяжких 
поразок, завершили визволення багатьох об-
ластей і районів України. Але противник, ос-
таточно відкинутий від Дніпра, попри значні 
втрати у живій силі й бойовій техніці, ще мав 
значний потенціал. Подальшому наступові 
Червоної армії на величезному просторі від 
Луцька до гирла Дніпра протистояли угрупо-
вання ворожих армій «Південь» (з 5 квітня 
«Північна Україна») і «А», якими в той час 
командували генерал-фельдмаршали Е. фон 
Манштейн (наприкінці березня його замінив 
генерал-фельдмаршал В. Модель [5, с.266; 3, 
с.588]) і Е. Клейст. За деякими даними, тут гі-
тлерівці сконцентрували до 33% всіх піхот-
них, 75% танкових і 33% моторизованих диві-
зій, що воювали на Східному фронті. Основні 
сили ворога на Правобережжі – 14 із 18 тан-
кових і 2 моторизовані дивізії, не рахуючи пі-
хотних, – оборонялися у смугах 1-го і 2-го 
Українських фронтів. Усього ж перед 1-м 
Українським фронтом діяло у складі 4-ї і 1-ї 
танкових армій противника 28 дивізій, з них 
9 танкових і 2 моторизовані [8, с.278]. 

Нацисти сподівалися, що Червона армія 
через свої втрати й весняне бездоріжжя від-
кладе наступ і навіть припинить активні бойо-
ві дії на південній ділянці фронту, а це дасть 
їм змогу оговтатися від поразок, поповнити 
сили військами й бойовою технікою з інших 
ділянок фронту і надійно закріпитися на зай-
нятих рубежах [7, с.134–135]. Про відновлен-
ня оборони на Дніпрі годі було й сподіватися. 

Надії гітлерівців на перепочинок не спра-
вдилися. Ще під час зимової кампанії Ставка 
Верховного Головнокомандування (далі – 
ВГК) розробила план остаточного визволення 
Правобережної України і розгрому ворожого 

угруповання в Криму, а також визначила по-
слідовність проведення наступальних опера-
цій [8, с.278]. Передбачалося одночасними 
ударами трьох фронтів на чернівецькому, 
уманському та новобузькому напрямках роз-
ділити й знищити угруповання ворожих армій 
«Південь» і «А» і, вийшовши до Карпат, ство-
рити сприятливі умови для подальшого на-
ступу на Балкани. Головних ударів на черні-
вецькому й умансько – ботошанському на-
прямках, де займали оборону найчисельніші 
угруповання противника, мали завдати війсь-
ка 1-го і 2-го Українських фронтів. 

Проскурівсько-Чернівецьку операцію 
(див. рис.1), що проводилася водночас із Рів-
ненсько-Луцькою та іншими, спланував штаб 
1-го Українського фронту під командуванням 
генерала армії М.Ф. Ватутіна, якого після 
смертельного поранення 29 лютого замінив 
призначений у березні командуючим цим 
фронтом маршал Радянського Союзу Г.К. 
Жуков [7, с.136]. Військам фронту ставилося 
завдання силами 3-х загальновійськових і 2-х 
танкових армій у взаємодії з 40-ю армією (на 
чолі з генерал-лейтенантом П.Ф. Жмаченком) 
2-го Українського фронту (командуючий – 
маршал Радянського Союзу І.С. Конєв) [3, 
с.588; 8, с.279–280] завдати удару в південно-
му напрямку на ділянці Дубно – Шепетівка – 
Любар і розгромити угруповання основних 
сил групи армій “Південь” у районі Креме-
нець – Старокостянтинів – Тернопіль, а потім, 
виставивши заслін з боку Львова, у ході на-
ступу на Чортків відрізати ворогові шлях від-
ступу на захід у смузі на північ від р. Дністер 
[11, с.579]. 

На початок березня 1944 р. перед 1-м 
Українським фронтом (13-а, 60-а, 1-а гв., 18-а, 
38-а загальновійськові, 4-а, 3-я і 1-а танкові,  
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2-а повітряна армії) оборонялися 4-а і 1-а ні-
мецькі танкові армії, яких підтримував 4-й по-
вітряний флот. Головний удар на Чортків за-
вдавали 60-а, 1-а гв. Загальновійськові, 4-а,  
3-я гв. танкові армії. Лівофлангові армії фрон-
ту отримали завдання: 18-а – наступати на 
Хмільник, а 38-а – на південь, у фланг уман-
ського угруповання противника [11, с.579]. 

Наступ планувалося розпочати 4–6 берез-
ня 1944 р. Війська, що діяли у складі 1-го 
Українського фронту – 3-я гв. танкова армія 
під командуванням генерал-полковника П.С. 
Рибалка і 4-а танкова армія під командуван-
ням генерал-лейтенанта В.М. Баданова (з 13 
березня – генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшен-
ка), а також три загальновійськові армії: 13-а 
під командуванням генерал-лейтенанта М.П. 
Пухова, 60-а під командуванням генерал-лей-
тенанта І.Д. Черняховського (з квітня – гене-
рал-полковника П.О. Курочкіна) і 1-а гвардій-

ська під командуванням генерал-полковника 
А.А. Гречка, – мали завдати ударів противни-
кові з районів Торговиця – Шепетівка – Лю-
бар у південному напрямку на Тернопіль – 
Чортків – Проскурів (тепер Хмельницький). 
Дві інші загальновійськові армії наступали у 
таких напрямках: 18-а під командуванням ге-
нерал-лейтенанта Є.П. Журавльова – на Хмі-
льник, а 38-а під командуванням генерал-пол-
ковника К.С. Москаленка – на Іллінці – Рай-
город, щоб надати допомогу правому крилу 2-
го Українського фронту в оволодінні районом 
Гайсина [8, с.279], потім на Жмеринку. На-
ступ наземних військ підтримувала 2-а повіт-
ряна армія під командуванням генерал-пол-
ковника авіації С.Я. Красовського, що мала 
знищити авіацію ворога на аеродромах Він-
ниці, Калинівки, Старокостянтинова, Проску-
рова й дезорганізувати його комунікації [1, 
с.335; 11, с.579; 12, с.294]. 

 

 
 

Рис.1. Карта-схема Проскурівсько-Чернівецької наступальної операції (4 березня – 17 квітня 1944 р.) [11, с.580]. 
 

На початок операції командування 1-го 
Українського фронту у стислі терміни ство-
рило на напрямку головного удару потужне 
угруповання, у складі якого було зосереджено 
основну масу танків і артилерії. Смуга насту-

пу військ 1-го Українського фронту становила 
450 км. Його п’яти загальновійськовим, двом 
танковим і одній повітряній арміям протисто-
яли головні сили угруповання ворожих армій 
«Південь» – 4-а (командуючий – генерал-пол-
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ковник Е. Раус) і 1-а (командуючий – генерал-
полковник Г. Хубе [5, с.560–562]) танкові ар-
мії в складі 25 дивізій (із них 10 танкових, 1 
моторизована), моторизованої бригади й час-
тин підсилення, розподілених досить нерів-
номірно. Ці з’єднання підтримував 4-й повіт-
ряний флот [3, с.588]. На львівському й тер-
нопільському напрямках, де діяли радянські 
13-а і 60-а армії, суцільної лінії оборони не 
було, зате на стику з 2-м Українським фрон-
том і в районі Вінниці, де ворог чекав удару, 

тобто в смугах наступу 18-ї і 38-ї армій, було 
зосереджено дуже великі сили противника. 
Крім того, на вінницькому напрямку перебу-
вав оперативний резерв Е. фон Манштейна – 
танкові дивізії СС «Рейх» і 6-а. У разі необ-
хідності він міг перекинути їх у район Старо-
костянтинова, Проскурова й Тернополя [8, 
с.280–281; 11, с.579]. 

Співвідношення сил і засобів сторін у сму-
зі наступу військ 1-го Українського фронту на 
початок березня 1944 р. показано у табл.1. 

Таблиця 1 

Співвідношення сил і засобів сторін у смузі наступу військ 1-го Українського фронту 
(станом на 3 березня 1944 р.) 

Сили й засоби Радянські війська Німецькі війська 

Особовий склад, осіб 800 000 500 000 
Гармати та міномети, одиниць 11 900 5 530 
Танки і САУ, одиниць 1 400 1 100 
Бойові літаки, одиниць 477 480 

 

Готуючись до оборони, гітлерівське ко-
мандування заздалегідь перекинуло на терно-
пільський і проскурівський напрямки шість 
танкових дивізій, серед них 1-у, 11-у, 16-у, 17-
у й танкову дивізію СС «Адольф Гітлер» з 
Умані, 7-у – з району Луцька. Туди ж прибули 
з Німеччини 68-а і 357-а піхотні дивізії. Таке 
перегрупування сил покращило умови для на-
ступу 2-го Українського фронту, але створило 
труднощі на шляху просування 1-го Україн-
ського фронту [8, с.296], розвідка якого запіз-
но виявила передислокацію ворожих військ, 
лише в ході операції [1, с.335]. 

Під час бойових дій і контрударів против-
ник підсилив угруповання своїх військ 10 пі-
хотними дивізіями, легкою піхотною дивізі-
єю, 2 танковими дивізіями СС і угорською 
танковою дивізією, 5 угорськими дивізіями та 
гірськострілецькою бригадою [7, с.131]. На 
Правобережну Україну було передислоковано 
й війська з Франції, Німеччини, Румунії, Юго-
славії та Угорщини [3, с.588; 12, с.295]. 

Радянське командування й особовий 
склад військ готувалися до наступу в умовах 
весняного бездоріжжя. Штаби й тилові уста-
нови працювали з великим напруженням. За 
короткий час було проведено передислокацію 
значної кількості частин і з’єднань з лівого 
крила 1-го Українського фронту, де вони дія-
ли під час ліквідації корсунь-шевченківського 
угруповання противника, на праве крило. По-
чинаючи з 20 лютого, війська і бойова техніка 
переміщувалися як залізницями, так і похід-
ним порядком ґрунтовими шляхами. 

Місцевість майбутніх бойових дій була 
рівнинною, з густою мережею долин і ярів. 
Форсувати найбільші з рік, зокрема Півден-
ний Буг, Дністер і Прут, доводилося в період 
повені, що уповільнювало розвиток наступа-
льної операції. Розгрузлі зруйновані дороги 
додавали труднощів військам під час манев-
рування. Шосейних шляхів було обмаль. Ни-
ми пересувалися артилерія на автотракторній 
тязі й автотранспорт. За таких умов точилася 
запекла боротьба за населені пункти, якими 
проходили дороги з твердим покриттям. В 
утриманні вузлів комунікацій навесні 1944 р. 
противник вбачав чи не єдину можливість зу-
пинити наступ військ 1-го Українського фро-
нту [8, с.285]. 

У ході перегрупування військ виникли 
проблеми із забезпеченням механізованих ча-
стин фронту необхідною кількістю пального. 
Запасів паливно-мастильних матеріалів (далі – 
ПММ) вистачало лише на 2–3 доби. Передба-
чалося, що їх підвезуть не до початку наступу, 
а на 3–4 день операції. Командування поспі-
шало: погодні умови дедалі погіршувалися, а 
це знижувало ймовірність застосування тан-
кових з’єднань [1, с.335]. У доповідній записці 
командуючого фронтом маршала Радянського 
Союзу Г.К. Жукова Верховному Головноко-
мандуючому розкривається динаміка підгото-
вки до операції: «Перегрупування військ 60, 
1 гв. А, 4 ТА і 3 гв. ТА в основному заверше-
но. Не прибули для Баданова (генерал-лейте-
нант, командуючий 4-ю танковою армією – 
авт.) 70 танків і одна мех. бригада. Не вдало-
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ся створити належних запасів пального, але на 
перші 2–3 дні ПММ з натяжкою вистачить, 
решта на підході (чекаємо на прибуття 6–
7 березня). 

47 ск і 102 ск, що зосереджуються в резе-
рві фронту в районі Славута, Баранівка, заве-
ршать зосередження не раніше 9–10 березня. 

Враховуючи, що прохідність шляхів погі-
ршується, вирішив приступити до виконання 
завдання 4.3.44 р. о 8–9 годині. Пухов (13 А) 
буде діяти 4.3 лише лівофланговою 287 сд, 
рештою частин оборонятиметься. Журавльов 
(18 А) на своєму правому фланзі для взаємодії 
із Гречком (1 гв. А) починає наступ зранку 
5.3.44 р. Москаленко (38 А), Катуков (1 ТА) 
будуть оборонятися доти, доки група «Б» (2-й 
Український фронт) не вийде в район Умані. 

З виходом групи «Б» до Умані Москален-
ко розпочне наступ відповідно до затвердже-
ного Вами плану» [8, с.297]. 

Наступ головного угруповання фронту 
почався 4 березня о 8 год. після артилерійсь-
кої підготовки війська 60-ї і 1-ї гв. армій у вза-
ємодії з 2-ю повітряною армією перейшли у 
наступ [11, с.579]. Артпідготовка не дала ба-
жаних наслідків, оскільки противник ще на-
передодні почав відводити свої основні сили, 
й знищити їх у головній смузі наступу не вда-
лося, та все ж операція проходила успішно. 
Артилерійський вогонь накрив ворожі ар’єр-
гарди, завдяки чому їх опір легко зламали та-
нки й піхота, які подолали першу лінію укріп-
лень. Наприкінці дня стрілецькі дивізії просу-
нулись на 10–12 км, а введені у бій 4-а й 3-я 
гв. танкові армії, випередивши піхоту 60-ї ар-
мії, проникли у глиб ворожої оборони на 
25 км. У смузі 60-ї армії противник відступив 
на Тернопіль і Волочиськ, перед 1-ю гв. армі-
єю – на Старокостянтинів [8, с.299]. Головний 
удар завдавався у стик 4-ї і 1-ї німецьких тан-
кових армій у напрямку Тернополя, Чорткова 
силами 60-ї і 1-ї гв. армій, а також 3-ї гвардій-
ської і 4-ї танкових армій, яким належало при 
активній підтримці 2-ї повітряної армії роз-
громити противника й оволодіти рубежем Те-
рнопіль – Проскурів. 5 березня в напрямку 
Хмільника почала наступ 18-а армія [12, с.296]. 

Завдаючи нищівних артилерійських та 
авіаційних ударів, радянські війська швидко 
подолали опір противника, прорвали фронт 
завширшки близько 180 км і до 50 км у гли-
бину. 7–10 березня ударні частини 3-ї гвардій-
ської, 4-ї танкової і 60-ї армій досягли рубежу 
Тернопіль – Проскурів і перерізали важливу 
залізничну магістраль Львів – Одеса. Між 4-ю 

і 1-ю німецькими танковими арміями утвори-
вся великий розрив. Війська 1-ї гв. армії, взає-
модіючи з частинами 3-ї гв. танкової армії, 9 
березня визволили м. Старокостянтинів і у 
взаємодії з військами 18-ї армії підійшли до 
Проскурова. 18-а армія просунулась уперед на 
30 км і 10 березня зав’язала бої за місто Хмі-
льник. Наступного дня перейшла у наступ 38-
а армія. Маршал Радянського Союзу О.М. Ва-
силевський так характеризував командуючого 
38-ю армією генерал-полковника К.С. Моска-
ленка: «Практичний досвід, знання, рішучість 
і наполегливість, властиві Кирилові Семено-
вичу, як правило, приводили до успішного 
виконання завдань, які ставились перед його 
військами. Його обдарованість полководця 
найповніше виявилась якраз під час команду-
вання 38-ю армією, яка переможно боролася 
за визволення України…» [2, с.389]. 13-а ар-
мія, що оборонялася головними силами на ді-
лянці на північ від Луцька, лівим флангом 
взаємодіючи з 60-ю армією, успішно просу-
нулася до м. Броди. В ході наступу радянські 
війська тіснили ворога, перекривали шляхи 
відступу, оточували і знищували його частини 
та з’єднання [6, с.136]. 

На рубежі Тернопіль – Проскурів – Хмі-
льник командування групи армій «Південь» 
ввело в бій танкову дивізію «Адольф Гітлер», 
перекинуло значні сили з інших ділянок фро-
нту й резерву. До 10–11 березня в цьому ра-
йоні бойових дій зосередилося 9 танкових і 6 
піхотних дивізій – 50% усіх танкових дивізій 
противника, що діяли на Правобережній 
Україні. Сильними танковими й піхотними 
контратаками гітлерівці спробували відкинути 
Червону армію від залізниці Тернопіль – Про-
скурів. Зав’язалися жорстокі бої. У цих умо-
вах Ставка ВГК схвалила рішення командую-
чого фронтом Г.К. Жукова тимчасово припи-
нити наступ, підтягнути артилерію, перегру-
пувати сили, підвезти пальне й боєприпаси 
для підготовки нового удару на південному 
напрямку [12, с.297]. 

Війська 1-го Українського фронту, відби-
ваючи сильні контрудари противника в районі 
Тернополя і Проскурова, готувалися до про-
довження наступальних дій на головному на-
прямку. На лівому крилі 18-а армія після впе-
ртих боїв оволоділа містом Хмільник, а 38-а 
армія розгорнула бої за визволення Вінниці і 
Жмеринки. 17 березня 305-а стрілецька диві-
зія (командир – полковник О.Ф. Васильєв)  
74-го стрілецького корпусу двічі відбила запе-
клі контратаки гітлерівців, підтримані танка-
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ми й артилерією. На кінець дня її частини і 
з’єднання форсували Південний Буг і пере-
правилися на західний берег у районі Лаврів-
ки. Було захоплено важливий рубіж для пода-
льшого наступу. 183-я стрілецька дивізія (ко-
мандир – полковник Л.Д. Василевський) від-
била контратаку противника й опівдні оволо-
діла східною частиною Вінниці. 24-а стріле-
цька дивізія наступала з передмістя Старе Мі-
сто і Шкуринці, а 221-а стрілецька дивізія 
(командир – полковник В.М. Кушнаренко) 
101-го стрілецького корпусу – на населені 
пункти Юрківці й Селище. В район переправи 
о 16.00 почали просуватися частини 211-ї 
стрілецької дивізії (командир – генерал-майор 
М.О. Кичаєв). 70-а гв. стрілецька дивізія (ко-
мандир – генерал-майор І.А. Гусєв) пройшла 
через Яришівку. 151-а стрілецька дивізія (ко-
мандир – генерал-майор Д.П. Подшивайлов) 
оволоділа східною частиною Жмеринки і 
зав’язала бій на її західній околиці. Внаслідок 
стрімкого наступу частин лівого крила 38-ї 
армії з ходу було форсовано річку південніше 
Вінниці, після чого з’єднання 76-го стрілець-
кого корпусу в ніч на 18 березня швидким і 
рішучим маневром оволоділи важливим залі-
зничним вузлом і містом Жмеринкою. 20 бе-
резня радянські війська визволили Вінницю 
[6, с.137–138; 12, с.297–298]. 

У ході наступальних боїв Червоної армії 
партизани й підпільники активно взаємодіяли 
з радянськими військами, проводили рейди по 
районах області. Вони завдавали відчутних 
ударів гітлерівцям, що відступали, перешко-
джали їм підтягувати свої резерви, підривали 
мости, залізничні колії, захоплювали населені 
пункти й утримували їх до підходу радянсь-
ких військ, разом з армійськими підрозділами 
звільняли населені пункти. Так, партизани 
з’єднання Наумова 11 січня 1944 р. штурмом 
оволоділи м. Магерів, а загін Олексієнка і дві 
роти червоноармійців 16 лютого після 4-го-
динного бою оволоділи м. Ізяслав Кам’янець-
Подільської (тепер Хмельницької) області [4, 
с.255; 13, арк.5–14]. 

15 березня війська 1-го Українського фро-
нту своїм правим крилом перейшли у наступ в 
напрямку на Броди. Частини і з’єднання 13-ї 
армії прорвали укріплення гітлерівців, подо-
лали з боями до 80 км і 20 березня наблизили-
ся до передмістя. 21 березня поновило наступ 
і головне угруповання фронту, підсилене ре-
зервами Ставки ВГК і 1-ю танковою армією 
(командуючий – генерал-лейтенант М.Ю. Ка-
туков). Для нарощування високих темпів на-

ступу було зосереджено три танкові армії (1-у, 
3-ю гвардійську й 4-у) на суміжних флангах 
60-ї і 1-ї гв. армій. Спільними бойовими діями 
вони зламали опір противника й просунулися 
у глибину його оборони. Наступ наземних 
військ активно підтримували літаки 2-ї повіт-
ряної армії під командуванням генерал-пол-
ковника авіації С.Я. Красовського. 23 березня 
війська 1-ї танкової армії вибили гітлерівців з 
м. Чорткова, а наступного дня передовими ча-
стинами вийшли до Дністра і з ходу форсува-
ли річку. 29 березня танкові частини подолали 
р. Прут і розпочали бої за визволення м. Чер-
нівці. Вирішальну роль у розгромі ворога віді-
грали воїни 11-го гв. танкового корпусу (ко-
мандир – генерал-майор А.Л. Гетьман) і 24-ї 
Самаро-Ульяновської Залізної стрілецької ди-
візії. Першим у Чернівці увірвався танк гвар-
дії лейтенанта П. Нікітіна. Командир танка не-
забаром загинув у бою. Бойову машину лей-
тенанта П. Нікітіна встановлено на привокза-
льній площі, одну з чернівецьких вулиць на-
звано ім’ям героя [6, с.140; 12, с.298]. 

Наприкінці дня 29 березня радянські вій-
ська повністю очистили Чернівці від ворога. У 
боях за місто було знищено понад 1500 і захо-
плено в полон 900 гітлерівців. Переможці 
здобули багаті трофеї, серед них 14 наванта-
жених ешелонів, 12 великих складів з продо-
вольством, озброєнням і боєприпасами, кілька 
сотень автомашин, багато іншого військового 
майна. За особисту хоробрість і вміле керів-
ництво військами звання Героя Радянського 
Союзу були удостоєні гвардії майор І.П. 
Адушкін, ст. лейтенант В.Ф. Шкіль, вдруге 
звання Героя отримав гвардії підполковник 
І.Н. Бойко, а очолювану ним танкову бригаду 
– нагороджено орденом Леніна [9, с.211–212]. 

21 березня екіпаж бронетранспортера 3-ї 
окремої розвідроти 20-ї гв. механізованої бри-
гади 1-ї танкової армії гвардії ст. сержанта І.X. 
Календюка поблизу с. Козівка Тернопільської 
області помітив ворожу колону, що рухалася 
до передової і налічувала 45 підвід з боєпри-
пасами, 2 бронетранспортери, кілька автома-
шин з підкріпленням. І хоч сили були нерівні, 
командир прийняв рішення нав’язати бій. За-
йнявши зручну позицію, екіпаж дочекався, 
коли колона вийшла на слизький підйом, за-
тиснутий з обох боків ровами, й відкрив во-
гонь. У цій швидкоплинній сутичці ворог 
втратив близько 60 солдатів і офіцерів. Гвар-
дійці захопили автомашини й бронетранспор-
тери з гарматами. Через два дні екіпаж уже 
бився за переправу на Дністрі поблизу н.п. За-
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ліщики. Гітлерівці чинили запеклий опір, на-
віть використовували авіацію. Щоб зменшити 
втрати особового складу, І.X. Календюк узяв-
ся ліквідувати два кулеметні гнізда на проти-
лежному березі, які обстрілювали переправу. 
Дочекавшись сутінок, старший сержант пере-
плив Дністер, непомітно підібрався до куле-
метних позицій і знищив їх. Полк подолав во-
дну перешкоду з мінімальними втратами [1, 
с.335–336]. 

Рядовий 105-го полку 34-ї гв. стрілецької 
дивізії П.О. Гнучий був одним із 11 бійців, які 
оволоділи важливою висотою на правому бе-
резі Дністра. Гітлерівці кинули значні сили, 
щоб вибити сміливців з плацдарму. Коли за-
кінчилися боєприпаси, гвардійці трофейною 
зброєю відбили ще 17 контратак, знищивши 
близько 250 ворожих солдатів. П.О. Гнучий, 
якому тоді ще не виповнилося і 19 років, в хо-
ді 36-годинного бою непомітно підповз до ку-
леметного гнізда і знищив його. Поранений 
молодий боєць захищав свою позицію, доки 
знепритомнів. Сталося це 17 квітня, а через 
деякий час П.О. Гнучий, як і його земляк І.X. 
Календюк, стали Героями Радянського Союзу 
[12, с.299]. 

23 березня до Дністра вийшла рота 69-го 
гв. танкового полку 1-ї танкової армії під ко-
мандуванням гвардії лейтенанта А.М. Сули-
ми. Забезпечивши форсування річки стрілець-
ким підрозділам, рота переправилася на про-
тилежний берег і, переслідуючи противника, 
зайняла м. Городенку (Станіславщина). Хоро-
брий офіцер, уродженець с. Чорнолозка (нині 
Сахновщинський район Харківської області), 
був удостоєний звання Героя Радянського 
Союзу [1, с.335–336]. Продовжувався наступ 
радянських військ і в районі Проскурова. До-
лаючи шалений опір гітлерівців, частини і 
з’єднання 1-ї гв. армії під командуванням ге-
нерал-полковника А.А. Гречка при підтримці 
танкових армій вибили противника з Краси-
лова, Меджибожа та інших населених пунк-
тів, а 25 березня оволоділи важливим промис-
ловим і культурним центром – м. Проскуро-
вом [6, с.140]. 

У районі Кам’янця-Подільського, де на-
ступали 18-а і 38-а армії, розгорнулися запеклі 
бої. У ніч на 25 березня частини 4-ї танкової 
армії своїми основними силами вибили гітле-
рівців з приміських населених пунктів і ви-
йшли на підступи до Кам’янця-Подільського. 
Противник намагався будь-що втримати місто 
до підходу своїх танкових і піхотних дивізій з 
проскурівського угруповання. Укріплені по-

зиції були створені на річці Смотрич з її кру-
тими кам’яними берегами до 10 метрів зав-
вишки. Турецький міст на західній околиці 
міста й сусідня переправа були заміновані і 
прикривалися вогнем артилерії. Враховуючи 
усе це, радянське командування вирішило за-
стосувати тактику одночасного удару з кіль-
кох напрямків. О 17 годині після залпу реак-
тивних установок «М-13» війська перейшли у 
наступ. Одчайдушний опір ворога було зла-
мано й до 22 години 26 березня обласний 
центр Кам’янець-Подільський повністю виз-
волено від німецьких загарбників. У ході цих 
боїв радянські війська знищили близько 2 тис. 
гітлерівських солдатів і офіцерів, 50 танків і 
бронетранспортерів, 200 мотоциклів, 500 ав-
томашин, 17 гармат, 23 кулемети, а також за-
хопили понад 4 тис. автомашин, 10 танків, 4 
самохідні гармати, 20 гармат різних калібрів, 
400 кулеметів, 500 мотоциклів, 2 тис. гвинті-
вок і автоматів, 10 складів з продовольством, 
боєприпасами, пальним і мастилами, багато 
іншого військового майна. У полон потрапило 
понад 1000 німецьких солдатів і офіцерів. 
Штурм міста був настільки стрімким, що во-
рог не встиг підірвати міст, електростанцію, 
ряд інших промислових підприємств [6, 
с.141–143; 12, с.299]. 

У результаті наступальної операції війсь-
ка 1-го Українського фронту навпіл розділили 
угруповання німецьких армій «Південь». 4-а 
танкова армія, що входила до його складу, бу-
ла відкинута на захід, а лівофлангові з’єд-
нання 1-ї танкової армії – на схід. Гітлерівське 
командування терміново перекинуло туди 1-у 
угорську армію, а також війська з Франції, 
Данії і Югославії. 7 квітня обом ворожим 
угрупованням вдалося з’єднатися в районі Бу-
чача. Радянські війська в тяжких боях стрима-
ли наступ противника, а потім відкинули його 
частини і з’єднання [6, с.143]. 

У середині квітня розпочався наступ у ра-
йоні Тернополя. Місто визволяли війська 60-ї 
армії, 1-ї, 3-ї гвардійської і 4-ї танкових армій. 
Здійснивши важкий марш по бездоріжжю і 
подолавши опір противника, радянські війсь-
ка оточили великий німецький гарнізон чисе-
льністю 12 тисяч солдатів і офіцерів. Ворог 
створив навколо Тернополя сильну смугу 
оборонних споруд. 12 квітня після сильної ар-
тилерійської підготовки почався новий на-
ступ, а 16 квітня противника було остаточно 
вибито з міста й околиць. У боях за Тернопіль 
відзначилися танкісти ударної групи на чолі з 
гвардії лейтенантом Б.К. Кошечкіним, які од-
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ними з перших прорвалися на вулиці міста. 
Гітлерівцям вдалося підбити бойову машину 
Б.К. Кошечкіна, але офіцер не розгубився. Кі-
лькома влучними пострілами він вивів з ладу 
ворожий бронепоїзд, пересів з пошкодженого 
танка на самохідну гармату й продовжив бій. 
Лейтенант особисто підбив два ворожі танки, 
70 автомашин, придушив батарею протитан-
кових гармат. Загалом танкісти його взводу у 
вуличних поєдинках знищили 6 танків, 18 
бронетранспортерів, 23 гармати, близько 300 
гітлерівців. За виявлену мужність і вміле кері-
вництво танковою групою лейтенантові Б.К. 
Кошечкіну було присвоєно звання Героя Ра-
дянського Союзу [6, с.144]. 14–15 квітня в 
оборонних боях поблизу с. Великий Ходачків 
Козівського району екіпаж танка на чолі з 
гвардії лейтенантом М.Г. Карпенком, відби-
ваючи атаку противника, знищив 7 танків, 3 
бронетранспортери й багато гітлерівців. У 
травні М.Г. Карпенко удостоївся звання Героя 
Радянського Союзу, а через два місяці заги-
нув. Похований хоробрий танкіст у Тернопо-
лі. В боях за обласний центр екіпаж САУ в 
складі Г.В. Танцорова, О.В. Кудренка, І.І. Ко-
ніна та В.Л. Єрмаченка підбив 3 танки, зни-
щив 85 автомашин, 15 бронетранспортерів і 
батарею протитанкових гармат. Гітлерівцям 
вдалося підбити самохідну артилерійську 
установку й тоді екіпаж спрямував палаючу 
бойову машину на ворожу вогневу точку. Ко-
мандир екіпажу Г.В. Танцоров був посмертно 
удостоєний звання Героя Радянського Союзу 
[1, с.337–338; 12, с.300]. 

Гітлерівське командування називало «фо-
ртецями» ті населені пункти, де сходилися 
комунікації. В них зосереджувалися сили про-
тивника, створювалися запаси всього необ-
хідного, щоб гарнізон міг жити і вести бій. 
Передбачалося, що «фортеці» стануть пере-
поною на шляху до важливих доріг чи рубе-
жів, а їх гарнізони в разі потреби вестимуть 
бій в оточенні, сковуючи радянські війська й 
затримуючи їх просування. Однак ці зусилля 
не виправдали сподівань. Під час наступу до-
сить швидко «фортеці» захоплювала Червона 
армія. Гарнізони цих «фортець» чинили опір 
лише доти, доки не відчували загрозу оточен-
ня [8, с.285–286]. 

17 квітня розгромом тернопільського гар-
нізону завершилася Проскурівсько-Чернівець-
ка операція. Того ж дня Ставка ВГК наказала 
військам 1-го Українського фронту перейти 
до оборони, закріпитися на зайнятому рубежі 
Торчин – Берестечко – Заложці – Чортків – 

Коломия – Кути і готуватися до подальших 
наступальних дій. Підсумком Проскурівсько-
Чернівецької операції стало визволення обла-
сних центрів – Вінниці, Проскурова, Кам’ян-
ця-Подільського, Чернівців і Тернополя, 57 
міст і містечок, 11 залізничних вузлів, бага-
тьох сіл [1, с.338; 3, с.144]. Завдавши значних 
втрат 1-й і 4-й танковим арміям вермахту, в 
яких близько 30 дивізій і 1 бригада втратили 
понад 50% особового складу, Червона армія 
розколола стратегічний фронт німецьких, ру-
мунських і угорських військ. З 4 березня до 
17 квітня частини і з’єднання просунулися до 
західних кордонів на 80–350 км і визволили 
значну частину Правобережної України, а вже 
8 квітня 1944 р. війська 1-го Українського 
фронту на 200-кілометровій ділянці досягли 
кордону Радянського Союзу з Чехословаччи-
ною. З виходом радянських військ у перед-
гір’я Карпат фронт німецьких військ був розі-
рваний на дві частини. Противник залишився 
без основних комунікацій. Все це стало пере-
думовою організації наступу на львівському 
напрямку й повного вигнання окупантів за 
межі України [7, с.131; 12, с.302]. 

Втрати, яких зазнали угруповання армій 
«Південь» («Північна Україна») з 4 березня до 
17 квітня 1944 р. зазначено в табл.2 [7, с.131–
132; 12, с.302]. 

1-й Український фронт за період з 1 бере-
зня до 17 квітня 1944 р. втратив убитими 
36 699 осіб (4,6% від попередньої кількості 
військ), було поранено 116 420 осіб, пропало 
безвісти 8048, що загалом становило 161 167 
осіб (20,1%) [7, с.135; 12, с.302]. У ході опера-
ції війська 1-го Українського у взаємодії з вій-
ськами 2-го Українського фронту майже по-
вністю оточили велике вороже угруповання 
(23 дивізії, у т. ч. 10 танкових). Але знищити 
його не вдалося, оскільки командування фро-
нту не вжило своєчасних заходів щодо поси-
лення 4-ї танкової армії і створення міцного 
внутрішнього фронту оточення із заходу на 
ділянці Чемерівці – Кам’янець-Подільський. 
4-а танкова армія, ослаблена в попередніх бо-
ях, мала наприкінці березня 67 танків і само-
хідно-артилерійських установок та посилена 
лише одним стрілецьким корпусом (дві стрі-
лецькі дивізії) з десятьма гарматами. Це до-
зволило противнику прорвати фронт 4-ї тан-
кової армії в районі Кадиївці – Оринин і ці-
ною тяжких втрат пробитися уздовж берега 
Дністра в напрямку Борщів – Бучач, де 7 квіт-
ня з’єдналися з військами, що завдавали 
контрудару з району південно-східніше Льво-
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ва [11, с.580]. Другою причиною була відсут-
ність стійкого зовнішнього фронту оточення. 
Висунуті на рубіж р. Коропець одна дивізія 
60-ї армії і 18-й гв. стрілецький корпус 1-ї гв. 
армії оборонялися на широкому фронті й ви-
явилися нездатними відбити удари противни-
ка ззовні. Усі наступні заходи командування 
фронту позитивних результатів не дали. Ще 

однією причиною стала неспроможність роз-
відки розкрити напрямок відходу 1-ї танкової 
армії противника і те, що командування фрон-
ту вчасно не посилило західний фас внутріш-
нього фронту оточення. Розвідка не встанови-
ла підходу свіжих сил гітлерівців у район Під-
гайці, внаслідок чого удар ворога виявився 
несподіваним [12, с.302]. 

Таблиця 2 

Втрати угруповання армій «Південь» («Північна Україна») 
(з 4 березня до 17 квітня 1944 р.) 

Сили й засоби Знищено Захоплено Всього 

Особовий склад, осіб 209 600 31 938 241 538 
Танки і САУ, одиниць 1 338 272 1 610 
Гармати, одиниць 2 516 2 177 4 693 
Міномети, одиниць 1 112 1 365 2 477 
Кулемети, одиниць 3 452 4 233 7 685 
Автомобілі та тягачі, одиниць 22 519 31 468 53 987 
Бронетранспортери і броне-
машини, одиниць 

 
572 

 
406 

 
978 

Бойові літаки, одиниць 272 61 333 
 

До кінця березня обстановка в смузі на-
ступу 1-го Українського фронту залишалася 
надзвичайно складною. Для забезпечення 
твердого управління необхідно було наблизи-
ти командні пункти до військ. Між тим, шта-
би нерідко відставали від з’єднань, що насту-
пали, а це позначалося на якості управління 
військами, що стало також однією з причин 
неповного знищення противника [10, с.149–
150]. Незважаючи на всі ці недоліки, війська 
фронту завдали ворогові значних втрат (див. 
табл.2). Організація перегрупування частин і 
підрозділів, чітка взаємодія видів і родів 
військ, зосередження сил на напрямку голо-
вного удару, високий темп просування – все 
це відбувалося в умовах бездоріжжя та широ-
кої мережі річок. Війська під умілим управ-
лінням командування фронту оперативно реа-
гували на зміну бойової обстановки – для від-
биття контрударів противника вони своєчасно 
переходили від наступу до оборони, а потім, 
підтягнувши резерви й зосередивши сили, 
продовжували наступ. Характерною рисою 
діяльності частин і з’єднань Червоної армії 
стало широке використання маневру силами й 
засобами, що було значним внеском у пода-
льший розвиток теорії і практики радянського 
воєнного мистецтва. 

Кожна перемога над ворогом досягалася 
завдяки щоденним виявам героїзму і звитяги 
офіцерів і солдатів з’єднань та об’єднань фро-
нту в боях за визволення Правобережної Укра-
їни. У результаті Проскурівсько-Чернівецької 

операції війська 1-го Українського фронту 
просунулися до 80–350 км і завдали важкої 
поразки 1-й і 4-й німецьким танковим арміям. 
20 дивізій противника втратили понад 50% 
усього складу і значну частину бойової техні-
ки. Ця операція стала однією із найбільших 
фронтових операцій Великої Вітчизняної вій-
ни. На слова поваги заслуговують воїни-
танкісти. У боях на проскурівсько-чернівець-
кому напрямку вперше у війні на напрямку 
головного удару фронту масовано використо-
вувалися відразу три (1-а, 3-я гвардійська і  
4-а) танкові армії, які відіграли особливо важ-
ливу роль. Сміливі й стрімкі дії танкістів ство-
рювали сприятливі умови для оточення вели-
ких угруповань противника. Незважаючи на 
складні погодні умови (бездоріжжя і повінь), 
авіація 2-ї повітряної постійно підтримувала 
наступаючі війська фронту, здійснюючи що-
денно близько 400 літако-вильотів, з яких до 
15% з метою доставки боєприпасів і пального 
танковим зєднанням [11, с.581]. Темпи просу-
вання танкових частин досягали 25–35 й бі-
льше кілометрів за добу. Наступ, як правило, 
проводився на широкому фронті, в кількох 
напрямках, що давало змогу обходити ворожі 
опорні пункти й завдавати їм флангових уда-
рів [8, с.140–141]. Радянські війська виявили в 
операції високу майстерність і масовий геро-
їзм. Багато воїнів були удостоєні бойових на-
город. Найбільш заслужені об’єднання і час-
тини Червоної армії отримали почесні на-
йменування: «Проскурівських» – 31, «Вінни-
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цьких» – 11, «Чернівецьких» – 16, «Ямпільсь-
ких» – 5, «Жмеринських» – 4, «Чортківських» 
– 2, «Заліщицьких» – 1 [3, с.588; 11, с.581]. У 
такій формі Батьківщина увічнила мужність 

офіцерів і солдатів об’єднань і частин 1-го 
Українського фронту, що відзначилися при 
визволенні цих населених пунктів Правобе-
режної України. 
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Авторы статьи на основе анализа источников и литературы раскрывают действия 

Днепровской военной флотилии в стратегической наступательной операции «Багратион» по 
освобождению летом 1944 года территории Белоруссии от немецких захватчиков. Определя-
ются силы, средства и задачи, которые решала флотилия в ходе ведения боевых действий, а 
также раскрывается героизм и мужество личного состава, проявленные в ходе ее проведения. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, глубокоэшелонированная оборона, груп-
па армий «Центр», Днепровская военная флотилия, операция «Багратион», освобождение Бе-
лоруссии, 1-й Беларусский фронт, советские войска. 
 

Разгром крупных группировок противни-
ка под Ленинградом и на Правобережной Ук-
раине в зимней кампании 1944 года создал 
благоприятные условия для наступления со-
ветских войск в Белоруссии. Немецкие войска 
группы армий «Центр» к июню 1944 г. удер-

живали в своих руках большую часть Бело-
руссии. Используя выгодные условия местно-
сти, противник создал сильную, глубокоэше-
лонированную оборону, состоявшую из не-
скольких рубежей. Полоцк, Витебск, Орша, 
Могилев, Бобруйск и другие города были 
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превращены в мощные узлы обороны. Общая 
глубина обороны достигала 250–270 км [14, 
с.457]. 

30 мая 1944 г. Ставка Верховного Главно-
командования (далее – ВГК) утвердила план 
проведения операции по освобождению Бело-
руссии под кодовым названием «Багратион». 
В операции по освобождению Белоруссии 
принимали участие войска 1-го Прибалтий-
ского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов 
при содействии авиации дальнего действия и 
Днепровской флотили, а также белорусских 
партизан. К началу операции в составе четы-
рех фронтов имелось 166 дивизий (из них 6 
кавалерийских) и 9 бригад, свыше 31 тыс. 
орудий и минометов, более 5200 танков и са-
моходных орудий и свыше 6 тыс. самолетов 
[1, с.42; 14, с.457]. 

Принимая решения о проведении Бело-
русской наступательной операции, советское 
командование реально оценивало как проти-
востоящую группировку противника, харак-
тер его обороны, а также трудности, связаны с 
преодолением лесисто-болотной местности, 
рек Березина и Припять. 

1-й Белорусский фронт под командовани-

ем генерала К.К. Рокоссовского должен был 
разгромить бобруйскую группировку гитле-
ровцев нанесением удара из района нижнего 
течения р. Березина. В задачи Днепровской 
военной флотилии входило взаимодействие с 
сухопутными войсками фронта, наступаю-
щими на березанском и припятском направ-
лениях; содействие им огнем корабельной ар-
тиллерии, высадкой тактических десантов в 
тыл противника, уничтожение вражеских пе-
реправ на реках; обеспечение переправ и пе-
ревозки частей, военной техники, боезапасов 
и продовольствия наступаючих войск [3, с.20; 
14, с.458]. 

По состоянию к 1 июля 1944 г. Днепровс-
кая военная флотилия (командующий – капи-
тан 1 ранга В.В. Григорьев, военком – капитан 
1 ранга П.В. Боярченко [14, с.758], начальник 
штаба – капитан 2 ранга К.М. Балакирев [2, 
с.401]) состояла из трех бригад (1-я и 2-я – 
речных кораблей, 3-я – траления), которые 
имели в своем составе бронекатера, стороже-
вые катера, катера-тральщики, катера ПВО, 
полуглиссеры, плавучую артиллерийскую ба-
тарею и плавучие зенитные артиллерийские 
батареи (см. табл.1) [3, с.20; 13, л.40]. 

Таблица 1 

Состав Днепровской флотилии (по состоянию к 1 июля 1944 г ) [13, л.40]. 

Соединения и их состав Число кораблей 
1-я бригада речных кораблей 

2-й гвард. дивизион бронекатеров 15 
1-й дивизион сторожевых катеров 13 
Отдельный отряд катеров ПВО 10 
2-й отряд полуглиссеров 12 
1-й дивизион плавучих батарей 6 

2-я бригада речных кораблей 

1-й дивизион бронекатеров 6 
Плавучая зенитная батарея 1 
1-й отряд полуглиссеров 12 

3-я бригада (тралення) 

1-й дивизион катеров-тральщиков 7 
2-й дивизион катеров-тральщиков 7 
3-й дивизион катеров-тральщиков 10 
4-й дивизион катеров-тральщиков 11 
5-й дивизион катеров-тральщиков 11 

 

Выполнение этих задач было связано с 
преодолением огромных трудностей. Пытаясь 
остановить продвижения кораблей флотилии, 
нацисты преграждали фарватер рек различно-
го рода препятствиями и заграждениями. В 
многих местах на реке Березань противник 
поставил противокатерные заграждения; за-
минировал и опутал их проволокой. В районе 
переднего края обороны немцев, на большом 

протяжении, берега реки и особенно подходы 
к населенным пунктам также были заминиро-
ваны. Крупные населенные пункты Здудичи, 
Паричи, Бельчо были превращены противни-
ком в мощные узлы сопротивления. В тече-
нии двух месяцев немцы спешно возводили 
здесь инженерно-оборонительные сооруже-
ния. Они построили много дотов и дзотов, 
прибрежные дома и строения превратили в 
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опорные точки, провели глубокие и длинные 
траншеи. Все это гитлеровцы на большом 
протяжении опутали колючей проволокой, 
заминировав все подступы. 

Войска правого крыла 1-го Белорусского 
фронта при поддержке 16-й воздушной армии 
24 июня 1944 г. перешли в наступление: 3-я и 
48-я армий – наносили удар по противнику из 
района Рогачева, а 65-я и 28-я армий – из рай-

она юго-западнее Жлобина. Наступлению 
войск фронта содействовала Днепровская во-
енная флотилия [14, с.458]. 

С рассветом 24 июня 1944 г. войска 65-й 
армии под командованием П.И Батова пере-
шли в наступление на бобруйском направле-
нии. Корабли и катера флотилии участвовали 
в наступлении Красной армии на р. Березина 
для прорыва обороны противника. 

 

 

 

Рис. 1. Карта-схема действий Днепровской военной флотилии: 
б – в районе г. Паричи (26 июня 1944 г.); в – в Бобруйской операции (27–29 июня 1944 г.) [13, л.40]. 

 

25 июня в 7.00 бронекатера №11, 12, 13, 
14 1-й бригады кораблей флотилии (команди-
ры лейтенанты В.И. Злотоустоустовский, 
Д.Г. Маркин, А.К. Курочкин и В.М. Бесштан-
кин) [2, с.402; 4] и 2 катера-тральщика начали 
прорыв из района Здудичей к Паричам. Под-
тянув к Бельчо около 20 орудий и 2 танка, 
противник артиллерийским и минометным 
огнем преградил путь бронекатерам. Однако к 
16.00 бронекатера огнем реактивных устано-
вок, артиллерии и пулеметов подавили не-
мецкую артиллерию у Бельчо. Прорвав ли-
нию фронта, под огнем противника, катера 
высадили 2 роты (290 чел.) десанта на окраине 
с. Здудичи. При поддержке катеров десант за-
нял вражеские траншеи и закрепился. В это 
же время тральщики поднялись вверх, проде-
лали проходы в заминированых противока-
терных бонах, которыми немцы перекрыли 
русло Березины, чтобы препятствовать про-
движению кораблей флотилии вверх по реке, 
и освободили путь по ней, прорываясь в тыл 
противника [2, с.402; 13, л.40; 14, с.458]. 

Прорвав оборону противника на бобруй-
ском направлении, части 193-й и 96-й стрел-
ковых дивизий 65-й армии утром 26 июня 
1944 г. вышли к Паричам и Бельчо. Войска  
9-й немецкой армии стремились удержать эти 
пункты, особенно переправу через Березину у 
Паричей (см. рис.1-б) [13, л.40]. Днепровской 
флотилии была поставлена задача недопус-
тить переправы немецких войск.  

К утру 26 июня части 193-й стрелковой 
дивизии при содействии десанта и артилле-
рийской поддержке кораблей заняла н.п. Зду-
дичи и начала преследовать противника. Бри-
гаде кораблей была поставлена задача – про-
рваться вверх по реке к н.п. Паричи и нару-
шить переправу врага. Бронекатера 2-го диви-
зиона (командир – капитан 2 ранга А.И. Пес-
ков), когда оба берега реки находились в ру-
ках противника, прорвались к мосту и откры-
ли артиллерийский огонь, нарушив тем са-
мым переправу вражеских войск. Опомнив-
шись от удара, гитлеровцы подтянули к мосту 
самоходные орудия, которые вместе с мино-
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метными батареями открыли огонь по кате-
рам. В течении 2 часов бронекатера группами 
по 3–4 катера подходили к переправе, совер-
шали короткие огневые налеты на переправу 
и отходили обратно. В результате этих об-
стрелов 5 бронекатеров получили прямые по-
падания, но и противник был вынужден отка-
заться от переправы своих войск и взорвать 
мост [2, с.402]. Прорвавшись к укрепленному 
немцами городу Паричи, бронекатера 1-й 
бригады с дистанции 400–500 метров прямой 
наводкой расстреливали переправлявшиеся на 
другой берег немецкие танки, самоходные 
орудия, автомашины и повозки с грузами и 
живой силой и своим огнем поддерживали 
войска 65-й армии, штурмовавшие Паричи 
(см. рис.1-б). Таким образом, путь отхода не-
мецких войск был нарушен. Их дивизии на 
правом и левом берегу Березины оказались 
разобщенными (впоследствии вражеская ди-
визия в районе Паричей была полностью раз-
громлена). Немецкие войска стали отходить 
по дороге на Высокий Полк. После ожесто-
ченных боев к 18.00 войска 65-й армии при 
поддержке бронекатеров флотилии, а также 
авиации фронта овладели крупным узлом со-
противления и городом Паричи [2, с.402; 4; 
14, с.461]. 

С рассветом 27 июня корабли 1-й бригады 
Днепровской флотилии продолжали движе-
ние вверх по Березине, подавляя огневые точ-
ки противника и обеспечивали наступление 
частей 53-го стрелкового корпуса 48-й армии 
и 105-го стрелкового корпуса 65-й армии в 
направлении Бобруйска. Враг ожесточенно 
сопротивлялся. Громя его опорные пункты и 
узлы сопротивления, уничтожая заминиро-
ванные противокатерные заграждения, броне-
катера стремительно продвигались вперед, и к 
20.00 прорвались на подступы к городу и за-
няли огневые позиции у н.п. Половец [14, 
с.461]. Всю ночь и день бронекатера вели 
огонь по переднему краю обороны противни-
ка. Несмотря на сильное огневое противодей-
ствие, катера дважды прорывались к городу, 
подавляли огневые точки противника и уточ-
няли места немецких переправ на Березине. 

27 июня войска 3-й и 65-й армий, соеди-
нившись северо-западнее Бобруйска, окружи-
ли часть группировки 9-й армии (1 танковую 
и 5 пехотных дивизий) немцев [2, с.402; 14, 
с.458]. Одновременно были высажены два де-
санта на передний край обороны немцев в че-
рте города. Высадив десант, катера начали пе-
реброску на правый берег реки частей 217-й 

стрелковой дивизии 48-й армии, продолжав-
шуюся всю ночь, которая повела наступление 
на Бобруйск с юга (см. рис.1-в). Для артилле-
рийской поддержки 217-й стрелковой диви-
зии в Бобруйск был направлен 1-й гвард. от-
ряд бронекатеров. Оставшиеся катера и плав-
средства флотилии, по требованию командо-
вания 1-го Белорусского фронта, с 27 по 
29 июня осуществляли переправу войск из 
состава 48-й армии в районе Доманово (в т. ч. 
части 29-го стрелкового корпуса), Стасевки и 
Углов [14, с.461–462]. За три дня флотилией с 
левого берега Березины на правый переправ-
лены 66 тыс. личного состава, 1350 орудий и 
минометов, 500 автомашин, 7 тыс. повозок, 
7 тыс. лошадей и различного иммущества [2, 
с.403; 13, л.40]. 

Флотилия открыла и четвертую перепра-
ву в районе Бобруйска, что ускорило очище-
ние от противника самого города. В течение 
28 июня окреженная группировка противни-
ка была разгромлена. 29 июня к 10.00 войска 
58-й армии при содействии катеров Днепров-
ской флотилии полностью овладели городом 
Бобруйск. 1-я бригада речных кораблей фло-
тилии перешла с реки Березины на Припять 
[14, с.458, 462]. Немцы лишились важного уз-
ла коммуникаций и мощного опорного пунк-
та, прикрывавшего направления на Минск и 
Барановичи. В ходе боев на бобруйском на-
правлении противник потерял 74 тыс. солдат 
и офицеров убитыми и пленными, большое 
количество вооружения и боевой техники [1, 
с.52]. 

За период боев на Березине катерами фло-
тилии уничтожено, рассеяно более 3 полков 
пехоты противника, разгромлен штаб полка, 
захвачены все штабные документы и полко-
вое знамя, взяты пленные, уничтожено боль-
шое количество различной военной техники 
противника [5, с.23]. За участие в освобожде-
нии г. Бобруйска приказом Верховного Глав-
нокомандования 1-й бригаде речных кораблей 
было присвоено наименование Бобруйской, а 
286 матросов, старшин и офицеров были на-
граждены орденами и медалями Советского 
Союза [2, с.403], в т. ч. командир бригады ка-
питан 2 ранга С.М. Лялько, капитан 3 ранга 
А.И. Песков, мичман В. Дуда и другие [6]. 

Советские войска, разгромив витебскую и 
бобруйскую группировки, вынудили немец-
кие войска отходить на широком фронте от 
Западной Двины до Припяти. Стремясь оста-
новить наступление советских войск, немец-
кое командование уже в июне начало пере-
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брасывать в Белоруссию дополнительные си-
лы с различных участков советско-герман-
ского фронта (из района Псков – Идрица – 
Нарва) [14, с.458]. 

В конце июня 1944 г., преодолевая упор-
ное сопротивление притивника, войска 61-й 
армии 1-го Белорусского фронта вели наступ-
ление на Припяти – в направлении Пинска. В 
связи с этим все катера Днепровской флотили 
в начале июля перешли на Припять для оказа-
ния содействия войскам армии, действовав-
шим на этом направлении. Имея в общем та-
кую же задачу, как и на Березине, катера фло-
тилии развернули активные боевые действия. 
Однако обстановка здесь была несколько 
иной, чем на Березине. На подходах к Пинску 
противником было создано несколько рубе-
жей обороны, а сам город превращен в круп-
ный узел сопротивления. На этом участке, 
немцы в прибрежных районах левого берега 
реки Припять от устья реки Птичь создали 
мощную линию укреплений. На десятки ки-
лометров в глубину берег был заминирован и 
окутан колючей проволокой. Все подступи к 
местам, в какой либо степени удобным для 
переправы, были пристреляны многочислен-
ных дотов и дзотов. 

Не взирая на отчаянное сопротивление 
гитлеровцев, в первый же день операции, 
28 июня, отряд бронекатеров, приняв на борт 
десантные группы моряков и красноармейцев 
в количестве 293 чел. [13, л.40], пройдя по ре-
ке 12 км под сильным огнем врага, высадил 
десант северней н.п. Скрыгалово. При подде-
ржке катеров десантники к утру заняли н.п. 
Конковичи. Катера флотилии сразу же начали 
переброску частей Красной армии на плац-
дарм, захваченый моряками. Разгорелись оже-
сточенные бои. Катера флотилии поспевали 
всюду, где в них нуждалась армия, поддержи-
вая действия наступающих частей [7, с.155]. 

Экипажи кораблей принимали самое ак-
тивное участие в осуществлении переправ со-
ветских войск, в срыве наведения мостов про-
тивником, в высадке десанта. Немецкие вой-
ска упорно оборонялись на промежуточных 
рубежах. Катера флотилии трижды (южнее 
Конковичей, в г. Петриков и с. Дорошевичи), 
прорвавшись вверх по реке, высаживали де-
санты во фланг и тыл немецким войскам. Эти 
десанты, поддерживаемые артиллерией бро-
некатеров, содействовали частям 55-й диви-
зии при ликвидации опорных пунктов врага. 
В боях за н.п. Петриков и Дорошевичи осо-
бенно отличился разведывательный отряд мо-

ряков под командованием младшего лейтена-
нта Н.П. Чалого, который использовался для 
разведки берега и обеспечения первых бро-
сков десантов [2, с.403]. Высаженный десант в 
составе 32 моряков закрепился на участе вы-
садки перед самыми траншеями неприятеля и 
до прибытия батальона пехоты удерживал 
плацдарм. Стремительно атаковав противни-
ка, красноармейцы и моряки выбили немцев 
из укрепленного района, и пошли в обход. 
Немецкая дивизия, восприняв десант за круп-
ное соединение советских войск, начала отхо-
дить. В это время катера впереди высадили 
армейский десант во фланг немцам, и город 
Петриков был взят. Такую же дерзкую опера-
цию разведотряд моряков-десантников 
Н.П. Чалого провел и в бою за Дорошевичи. 
Командир отважного отряда погиб в бою, ко-
гда он и четверо краснофлотцев поползли 
вперед и уничтожили немецкие пулеметы, не 
дававшие отряду продвигаться вперед. Мла-
дший лейтенант Н.П. Чалый был командиром 
взвода разведчиков еще в Одессе, имел меда-
ли «За оборону Одессы», «За оборону Сева-
стополя», ему посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [8]. 

4 июля 1-й дивизион бронекатеров был 
направлен в распоряжение командира 23-й 
стрелковой дивизии для обеспечения пере-
правы войск на левый берег Припяти. В ночь 
на 5 июля катера прошли за линию фронта и 
успешно высадили стрелковый батальон на 
левый берег реки южнее с. Борки. При под-
держке катеров десант захватил плацдарм, на 
который затем переправились другие части 
дивизии. Высадкой десанта, артиллерийской 
поддержкой и обеспечением переправы ко-
рабли флотилии помогали стрелковым частям 
и при овладении г. Туров [2, с.403]. 

8 июля катера флотилии подошли к пере-
праве у с. Ляховски и разрушили ее. 9 июля 
флотилия с десантом красноармейцев прорва-
лась к городу Лунинец. В этот же день, войска 
61-й армии подошли к г. Пинск, который сто-
ял на пути советских войск к Бресту и был 
превращен немцами в сильный опорный узел. 
Восточнее города поймы рек Припять, Ясель-
да и Пина сильно заболочены, поэтому было 
решено нанести главный удар правым флан-
гом армии, обойдя город с севера. Второй 
удар по городу с юго-востока наносил 9-й 
гвард. стрелковый корпус. 415-й дивизии 9-го 
корпуса и Днепровской флотилии была по-
ставлена задача – прорваться в Пинск по При-
пяти с востока и высадить десант непосредст-
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венно в речной порт Пинск. 
К началу боев за Пинск 1-я и 2-я бригады 

речных кораблей флотилии, пополнившись 
новыми катерами. К 10 июля обе бригады ко-
раблей, продвигаясь по р. Припять, подошли к 
устью р. Ясельда (см. рис.2). 1-я бригада дви-
галась на Пинск по р. Припять, взаимодейст-
вуя с 415-й стрелковой дивизией и партизана-
ми, а 2-я бригада – сопровождала 397-ю 
стрелковую дивизию. 

10 июля в 18.00 с катеров 1-й бригады при 
артподдержке бронекатера и плавбатареи бы-
ли высажены десантные группы моряков и 
две группы партизан из соединения 
А.Е. Клещева на некоторые участки берега в 
н.п. Площево и Кочановичи с целью ликвида-
ции там группы вражеских войск. В этот же 
день на ближних подступах к Пинску были 
захвачены и освобождены н.п. Тупчице, Чар-
ново 1-ое и Курадово [2, с.404; 14, с.462]. 

 

 

 

Рис. 2. Карта-схема действий Днепровской военной флотилии в районе Пинска (10–14 июля 1944 г.) [13, л.40]. 
 

11 июля части 415-й стрелковой дивизии 
при поддержке кораблей 1-й бригады овладе-
ли н.п. Чарново 2-ое, Лемешевичи и Теребин. 
Корабли 2-й бригады, при сильном противо-
действии врага, высадили в н.п. Кудрыче де-
сант, который выбил немцев из укрепленного 
пункта Островиче. 1-й дивизион кораблей, 
подавляя артиллерию противника, продолжил 
движение к Пинску [7, с.155; 14, с.462]. 

Самоотверженно действовали моряки 1-й 
и 2-й бригад речных кораблей Днепровской 
флотилии при содействии войскам 61-й армии 
в овладении городом Пинском. Высадка де-
санта в г. Пинск производилась кораблями 1-й 
бригады (см. табл.1). Вечером 11 июля катера 
отряда высадки под командованием капитана 
2 ранга А.И. Пескова (7 бронекатеров и 5 кате-
ров ПВО) приняли в районе Лемешевичей пер-
вый эшелон десанта численностью 550 чел., 
боеприпасыи и артиллерию из состава 415-й 
стрелковой дивизии. Отряд скрытно тремя 
группами прошел на 18–20 км в глубь оборо-
ны немцев. Около 3.00 12 июля катера под 
командованием гвардии лейтенантов Н.И. Бу-
раменского, И.А. Чернозубова и Е.П. Кале-

уша, перевозившие первый бросок десанта, 
подошли к причалам речного порта в юго-
восточной части Пинска и высадили десант. 

Десант был высажен настолько неожи-
данно, что противник только через 10 минут 
после высадки смог оказать слабое огневое 
противодействие. Вместе с первым броском 
десанта высадился отряд моряков флотилии. 
Подразделения десанта решительно и быстро 
начали продвигаться к центру город, подавляя 
сопротивление противника, т. к. силы против-
ника в это время действовали против войск 
397-й стрелковой дивизии, наступавшей севе-
ро-восточнее Пинска. Особенно смело дейст-
вовала группа моряков в составе старшины 
1 статьи В. Канареева, старшины 2 статьи 
Л. Куколевского и матроса В. Кириллова. Об-
наружив в городском кинотеатре группу под-
выпивших немецких офицеров, они скрыто 
пробрались и забросали его гранатами. Взор-
вав кинотеатр вместе с гитлеровцами, десант 
вызвал большую панику и растерянность в 
немецком гарнизоне. Все это значительно об-
легчило продвижение десанта. В это же время 
6 бронекатеров и 6 плавучих батарей отряда 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 116 

артиллерийской поддержки капитана 3 ранга 
К.В. Максименко заняли огневые позиции, 
высадили корректировочные посты и открыли 
огонь, в течение 2 часов оказывая артилле-
рийскую поддержку десанту. Остальные ка-
тера возвратились за вторым эшелоном десан-
та. Другая группа десанта во главе с главным 
старшиной Г. Поповым в течение 2 суток от-
била 16 вражеских атак. Только в одном бою 
Г. Попов лично уничтожил 15 солдат против-
ника [2, с.404–405; 9; 14, с.462].  

К этому времени противник начал отво-
дить свои войска из района восточнее Пинска 
на запад. Командование 415-й дивизии броси-
ло свои части, в т. ч. и те, которые предназна-
чались для второго эшелона десанта, на пре-
следование немецких частей, отходивших 
вдоль южного берега Припяти. Между тем 
вражеские войска, находившиеся в Пинске, 
оправились от внезапного удара и, определив 
немногочисленность десанта, к утру вынуди-
ли первый эшелон десанта оставить часть за-
нятых позиций и перейти к обороне. Против-
ник бросил против десанта танки и вел силь-
ный огонь из орудий и минометов. Враг стре-
мился удержать город до тех пор, пока через 
него не пройдут арьергардные части на запад. 
Разгорелся жестокий бой. В течение дня были 
отражены многочисленные вражеские атаки. 

Днем 12 июля, чтобы освободить город и 
отрезать пути отхода на запад немецким час-
тям, необходимо было срочно усилить десан. 
Было собрано около 450 чел. из различных об-
служивающих подразделений дивизии. При 
сильном противодействии немецких войск, 
бронекарами флотилии было решено доста-
вить в Пинск подкрепления. Бронекара №43 и 
92, которыми командовали лейтенанты 
А.М. Евгеньев и И.А. Черногузов, не могли 
прорваться в порт и высадили подкрепление 
десанту, не доходя 2 км до порта. Значительно 
усилить десант все же не удалось, и бои за го-
род приняли затяжной характер. Только к ис-
ходу дня 13 июля на подступы к городу Пин-
ску вышли наступавшие с северо-востока  
397-я, а с юга – части 415-й стрелковых диви-
зий [2, с.406]. 

В ночь на 14 июля катера 1-й бригады 
флотилии прорвались к Пинску, захватили в 
порту мелкие суда противника, на которых 
основные силы 415-й стрелковой дивизии пе-
реправились на южную окраину города и со-
единились с десантом, который все эти дней 
при поддержке кораблей флотилии вел тяже-
лые бои [14, с.462]. Как всегда, пример муже-

ства и стойкости, отваги и героизма показы-
вали матросы, которые уже участвовали в бо-
ях. Они находились на самых опасных, реша-
ющих участках. Геройский подвиг совершил 
старшина 1 статьи И. Насыров. Он был одним 
из авторитетных и уважаемых моряков. Его 
любили и уважали за отзывчивость и чуткость 
к людям, справедливую требовательность к 
себе и товарищам, исключительную храб-
рость, отвагу и боевое мастерство. Богатый 
фронтовой опыт И. Насыров приобрел в мно-
гочисленных боях с врагом еще под Одессой 
и Севастополем, истреблял гитлеровцев под 
Сталинградом и Бобруйском. И всегда его 
орудие разило врагов метко, безотказно. В 
бою под Пинском бесстрашный артиллерист 
был тяжело ранен, но продолжал драться до 
последнего дыхания. Храбро дрались коман-
диры катеров. Когда выбыл из строя коман-
дир катера офицер Чернозубов, экипаж возг-
лавил П.Е. Ольховский, который организовал 
борьбу за живучесть корабля. Сам вел прице-
льный огонь из пулемета. Но вскоре был сме-
ртельно ранен. Его место занял сын-юнга ко-
рабля – Олег Ольховский. И снова ожил объя-
тый огнем катер, пулеметный огонь которого 
метко разил врага. Жизнь отважного юноши 
оборвала пулеметная очередь нациста. Перед 
боем в письме юный моряк написал: «Я, юнга 
Ольховский, в этом бою буду мстить врагам 
за погибших товарищей, за мать и брата» [10]. 
В память о подвиге морякам-днепровцам в 
г. Пинске на памятнике золотыми буквами 
написано: «Отец и сын Ольховские». 

В течении 12–13 июля 2-я бригада речных 
кораблей флотилии (командир капитан 2 ран-
га В.М. Митин) содействовали 397-й стрелко-
вой дивизии, наступавшей вдоль р. Ясельда. В 
ночь на 14 июля корабли 2-й бригады прорва-
лись в глубину вражеской обороны и высади-
ли усиленный десант (3 стрелковые роты, ми-
нометная рота, взвод противотанковых рубе-
жей и 45-мм орудие) непосредственно в опор-
ный пункт Пинковичи. Высадка была произ-
ведена внезапно, и опорный пункт быстро за-
хватили, отрезав противнику путь отхода к 
Пинску. Дальнейшее движение к Пинску ка-
тера 2-й бригады продолжить не смогли из-за 
непроходимого мелководного переката. Ут-
ром 14 июля решительным штурмом части 
397-й стрелковой дивизии ворвались на вос-
точную окраину города и вместе с десантом 
415-й стрелковой дивизии при поддержке ко-
раблей Днепровской флотилии полность ос-
вободили от врага город Пинск, областной 
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центр Белоруссии [2, с.406; 14, с.462]. 
За период боевых действий на Припяти 

кораблями флотилии на протяжении около 
200 км было проведено 11 смелых десантных 
операций. Уничтожено 10 артиллерийских и 
15 минометных батарей, 6 складов с боепри-
пасами, десятки огневых точек, автомашин, 
тягачей. Взято в плен более 400 солдат и офи-
церов. В Пинском порту моряки захватили 
богатые трофеи –плавсредства противника. 

Отмечая мужество и стойкость моряков-
десантников, командующий 55-й дивизии в 
приказе писал: «При высадке десантов и бое-
вых действиях на берегу моряки служили для 
бойцов дивизии образцом смелости, мужества 
и высокого воинского мастерства. Их пример 
вдохновлял личный состав батальона, участ-
вующего в десантах, на выполнение постав-
ленных задач» [11, с.5]. 

За освобождение г. Пинска и героические 
действия в Бобруйской операции Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 23 июля 
1944 года за образцовое выполнение заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество Днепровская военная фло-
тилия и три ее соединения (2-й отдельный 
гвардейский дивизион бронекатеров, 1-я и 2-я 
бригады речных кораблей – авт.) награждены 
орденами Красного Знамени [1, с.110; 15, 
с.206]. 10 матросам и старшинам – участни-
кам этих боев присвоено высокое звание Ге-
роя Советского Союза. Среди них: старшины 
1 статьи В.Г. Канареев и А.Н. Столяров, ста-
ршины 2 статьи Л.Д. Куколевский и А.В. Фир-
сов, матрос В.К. Кириллов и другие [12, с.153]. 

Таким образом, задачи, поставленные 
Днепровской военной флотилии в операции 
«Багратион», были успешно выполнены бла-
годаря высокому боевому порыву и мастерст-
ву офицеров, старшин и матросов. Их самоот-
верженность, мужество и умение, проявлен-
ные в боях, были высоко оценены. Трижды в 
приказах Верховного Главнокомандующего 
отмечались отличные боевые действия моря-
ков флотилии, а шести соединениям флоти-
лии было присвоено наименование «Бобруйс-
ких», «Лунинецких» и «Пинских». 
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Лисенко О.С., Печенюк І.С. Дії Дніпровської військової флотилії в операції «Багратіон» 
влітку 1944 року 

Автори статті на підставі аналізу джерел і літератури розкривають дії Дніпровської вій-
ськової флотилії в стратегічній наступальній операції «Багратіон» з визволення влітку 1944 
року території Білорусії від німецьких загарбників. Визначаються сили, засоби і завдання, які 
вирішувала флотилія під час ведення бойових дій, а також розкривається героїзм і мужність 
особового складу, виявлені в ході її проведення. 
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У статті розкриваються питання підготовки та проведення радянськими військами 

Львівсько-Сандомирської наступальної операції. Автори розглядають хід бойових дій і воєнне 
мистецтво, показують героїзм воїнів Червоної армії під час проведення цієї операції. 
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На початку квітня 1944 р. війська 1-го 
Українського фронту, долаючи опір ворога, 
вийшли на рубіж Торчин – Червоноармійськ – 
Тернопіль – Коломия – Красноїльськ, висуну-
вшись своїм лівим флангом у передгір’я Кар-
пат [2, с.321]. Тут за наказом Ставки Верхов-
ного Головнокомандування (далі – ВГК) вони 
тимчасово закріпилися і почали готуватися до 
проведення наступальної операції з завданням 
розколоти й розгромити групу армій «Північ-
на Україна» під командуванням генерал-
полковника Й. Гарпе і, завершивши визволен-
ня західних областей України, перенести во-
єнні дії за межі СРСР. 

До початку Львівсько-Сандомирської 
операції військам фронту протистояли значні 
сили противника: праве крило 4-ї і 1-ї німець-
ких танкових і 1-ї угорської армій. На ділянці 
фронту Верба – Лопатин оборонялися право-
флангові дивізії 4-ї танкової армії у складі 6 
піхотних, 2 танкових і 1 охоронної дивізій. На 
львівському напрямку на рубежі Лопатин – 
Дністер бойові позиції займала 1-а танкова 
армія противника (15 піхотних, 2 танкові, 1 
моторизована, 1 легкопіхотна і 1 охоронна ди-
візії). У передгір’ях Карпат, між Дністром і 
Серетом, дислокувалася 1-а угорська армія, 
що складалася з 6 піхотних, 1 танкової, 1 лег-
копіхотної, 2 резервних дивізій і 2 гірських 
стрілецьких бригад. Війська противника мали 

33 піхотні, 5 танкових, 1 моторизовану диві-
зію і 2 гірськострілецькі бригади. Крім того, у 
складі кожної армії була велика кількість спе-
ціальних частин і підрозділів. Загалом німець-
ке угруповання нараховувало понад 900 тис. 
осіб (з частинами тилу), 6300 гармат і міноме-
тів, 900 танків і штурмових гармат, 700 літаків 
4-го повітряного флоту [7, с.242; 14, с.347]. 

Найщільнішою оборона противника була 
на львівському напрямку, особливо на ділянці 
Броди – Зборів. Його танкові й моторизовані 
війська розташувалися в районах Рави-
Руської – 46-й танковий корпус (2 танкові ди-
візії), на схід від Львова – 24-й танковий кор-
пус (2 танкові і моторизована дивізії) і Станіс-
лава (тепер Івано-Франківська) – угорська 
танкова дивізія [9, с.171]. Місцевість, на якій 
мали розгорнутися бойові дії, являла собою 
підвищену рівнину, вкриту лісовими масива-
ми, з численними річками, глибокими балка-
ми і ярами. Серйозні водні перешкоди – Захі-
дний Буг, Сан, Вісла, Дністер – ускладнювали 
дії танкових і механізованих військ. Загалом 
рельєф місцевості сприяв противникові у 
створенні міцної оборони, а особливо наяв-
ність густої мережі доріг давала йому змогу 
проводити маневри. 

Задовго до операції німецьке команду-
вання подбало про зміцнення старих і зведен-
ня нових оборонних рубежів. На львівському 
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напрямку їх було аж три. Перший мав глиби-
ну 4–6 км і складався з 3–4 суцільних траншей 
з ходами сполучення. Противник посилив 
оборону дерев’яно-земляними вогневими то-
чками, розташованими на висотах, перехрес-
тях доріг і в кам’яних спорудах. На ділянках 
першого оборонного рубежу гітлерівці зако-
пали в землю танки, перетворивши їх на не-
рухомі вогневі позиції. Перед переднім краєм 
і в глибині головної смуги вони заклали вели-
ку кількість протитанкових і протипіхотних 
мін, фугасів, вирили рови, влаштували ескар-
пи, понапинали дротяні загородження. Дру-
гий рубіж, розташований на відстані 7–10 км 
від першого, складався з суцільної траншеї 
повного профілю й кількох переривчатих. За 
першою траншеєю були створені пункти й ву-
зли опору. Третій оборонний рубіж проходив 
берегами рік Західного Бугу й Гнилої Липи. 

Нацисти не встигли його закінчити. Він вклю-
чав лише окремі опорні пункти та переривчаті 
траншеї [14, с.347]. 

Крім того, німці готувалися до оборони і 
на водних рубежах – Дніпрі, Сані та Віслі. Ве-
ликі населені пункти і міста – Володимир-
Волинський, Сокаль, Броди, Золочів, Грубе-
шув, Колтів, Рава-Руська, Львів, Ходорів, Жо-
вква, Станіслав, Дрогобич та інші – вони пе-
ретворили на сильні вузли опору, а місто-
фортецю Перемишль з фортами, спорудже-
ними ще до Першої світової війни, і вогневи-
ми точками модернізували й підготували для 
ведення активних оборонних дій. Таким чи-
ном, противник мав глибокоешелоновану й 
міцну оборону, на яку опиралося угруповання 
його військ. Це давало гітлерівцям змогу ефе-
ктивно вести оборонні бої [7, с.242]. 

 

 
 

Рис.1. Карта-схема Львівсько-Сандомирської наступальної операції (13 липня – 24 серпня 1944 р.) 
 

У підготовці запланованої Ставкою ВГК 
Львівсько-Сандомирської наступальної опе-
рації брали участь командуючий 1-м Україн-
ським фронтом маршал Радянського Союзу 
І.С. Конєв, начальник штабу фронту генерал 
армії В.Д. Соколовський, член Військової ра-

ди генерал-лейтенант К.В. Крайнюков і нача-
льник оперативного управління генерал-
майор В.І. Костильов. Командування прийня-
ло рішення завдати противникові удару двома 
фронтовими угрупованнями: першим – з ра-
йону Луцька у загальному напрямку на Со-
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каль, Раву-Руську, а другим – з району Терно-
поля на Золочів і Львів [8, с.417–418]. Перед 
наступом фронт посилено загальновійськови-
ми, механізованими, танковими, кавалерійсь-
кими, артилерійськими, авіаційними і спеціа-
льними з’єднаннями й частинами з резерву 
Ставки ВГК. Авіаційна підтримка покладала-
ся на авіагрупи: північну (4 авіакорпуси) – на 
рава-руському напрямку й центральну (5 авіа-
корпусів) – на львівському напрямку. Отже, 1-
й Український фронт, маючи 80 дивізій, 10 
танкових і механізованих корпусів, 4 окремі 
танкові й механізовані бригади (загалом 1,2 
млн осіб, 13 900 гармат і мінометів, близько 
2 200 танків і САУ, понад 3 тис. літаків), був 
силою, здатною самостійно виконувати важ-
ливі завдання стратегічного масштабу. Про-
рив оборони противника на рава-руському 
напрямку передбачався на ділянці Нові Пус-
томити – Красів силами північної ударної 
групи, якій ставилося завдання знищити рава-
руське угруповання ворога, а на львівському 
напрямку – на ділянці Тростянець – Богданів-
ка силами південної ударної групи. Наступа-
ючи в бік Золочева і Львова, вона мала роз-
громити львівське угруповання противника й 
оволодіти Львовом. 

Львівсько-Сандомирську операцію воєнні 
історики поділяють на 3 етапи: перший (з 13 
до 18 липня) – прорив оборони противника, 
оточення його бродівського угруповання і 
відбиття контрударів у районі Золочева; дру-
гий (з 19 до 27 липня) – знищення бродівсько-
го фашистського угруповання, визволення 
Львова і вихід військ фронту на р. Сан; тре-
тій (з 28 липня до 30 серпня) – форсування 
Вісли, захоплення плацдарму в районі Сандо-
мира, вихід лівого крила 1-го і військ 4-го 
Українських фронтів до Карпат і оволодіння 
Дрогобицьким промисловим районом [14, 
с.348]. 

Передбачаючи наступ радянських військ 
на рава-руському напрямку, противник почав 
відводити свої дивізії на другий оборонний 
рубіж, щоб зірвати артпідготовку. Дізнавшись 
про це, командуючий фронтом наказав захо-
пити першу лінію ворожої оборони. У ніч на 
13 липня передові загони під прикриттям вог-
ню авіації та артилерії розбили частини при-
криття і вклинилися у німецьку оборону на 3–
4 км. Головні сили північної ударної групи 
військ, прорвавши перший і другий рубежі, за 
три дні просунулися до 30 км на захід. Успіх 
загальновійськових з’єднань розвинули мобі-
льні формування, наступаючи на рава-русь-

кому напрямку в обхід бродівського угрупо-
вання противника. 18 липня кавалерійські 
з’єднання оволоділи м. Кам’янка-Струмилова 
(тепер Кам’янка-Бузька) і рушили на Дерев-
ляни [4, с.370]. 

Наступ військ фронту на львівському на-
прямку розпочався 14 липня після могутньої 
артилерійської та авіаційної підготовки. За два 
дні запеклих боїв південна ударна група зла-
мала опір противника, прорвала перший ру-
біж оборони і вклинилася у другий. Але вій-
ськам не вдалося з ходу розширити прорив, і в 
районі Колтува утворилася вузька горловина 
завширшки 5–6 км і завдовжки до 20 км, т. зв. 
«колтувський коридор» [14, с.349]. 16 липня в 
нього вступили бригади 3-ї гв. танкової армії 
(командуючий – генерал-лейтенант П.С. Ри-
балко). Долаючи шалений опір гітлерівців, 
вони почали просуватися до Львова й на пів-
нічний захід в обхід бродівського угруповання 
противника, щоб з’єднатися з кіннотою, яка 
наступала з півночі. 

Щоб уникнути оточення бродівського 
угруповання, гітлерівське командування зосе-
редило в районі Золочева міцну групу військ у 
складі двох піхотних дивізій, яка 16 липня за-
вдала кількох контрударів на північ з одноча-
сним наступом з району Сасів на південь, на-
магаючись у такий спосіб закрити вузький ко-
ридор і відрізати танкові формування фронту, 
що діяли в глибині оборони. Одначе ці спроби 
зазнали краху. Поразці німецьких з’єднань 
сприяв успішний наступ головних сил 4-ї тан-
кової армії (командуючий – генерал-лейте-
нант Д.Д. Лелюшенко), введеної у прорив слі-
дом за 3-ю гв. танковою армією. Вона за тим 
же маршрутом вийшла в район Ольшаниці. 

На першому етапі операції радянські вій-
ська, прорвавши оборону гітлерівців на фрон-
ті 200 км, просунулися в західному напрямку 
на 50–80 км і, незважаючи на шалений опір 
противника, який вдавався до контрударів у 
районах Золочева й Рави-Руської, оточили по-
близу Бродів велике німецьке угруповання з 8 
дивізій загальною чисельністю до 50 тис. сол-
датів і офіцерів. Маневруванню військ в опе-
ративній глибині оборони противника сприяв 
наступ лівого крила 1-го Білоруського фрон-
ту, який розпочався 18 липня з району Ковеля 
[6, с.269]. На другому етапі операції німецькі 
з’єднання кілька разів спробували вирватися з 
оточення в західному напрямку на Кам’янку-
Струмилову, а потім на південь – до Золочева, 
але їх контратаки не мали успіху. В результаті 
нищівних ударів наземних військ фронту й 
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авіації 22 липня бродівське угруповання воро-
га перестало існувати. Серед розбитих форму-
вань був і 13-й німецький армійський корпус, 
у складі якого воювала дивізія СС «Галичи-
на». Гітлерівці кидали у бій її підрозділи час-
тинами, що призвело до значних втрат. У бро-
дівському «котлі» радянські війська знищили 
38 тис. солдатів і офіцерів противника, захо-
пили понад 17 тис. полонених, 1100 гармат і 
мінометів, 1500 автомашин [1, с.338; 7, с.263–
267]. Тим часом основні сили фронту, ведучи 
наступальні бої на правому крилі, у тісній вза-
ємодії з танковими частинами зламали опір 
ворога на тиловому оборонному рубежі. 19 
липня вони форсували Західний Буг, а 20-го 
визволили Раву-Руську. Того ж дня війська, 
що наступали північніше, очистили від нацис-
тів Володимир-Волинський. Шосе й залізниця 
Люблін – Львів були перерізані. 23 липня ра-
дянські війська, переслідуючи розбиті дивізії 
ворога, вийшли до р. Сан на ділянці Кшешув 
– Ярослав, глибоко охопивши львівське угру-
повання противника з північного заходу. 

Гітлерівське командування намагалося 
силами тилових частин і дивізій, що відходи-
ли, затримати наступ військ фронту на захід-
ному березі Сану. Однак стрілецькі й танкові 
бригади при підтримці авіації з ходу форсува-
ли річку й продовжили наступ до Вісли. До 
вечора 27 липня війська правого крила фронту 
вийшли на рубіж Зомшувськ – Ястковіце – 
Єжове – Соколув і оволоділи Ярославом. На 
львівському напрямку противник чинив запе-
клий опір на підготовлених рубежах, намага-
ючись за будь-яку цінуу утримати місто. До 
20 липня гітлерівці посилили своє львівське 
угруповання двома піхотними дивізіями і гір-
ською стрілецькою бригадою, перекинутими 
з-під Станіслава зі складу 1-ї угорської армії 
[14, с.349]. 

За обставин, що склалися, радянське ко-
мандування вирішило оволодіти Львовом 
ударами танкових з’єднань із заходу, півночі й 
півдня, а загальновійськовими з’єднаннями 
продовжувати наступи на місто зі сходу. Ви-
користовуючи успіх військ правого крила 
фронту, з’єднання 3-ї гв. танкової армії після 
120 км маршу в обхід Львова з півночі й пів-
нічного заходу до ранку 24 липня оволоділи 
районом Яворів – Мостиська – Судова Вишня 
і перетнули залізницю Львів – Перемишль, 
відрізавши львівському угрупованню против-
ника шляхи відходу на захід. Одночасно 
з’єднання 3-ї і 4-ї танкових армій розпочали 
наступ на Львів із заходу й на Перемишль зі 

сходу. На той час загальновійськові з’єднання 
вже вели бої на східній і західній околицях 
Львова. Щоб уникнути оточення всього угру-
повання, гітлерівське командування 24 липня 
почало виводити частини з міста в напрямку 
Самбора. В результаті 3-денних запеклих боїв 
з міцними ар’єргардами ворога, що прикрива-
ли відхід військ, а також спільних рішучих дій 
3-ї гв. танкової армії із заходу, 60-ї армії зі 
сходу й 4-ї танкової армії з півдня до ранку 27 
липня Львів було визволено. Того ж дня пере-
дові частини військ 1-го Українського фронту 
повністю очистили від фашистів місто-
фортецю Перемишль [6; 14, с.350]. 

За Львівщину воїни билися з великою 
мужністю і самовідданістю. Під час форсу-
вання Західного Бугу особливо відзначився 
сапер 134-го окремого батальйону 11-го кор-
пусу 1-ї гв. танкової армії А.П. Ковальський. 
19 липня його підрозділ подолав річку побли-
зу сіл Поториця і Доброчин Сокальського ра-
йону і за годину відновив зруйнований міст, 
забезпечивши підрозділам безперебійну пере-
праву. У вересні 1944 р. хороброму воїнові 
було присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу, а в лютому 1945-го він загинув. Уро-
дженець Вінниччини гвардії капітан Ф.І. Го-
ренчук за роки війни став досвідченим коман-
диром. У критичний момент бою 22 липня в 
районі сіл Хільчиці й Почали Золочівського 
району його батальйон (12-ї гв. танкової бри-
гади 4-го корпусу 60-ї армії) протягом  
5-годинного бою зірвав кілька спроб ворога 
пробитися з оточення. Воїни знищили 3 тан-
ки, 11 гармат і багато гітлерівців. Двічі пора-
нений комбат не залишив поля бою, підбив 
німецький танк і гармату. За виявлену муж-
ність і героїзм його було нагороджено медал-
лю «Золота Зірка» [1, с.339]. 

Послаблене в боях угруповання німець-
ких армій «Північна Україна» було розсічене 
навпіл. Його 4-а танкова армія відкочувалася 
на захід, до Вісли, а частини сил 1-ї танкової і 
1-ї угорської армій відступали на південний 
захід, до Карпат. Оскільки позиції 1-ї угорсь-
кої армії дуже похитнулися через перекидання 
її підрозділів до Львова, ліве крило 1-го Укра-
їнського фронту 21 липня перейшло в рішу-
чий наступ і, прорвавши оборону противника, 
24-го форсувало Дністер, а 27-го штурмом за-
хопило Станіслав. Таким чином, до 27 липня 
наступ радянських військ розгорнувся на 
фронті понад 400 км, а глибина їх просування 
досягла 200 км [14, с.350]. 

28 липня розпочався третій етап Львівсь-
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ко-Сандомирської операції. Після визволення 
Львова, Станіслава, Перемишля Ставка ВГК 
поставила командуванню військ 1-го Україн-
ського фронту завдання силами правого крила 
розвивати наступ на західному напрямку, щоб 
не дозволити противнику закріпитися на за-
хідному березі Вісли, з ходу форсувати її і за-
хопити плацдарм у районі Сандомира, а сила-
ми лівого крила оволодіти Дрогобицьким 
промисловим районом і зайняти перевал через 
Карпатський хребет на напрямках Гуменне – 
Ужгород – Мукачеве. 

Праве крило 1-го Українського фронту 
спільно з танковими з’єднаннями, перекину-
тими на північ з-під Львова, наприкінці липня 
з боями вийшло до східного берега Вісли на 
ділянці Аннополь – Баранув. З ходу розпоча-
ли її форсування головні сили 1-ї гв. танкової 
армії (командуючий – генерал-лейтенант 
М.Ю. Катуков). Не відставав від них 11-й гв. 
танковий корпус під командуванням генерал-
майора А.Л. Гетьмана. Особливо відзначилася 
тут 20-а гв. механізована бригада на чолі з 
полковником А.X. Бабаджаняном, якому за 
військовий хист і відвагу при форсуванні Дні-
стра було присвоєно звання Героя Радянсько-
го Союзу (згодом він став маршалом бронета-
нкових військ) [7, с.286]. До 3 серпня війська 
правого крила фронту на південний захід від 
Сандомира створили плацдарм 30 км завши-
ршки і до 25 км у глибину, зайнявши при 
цьому 50 населених пунктів, зокрема м. Ста-
нув. Для розширення і зміцнення плацдарму 
командуючий військами 1-го Українського 
фронту І.С. Конєв переправив на правий берег 
Вісли свій резерв, який до цього не вводився у 
бій. 

Гітлерівське командування вжило термі-
нових заходів для ліквідації плацдарму й ор-
ганізації оборони на західних берегах Вісли і 
Віслоки. В район Сандомира спішно переки-
далися резерви з Німеччини, Румунії та інших 
ділянок фронту. Вже невдовзі вороже угрупо-
вання налічувало 7 танкових, 1 моторизовану, 
15 піхотних дивізій, 4 піхотні бригади і 9 бри-
гад штурмових гармат. Цими силами нацисти 
протягом серпня чотири рази намагалися роз-
бити війська, що закріпилися на плацдармі, й 
відкинути їх на східний берег річки, але мар-
но. Лише за один день напружених боїв чер-
воноармійці при підтримці артилерії підбили 
й спалили 52 танки, знищили понад тисячу 
солдатів і офіцерів [10, с.107]. Виснажуючи і 
знекровлюючи гітлерівців, радянське коман-
дування підготувало два потужних удари з 

плацдарму: північніше Сандомира – на захід і 
південніше Сандомира – на північний захід і 
північний схід. У результаті кільце оточення 
навколо ворожого угруповання з трьох дивізій 
замкнулося [11, с.351]. 

Не припиняючи боїв, війська фронту про-
тягом двох днів повністю знищили угрупо-
вання противника. На полі бою залишилося 
понад 14 тис. трупів німецьких солдатів і офі-
церів. Було захоплено 1550 полонених і все 
озброєння дивізій ворога [10, с.109]. У цей же 
час інші з’єднання фронту розгорнули наступ 
на Сандомир з півдня. Противник міцно за-
кріпився у місті, пристосувавши для оборони 
всі цегляні будинки, кожне горище і підвал. 
Увірвавшись у Сандомир з двох боків, части-
ни фронту вперто просувалися вперед, беручи 
в лещата ворожі гарнізони. Кілька днів трива-
ли запеклі бої на околиці. Штурмові групи 
при підтримці артилерії вибивали гітлерівців з 
опорних пунктів і знищували їх. До ранку 18 
серпня Сандомир повністю очистили від ні-
мецьких загарбників. 

Кровопролитні бої точилися в районі 
м. Опатув, де з 19 до 24 серпня нацисти нама-
галися ліквідувати плацдарм радянських 
військ. Сильне вороже угруповання, сколоче-
не з дивізій, перекинутих з інших ділянок 
фронту, активно наступало на схід від Опату-
ва в напрямку Доромін – Сандомир, але без-
результатно. Правий фланг плацдарму був мі-
цно укріплений. Чергову, четверту спробу лі-
квідувати сандомирський плацдарм против-
ник зробив у районі т. зв. «лагувського висту-
пу». Тут гітлерівці зосередили 2 танкових ко-
рпуси і заповзялися збіжними ударами оточи-
ти й знищити війська фронту в районі Лагув. 
Запеклі бої на «лагувському виступі» розпо-
чалися 26 серпня і тривали до 3 вересня. 48-й 
німецький танковий корпус наступав з північ-
ного заходу від Опатува в напрямку Іваниська 
– Висока, а 3-й – з району північніше Ракува у 
тому ж напрямку. Ворогові вдалося захопити 
тільки гірський кряж на північний захід від 
Опатува, де був зупинений вогнем радянських 
військ. Головні сили 1-го Українського фрон-
ту не лише утримали плацдарм на західному 
березі Вісли в районі Сандомира, а й значно 
розширили його. 

У період, коли точилася запекла боротьба 
за плацдарм, війська лівого крила фронту 
продовжували наступ на дембицькому напря-
мку. Протягом серпня, долаючи запеклий опір 
противника і форсуючи велику кількість рік, 
вони на окремих напрямках просунулись до 
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100 км на захід і вийшли на лінію Радомишль 
– Дембиця – Санок. На початку серпня рі-
шенням Ставки ВГК з військ лівого крила 1-
го Українського фронту для дій у гірській мі-
сцевості було створено нове оперативне 
об’єднання – 4-й Український фронт, який пі-
сля визволення Криму був розформований. 6 
серпня війська цього фронту, розвиваючи на-
ступ у передгір’ях Карпат, штурмом оволоді-
ли великим промисловим центром Дрогоби-
чем і до 15 серпня вийшли на рубіж Сколе – 
Ясень – Кути. Там за вказівкою Ставки ВГК 
вони тимчасово перейшли до оборони й стали 
готуватися до нової наступальної операції в 
Карпатах. 30 серпня припинили наступ і вій-
ська 1-го Українського фронту. Операцію бу-
ло завершено [11, с.352]. 

Успішне проведення Львівсько-Сандо-
мирської операції мало важливе воєнно-
політичне й стратегічне значення. Війська 
фронту розгромили під Львовом і відкинули 
за Сан і Віслу велике угруповання противни-
ка, визволили від окупантів західноукраїнські 
землі, форсували Віслу й утворили за нею 
плацдарм західніше Сандомира, що поклало 
початок визволенню Польщі. Вихід лівого 
крила 1-го Українського фронту до перед-
гір’їв Карпат відкривав перспективу очищен-
ня від гітлерівців Чехословаччини й Угорщи-
ни. Захоплення сандомирського плацдарму на 
західному березі Вісли сприяло проведенню 
подальших наступальних операцій на сілезь-
кому стратегічному напрямку. 

У ході операції війська 1-го Українського 
фронту розгромили 32 і повністю знищили 8 
дивізій угруповання німецьких армій «Півні-
чна Україна». В період з 14 до 31 липня про-
тивник втратив близько 200 тис. солдатів і 
офіцерів [3, с.851; 7, с.293]. Захоплено значні 
трофеї: 120 літаків, 537 танків, 2395 гармат рі-
зних калібрів, 2638 мінометів, 3635 кулеметів, 
39 бронемашин, 277 бронетранспортерів, 10 
277 автомашин, 41 паровоз, 1286 вагонів, 28 
залізничних ешелонів, 7019 возів з військови-
ми вантажами, 12060 коней, 190 складів з 
боєприпасами, озброєнням, спорядженням і 
продовольством [5, с.149]. Ці величезні втрати 
примушували гітлерівське командування спі-
шно перекидати війська з інших ділянок фро-
нту і навіть з Німеччини для утримання обо-
рони на Віслі й Віслоці. Так, у ході боїв на 
львівський напрямок нацисти передислокува-
ли штаб 17-ї армії, 5 танкових (моторизова-
них) і 14 піхотних дивізій, 13 з них – з опера-
тивних і стратегічних резервів, 6 дивізій – зі 

складу групи армій «Південна Україна», що 
сприяло діям військ 2-го і 3-го Українських 
фронтів під Яссами й Кишиневом. Більшість 
цих дивізій знаходилися на переформуванні й 
доукомплектуванні і були кинуті у бій ще до 
повного відновлення боєздатності. 

Подальшого розвитку набувало радянське 
воєнне мистецтво. В ході операції успішно 
взаємодіяли різні роди військ. Маневр піхоти 
в бою відбувався швидко, разом з танками та 
під прикриттям вогню артилерії й ударів авіа-
ції. Глибокі бойові порядки стрілецьких 
військ давали змогу нарощувати силу удару з 
глибини. Радянським військам доводилося 
воювати на дуже пересіченій місцевості. Ма-
невр окремих підрозділів часто вирішував ус-
піх бою, оскільки піхота проникала несподі-
вано для противника на його фланги і в тил. У 
ході операції війська форсували багато річок з 
використанням усіх видів переправних засобів 
[11, с.174]. Великі танкові, механізовані й ка-
валерійські з’єднання тісно взаємодіяли із за-
гальновійськовими з’єднаннями, що уможли-
влювало маневр на полі бою, розсічення 
угруповань противника на окремі ізольовані 
осередки і знищення його частинами. Для 
ефективного використання ударної сили мо-
більних військ в оперативній глибині ворожої 
оборони на львівському напрямку вони вво-
дилися в бій через вузький коридор ще до за-
вершення прориву тактичної зони німецької 
оборони. 

Мобільні війська, часто діючи у відриві 
від стрілецьких з’єднань, розвивали наваль-
ний наступ у глибину ворожої оборони, не до-
зволяючи противникові закріпитися на завча-
сно підготовлених тилових і проміжних ру-
бежах. Застосовувалися мобільні війська і для 
відбиття контрударів танкових угруповань. На 
третьому етапі операції танкові з’єднання ве-
ли боротьбу за розширення й утримання сан-
домирського плацдарму. Артилерія фронту 
мала абсолютну перевагу над артилерією во-
рога. Для прориву німецької оборони було 
створено необхідні артилерійські щільності, 
що забезпечувало успішне просування піхоти 
й танків. При переслідуванні гітлерівців арти-
лерія діяла в бойових лавах піхоти, виконую-
чи різноманітні завдання: придушувала вузли 
опору противника, забезпечувала форсування 
водних перешкод, брала участь у відбитті 
контратак і ліквідації оточених ворожих угру-
повань [14, с.352–353]. 

Авіація тісно взаємодіяла з наземними вій-
ськами. Як правило, авіаційні з’єднання масово 
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використовувалися на головних напрямках на-
ступу, брали участь у знищенні пунктів і вузлів 
опору, в розгромі танкових дивізій противни-
ка, зокрема під час його контратак. Авіація за-
вдавала ворогові ударів у період остаточної 
ліквідації німецького угруповання, оточеного 
під Бродами, прикривала від бомбардування 
наземні війська [12, с.273]. Підрозділам фрон-
ту доводилося докладати значних зусиль до 
руйнування інженерних споруд і загороджень 
ворога, відновлення доріг і мостів, забезпе-
чення форсування рік і переправ через водні 
рубежі піхоти, артилерії і танків. 

Значну допомогу військам 1-го Українсь-
кого фронту надавали партизани. Вони влаш-
товували засідки на шляхах, проводили диве-
рсії на ворожих комунікаціях, пускали під укіс 
ешелони з живою силою і технікою против-
ника, рятували українських громадян від ви-
везення на каторжні роботи до Німеччини, 
охороняли їх майно від пограбування окупа-
ційними властями. Гітлерівське командування 
було змушене використовувати для боротьби 
з партизанами, які нерідко вдавалися до бойо-
вих дій, не лише охоронні частини, але й ре-
гулярні війська, танки, авіацію, знімаючи їх з 
різних ділянок фронту. Так, у наступ, що роз-
почався з 21 травня в районі Шацьких лісів 
(60 км на північний захід від Ковеля) проти 
партизанського з’єднання ім. Леніна під ко-
мандуванням Л.Я. Іванова, гітлерівці кинули 
до 4 полків піхоти при підтримці 60 танків. У 
ході 5-денних боїв ворог, за неповними дани-
ми, втратив до 1300 солдатів і офіцерів, 2 тан-
ки, 5 автомашин і 1 САУ [15, арк.2]. 

При підготовці до операції і під час її про-

ведення радянське командування створювало 
резерви військ, а тилові частини закладали за-
паси боєприпасів, пального, продовольства, 
що відіграло надзвичайно важливу роль у від-
битті контрударів противника на плацдарм 
західніше Сандомира. 

Успіх операції був забезпечений і висо-
кою бойовою майстерністю, самовідданістю, 
масовим героїзмом радянських воїнів. Понад 
123 тисячі солдатів, офіцерів і генералів було 
нагороджено орденами й медалями, а 160 
осіб, у т. ч. і командуючий військами 1-го 
Українського фронту І.С. Конєв – «Золотою 
Зіркою». За хоробрість і військовий хист, ви-
явлені під Львовом і на Віслі, полковники І.Г. 
Якубовський, В.С. Архипов, майор А.В. Во-
рожейкін вдруге одержали звання Героя Ра-
дянського Союзу, а уславлений радянський ас 
О.І. Покришкін здобув третю медаль «Золота 
Зірка». Чимало з’єднань і частин стали імену-
ватись «Львівськими», «Вісленськими», «Са-
ндомирськими» [7, с.300–301]. 

У Львівсько-Сандомирській операції ра-
дянські війська зазнали тяжких втрат – 65 тис. 
убитими й 224,3 тис. пораненими. Загалом 
фронт не дорахувався 289,3 тис. осіб, тобто на 
добу припадало 4027 смертей [13, с.297]. 
Ймовірно, людські жертви були б значно 
меншими, якби командування фронту не до-
пустило серйозних прорахунків під час підго-
товки й проведення боїв, зокрема в районі 
Зборова і при визволенні Львова. Не знімав із 
себе відповідальності за помилки й маршал 
Радянського Союзу Г.К. Жуков, хоч він осо-
бисто плануванням операції не займався [1, 
с.339]. 
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ДЕБРЕЦЕНСЬКО-УЖГОРОДСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1944 РОКУ – 
ЗАВЕРШАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
Назва цієї статті, ймовірно, здивує багатьох фахівців воєнно-історичної науки, дослід-

ників подій Другої світової війни й, передусім, операцій радянських військ. Адже загальновідо-
мо, що останньою за часом стратегічною операцією Червоної армії на території України в 
роки минулої війни стала Східно-Карпатська наступальна операція. Упереджуючи звинува-
чення на адресу автора цієї статті у некомпетентності, зазначимо, що так вважалося не 
завжди. 

Ключові слова: Друга світова війна, Дебреценсько-Ужгородська стратегічна операція 
1944 р., радянські війська, Українські фронти, Закарпаття. 
 

Підраховано, що безпрецедентна битва за 
звільнення території України від нацистських 
загарбників і їхніх союзників під час Другої 
світової війни тривала 680 діб. Наприкінці ли-
пня 1942 р. Україна була повністю окупована 
ворогом. Його вигнання з українських земель 
почалося у ході Сталінградської битви – 18 
грудня 1942 р. з’єднання 1-ї гв. армії Півден-
но-Західного фронту звільнили с. Півнівку 
Міловського р-ну Ворошиловградської (тепер 
Луганської) області [1; 14, с.367]. 8 жовтня 
1944 р. звільненням населеного пункту Лаво-
чне Сколівського району Дрогобицької (тепер 
Львівської) області було завершене очищення 
від противника території УРСР у кордонах 
1941 р. [9, с.393; 15, с.102]. Остаточне ж зві-
льнення території України (в її сучасних кор-
донах) від ворога відбулося дещо пізніше – 
27 жовтня війська 4-го Українського фронту 
оволоділи м. Ужгородом, а наступного дня 
(28 жовтня) було повністю звільнено терито-
рію Закарпатської України1 [1; 5, с.206; 7; 15, 

                                                 
1
 Вважається, що радянські війська завершили ви-

гнання ворога з території України в її нинішніх кордо-
нах 28 жовтня взяттям міста і залізничного вузла Чоп. 
Проте, останнє твердження є не зовсім коректним, а 
офіційна дата (28 жовтня) не повною мірою відповідає 
дійсним реаліям, адже бої за окремі населенні пункти 

с.108–109]. 
Сучасні вітчизняні історики услід за піз-

ньорадянськими і російськими останньою 
стратегічною операцією Червоної армії на те-
риторії України називають Східно-Карпатську 
наступальну операцію [2, с.163–164; 3, с.924–
925; 6, с.375–377; 11, с.298–299], проведену у 
період з 8 вересня до 28 жовтня 1944 р., яка в 
свою чергу поділяється на дві фронтові опе-
рації – Карпатсько-Дуклянську і Карпатсько-
Ужгородську. 

Разом з тим, такий погляд – не єдиний, 
який історично мав місце серед наукових кіл і 
шкіл радянської воєнно-історичної науки. 
Означений підхід утвердився в СРСР задовго 
після закінчення Другої світової війни в ре-
зультаті тривалих наукових дискусій про 
стратегічні операції [2; 4; 6]. А після розпаду 
Радянського Союзу на пострадянському прос-
торі він став єдиним. Чи можуть такі погляди 
на стратегічні та фронтові операції радянсь-
ких військ у роки Другої світової війни і від-
повідний методологічний підхід вважатися 
остаточними і такими, що повністю відпові-
дають історичним реаліям, – питання складне 
                                                                             
Закарпатської України тривали і в листопаді 1944 року. 
Так, згадане місто Чоп остаточно було здобуто війська-
ми 4-го Українського фронту лише 23 листопада. 
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і неоднозначне, на яке, сподіваємося, у най-
ближчій перспективі буде дано відповідь, зок-
рема, й вітчизняними фахівцями. 

Відомо, що тривалий час (від закінчення 
війни до середини 1960-х рр. – як головний, а 
до половини 1980-х рр. – як один серед інших) 
у радянській воєнно-історичній науці існував 
дещо інший підхід до усієї системи операцій 
Великої Вітчизняної війни, до їх поділу і, від-
повідно, до назв операцій. Автор не ставить 
перед собою завдання надати характеристику 
й оцінку критеріям, за якими відбувався такий 
поділ, і розкрити наявні відмінності різних 
підходів (що є темою окремого ґрунтовного 
дослідження), проте вважає за доцільне у цій 
статті згадати погляди попередників і висвіт-
лити дії радянських військ у наступальних 
операціях, проведених у жовтні 1944 р. на пі-
вденно-західному напрямі (переважно в укра-
їнському Закарпатті) саме відповідно до кон-
цепції та поглядів радянських воєнних істори-
ків кінця 1940-х – початку 1960-х рр. Такий 

підхід, на думку автора, і в наш час викликає 
інтерес дослідників і має право на існування. 

Отже, за поглядами радянських воєнних 
істориків окресленого періоду, в осінньому 
наступі 1944 р. на південно-західному напрямі 
радянські війська провели Дебреценсько-
Ужгородську (6–28 жовтня 1944 р.) [12, с.18] 
та Белградську (28 вересня – 20 жовтня 
1944 р.) операції, а 29 жовтня 1944 р. розпоча-
ли Будапештську операцію, яку завершили аж 
13 лютого 1945 р. Зважаючи на пріоритети 
розгляду заключного етапу воєнних дій на те-
риторії України в її повоєнних кордонах, наша 
увага буде прикута лише до першої з названих 
операцій, а саме до Дебреценсько-Ужгород-
ської наступальної операції (рис.1). Але за-
уважимо, вона проводилася за межами СРСР 
(у кордонах 1941 р.), на території Словаччини, 
Угорщини та Румунії, і мала завданням не ви-
зволення території, окупованої противником, 
а розгром угруповань ворога на його власній 
території. 

 

 

 

Рис.1. Карта-схема Дебреценсько-Ужгородської наступальної операції (6–28 жовтня 1944 р.) 
 

У вересні 1944 р. нацистська Німеччина 
опинилася майже у повній зовнішньополітич-
ній ізоляції. З блоку фашистських держав ви-
були Фінляндія, Румунія і Болгарія. В Угор-
щині політична криза досягла найвищого рів-
ня. Враховуючи воєнно-політичну обстанов-
ку, що склалася, і прагнучи повністю досягти 
цілей, поставлених на кампанію літа-осені 
1944 р., Ставка Верховного Головнокоманду-
вання (далі – ВГК) радянських збройних сил 

наприкінці серпня прийняла рішення на про-
довження наступальних дій військ у Прибал-
тиці та на Балканах. На інших ділянках фрон-
ту війська переходили до оборони [10; 13, 
с.713].  

До початку нового наступу радянських 
військ на південно-західному напрямі на фро-
нті від Дуклянського перевалу до болгарсько-
грецького кордону загальною довжиною по-
над 1500 км оборонялися війська противника 
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зі складу трьох груп армій. 
Переважно гірсько-лісистий характер мі-

сцевості, по якій проходила лінія фронту, 
створював противнику сприятливі умови для 
організації оборони на східних і південно-
східних підступах до Угорщини [кордони між 
анексованою у 1939 р. Угорщиною Карпатсь-
кою Україною та СРСР на червень 1941 р. 
проходили по Головному Карпатському хреб-
ту в його центральній частині – авт..]. Особ-
ливо важливе значення противник приділяв 
південно-східним підступам, де діяла група 
армій «Південь». На північ і південь від неї, на 
мукачівсько-ужгородському і белградському 
напрямках, радянським військам протистояли 
частина сил груп армій «А» (1-а танкова ар-
мія, 1-а угорська армія) и «Ф» (13 дивізій і 
бригад, з яких 6 дивізій входили до складу 
армійської групи «Сербія»). Наземні війська 
підтримувалися авіацією, яка налічувала у 
своєму складі близько 700 літаків. На Дунаї 

командування противника мало флотилію, у 
складі якої налічувалося 50 канонерських чо-
внів, бронекатерів і тральщиків [13, с.725]. 

Мета наступу радянських військ на пів-
денно-західному напрямі полягала у тому, 
щоб розгромити групи армій «Південь», «А» і 
«Ф», вивести з війни Угорщину і надати до-
помогу силам визвольних рухів Чехословач-
чини та Югославії у звільненні від гітлерівсь-
ких загарбників. 

До наступу залучалися 38-я армія 1-го 
Українського фронту, 4-й, 2-й і 3-й Українські 
фронти (без 37-ї армії), а також чехословацькі, 
румунські, болгарські і югославські війська, 
що знаходилися в оперативному підпорядку-
ванні командувачів відповідними радянськи-
ми фронтами. 

Загальне співвідношення сил сторін ста-
ном на 1 жовтня 1944 р. подано в табл. 1 [8, 
с.332, 335; 13, с.726]. 

Таблиця 1 

Загальне співвідношення сил протиборчих сторін (станом на 1 жовтня 1944 р.) 

 Радянські війська Війська противника Співвідношення 

Дивізії (розрахункові) 137,5 59,5 2,3÷1 
Люди (в тис. осіб) 873 547 1,6÷1 
Танки і САУ 1 279 1 081 1,2÷1 
Гармати і міномети 14 864 7 125 2÷1 
Бойові літаки 2 900 700 4,1÷1 

 

Загальний задум дій радянських військ на 
південно-західному напрямі передбачав спо-
чатку розгром карпатського, північно-трансі-
льванського і бєлградського угруповань про-
тивника. Надалі, після здійснення деяких пе-
регрупувань, передбачалося розгромити во-
рожі війська в районі Будапешта. 

Завдання фронтам ставилися Ставкою не-
одночасно, вони неодноразово змінювалися й 
уточнювалися відповідно до обстановки, що 
швидко змінювалася, і з урахуванням пропо-
зицій командувачів фронтами. Зрештою вони 
зводилися до наступного. 

4-й Український фронт за безпосередньо-
го сприяння військ 38-ї армії 1-го Українсько-
го фронту, продовжуючи розпочаті на почат-
ку вересня наступальні дії, повинен був подо-
лати Головний Карпатський хребет і, розви-
ваючи успіх у загальному напрямку на Ужго-
род, розгромити війська з групи армій «А» і 
звільнити Закарпатську Україну. При вико-
нанні поставленого завдання 4-му Українсь-
кому фронту наступом на Дебреценському 
напрямку сприяв 2-й Український фронт (Ди-
рективи Ставки ВГК № 204670 від 3.9.1944 р.; 

220217 від 17.9.1944 р.; 205156 від 1.10.1944 р. 
[12, с.146; 13, с.726]). 

2-й Український фронт, завдаючи голо-
вного удару в центрі з району південніше 
Орадеа-Маре [так в радянських бойових до-
кументах позначалося колишнє угорське міс-
то Орадя (Надь Варад), що на території сучас-
ної Румунії – авт.] і на північний захід від 
Арад в загальному напрямку на Дебрецен, Ні-
редьгаза, Чоп і допоміжні – на флангах, пови-
нен був розгромити головні сили групи армій 
«Південь», вийти на рубіж р. Тиса на ділянці 
Чоп, гирлі р. Тиса і надати тим самим допомо-
гу 4-му Українському фронту в подоланні Ка-
рпат і звільненні Закарпатської України, а 3-
му Українському фронту – в оволодінні Бел-
градом. Наступальні дії фронту повинні були 
проходити у тісній взаємодії з 1-ю і 4-ю ру-
мунськими арміями, що перебували в опера-
тивному підпорядкуванні командування фро-
нту (Директиви Ставки ВГК від 25.9.1944 р. за 
№205026; від 3.10.1944 р. за №220234 [12, 
с.154; 13, с.726–727]). 

Дії 4-го і 2-го Українських фронтів коор-
динував маршал Радянського Союзу С.К. Ти-
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мошенко. 
3-й Український фронт завдавав головно-

го удару на Белград зі сходу, з району на захід 
Відін, з метою розгромити сили групи армій 
«Ф» і звільнити Белград. Наступальні дії 
військ фронту планувалися в тісній взаємодії з 
болгарськими і югославськими військами 
(Директиви Ставки ВГК від 20.9.1944 р. 
№220222 і від 1.10.1944 р. №220233 [12, с.148, 
153; 13, с.727]). 

Вирішення цих завдань, а також досяг-
нення спільної мети наступу вилилися у про-
ведення кількох операцій груп фронтів і фро-
нтової наступальної операції, які почалися в 
жовтні 1944 р. і закінчилися у першій полови-
ні лютого 1945 р. 

Дебреценського-Ужгородська операція 
(6–28 жовтня 1944 р.) проводилася військами 
4-го і 2-го Українських фронтів і 38-ї армії  
1-го Українського фронту. При цьому 38-а 
армія спільно з правофланговими з’єднаннями 
1-ї гв. армії 4-го Українського фронту ще 8–
9 вересня за спеціальною вказівкою Ставки 
перейшли в наступ на Дуклянському напрям-
ку з метою надати допомогу Словацькому на-
родному повстанню. 

Початку Дебреценсько-Ужгородської 
операції передували заходи Ставки ВГК, 
спрямовані на забезпечення бойових дій 
військ фронтів. 

За задумом Ставки головна роль в опера-
ції відводилася 2-му Українському фронту, 
тому свої основні сили і засоби вона спрямо-
вувала до складу цього фронту. 

Упродовж вересня до складу 2-го Україн-
ського фронту прибули з резерву Ставки ВГК 
4-й і 6-й гв. кавалерійські корпуси; з 3-го 
Українського фронту – 46-а армія, 7-й гв. ме-
ханізований корпус і 7-а артилерійська дивізія 
прориву. Всі ці війська були спрямовані до 
центру і на ліве крило фронту. У 5-у повітря-
ну армію була передана з резерву Ставки 6-а 
гв. винищувальна авіаційна дивізія. На уком-
плектування військ фронту у вересні прибуло 
близько 75 тис. осіб маршового поповнення, 
427 танків і САУ [13, с.727]. Крім того, в ра-
йоні Тімішоара зосереджувалася 4-а гв. армія 
резерву Ставки ВГК. Дещо раніше, в серпні 
1944 р., до складу 4-го Українського фронту з 
резерву Ставки прибули гірськострілецький 
корпус і кілька частин посилення. До початку 
операції були поповнені запаси матеріально-
технічних засобів. На 1 жовтня у 2-му Україн-
ському фронті запаси складали: з боєприпасів 
– від 2,7 до 3,5 боєкомплекту; по паливно-

мастильним матеріалам – від 4,2 до 7 запра-
вок; по продовольству і фуражу – від 9 до 29 
сутодач. Приблизно такими ж були запаси у 
військах 4-го Українського фронту. 

Слід зазначити, що всі заходи з підготов-
ки операції проходили в дуже складній тило-
вий обстановці. Просуваючись у західному і 
північно-західному напрямах, головні сили 2-
го Українського фронту віддалилися на 
500 км від ділянок залізниць, перешитих на 
радянську колію, і тому підвезення від кінце-
вих залізничних пунктів здійснювалося авто-
транспортом. У зв’язку з цим органам тилу 
довелося провести значну роботу з відновлен-
ня шосейних доріг та організації постачання 
військ за рахунок місцевих ресурсів. Комуні-
каційні лінії військ 4-го Українського фронту 
були менш розтягнутими, але транспортуван-
ня вантажів тут ускладнювалася гірськими 
умовами місцевості. 

Перед початком операції, у другій поло-
вині вересня 1944 р., авіація дальньої дії здій-
снила масовані нальоти на Будапешт, Чоп, 
Дебрецен, Мішкольц, Сату-Маре [13, с.728]. 

Операція розпочалася 6 жовтня наступом 
на Дебреценському напрямку ударного угру-
повання 2-го Українського фронту, до складу 
якого увійшли 6-а гв. танкова і 53-а армії, а 
також кінно-механізована група генерал-лей-
тенанта І.А. Плієва. Тим часом війська 4-го 
Українського фронту продовжували наступ, 
розпочатий 9 вересня 1944 р. 

Рухомі війська 2-го Українського фронту, 
вміло маневруючи, до кінця 8 жовтня просу-
нулися вперед до 100 км і вийшли на підступи 
Карцага і Дебрецена. Загальновійськові об’єд-
нання, які діяли на напрямку головного удару 
і на лівому крилі фронту, вийшли до р. Тиса 
від Сентеша до її гирла. 

Успіхи, досягнуті військами фронту, ство-
рили загрозу оточення основних сил трансіль-
ванського угруповання противника. Ця загро-
за була б ще більш дієвою, якби 6-а гв. танко-
ва армія, що наступала на напрямку головного 
удару фронту, не вплуталася в затяжні бої з 
оволодіння Орадеа-Маре, а наступ армій пра-
вого крила фронту вівся більш енергійно. 

Посиливши опір на підступах до Орадеа-
Маре і Дебрецена, противник разом з тим 
змушений був почати 9–10 жовтня відведення 
своїх військ перед правим крилом 2-го Украї-
нського фронту, а 15 жовтня – перед центром 
і лівим крилом 4-го Українського фронту, вій-
ська якого перейшли у переслідування. 

Таким чином, у результаті триденних на-
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ступальних дій, незважаючи на певні недолі-
ки, що мали місце, війська фронту в цілому 
досягали важливих оперативних результатів. 

В обстановці, що склалася, Ставка ВГК 
зажадала від командувача 2-м Українським 
фронтом прискорити оволодіння Орадеа-
Маре і Дебреценом (Директиви Ставки ВГК 
від 8.10.1944 р. №220239 і від 18.10.1944 р. 
№220243 [12, с.157–158, 160; 13, с.728–729]). 
Для виконання поставленого завдання рухо-
мим військам фронту наказувалося послідов-
но завдати ударів спочатку по Орадеа-Маре, 
потім по Дебрецену. З метою посилення уда-
рного угруповання фронту пропонувалося пе-
регрупувати з правого крила фронту 7-у гв. 
армію. 

Виконуючи вказівки Ставки ВГК, війська 
фронту в період з 9 до 20 жовтня продовжува-
ли наступ на всьому фронті. Особливо запек-
лого характеру вони набули в центрі. 

Незважаючи на те що противник прагнув 
будь-що утримати у своїх руках Орадеа-Маре 
і Дебрецен, зосередивши тут загалом до 13 
дивізій, у т. ч. 5 танкових, війська фронту 12 
жовтня оволоділи Орадеа-Маре, а 20 жовтня – 
Дебреценом. 

Під час боїв за Дебрецен противник, пра-
гнучи послабити удар радянських військ на 
місто, зробив 18 жовтня силами 4-го танково-
го корпусу контрудар з району Сольнок по 
військах 53-й армії, які вийшли на східний бе-
рег р. Тиса. У районі на схід від Сільнока 
зав’язалися запеклі бої, які проходили з пере-
мінним успіхом. У цих боях взяла участь 7-а 
гв. армія, яка у взаємодії з 53-ю армією відби-
ла наступ противника і ліквідувала його плац-
дарм на східному березі р. Тиса. В цей же час 
на лівому крилі фронту 46-а армія частиною 
сил вийшла до р. Дунай південніше Бая. Армії 
правого крила 2-го Українського фронту, дію-
чи в складних умовах гірсько-лісистої місце-
вості і переслідуючи противника на широко-
му фронті, 18 жовтня оволоділи Сигітом [Си-
гіт (або Сігіт, Сігету-Мармацієй), місто на пів-
ночі сучасної Румунії – авт.] і до кінця 20 жо-
втня висунулися до Сату-Маре і Карей. 

У період з 15 по 20 жовтня успішно роз-
вивався наступ військ лівого крила і центру  
4-го Українського фронту, які подолали Голо-
вний Карпатський хребет і вступили в Угор-
ську рівнину, створюючи загрозу тилам 1-ї 
німецької танкової армії, що протистояла пра-
вому крилу фронту. 

У період з 20 по 28 жовтня рухомі війська 
2-го Українського фронту, за винятком 6-ї гв. 

танкової армії, яка через великі втрати була 
виведена в резерв фронту, продовжували на-
ступати на північ від Дебрецена і 22 жовтня 
оволоділи Ніредьгазою, вийшовши на шляхи 
відходу основних сил трансільванського угру-
повання противника. Ця обставина зумовила 
запеклий характер бойових дій у районі Ніре-
дьгази, в підсумку яких радянські війська 
змушені були залишити цей вельми важливий 
вузол комунікацій, що зв’язували трансіль-
ванське угруповання противника з будапешт-
ським. Основною причиною невдач у бойових 
діях військ став брак сил, що діяли в районі 
Ніредьгази. 

В цей же час війська лівого крила і центру 
4-го Українського фронту продовжували ус-
пішно розвивати наступ, оволодівши 26 жов-
тня Мукачевим, а 27 жовтня Ужгородом [13, 
с.729; 15, с.108–109]. 

У підсумку бойових дій війська обох 
фронтів вийшли на рубіж Ужгород, Чоп, пів-
денніше Ніредьгази і далі вздовж східного бе-
рега р. Тиса до Тіссауг (25 км сх. Кечкемет). 
На лівому крилі фронту військам 46-ї армії 
вдалося зайняти в межиріччі Тиси і Дунаю 
оперативний плацдарм глибиною від 20 до 
100 км і по фронту до 120 км. Лінія фронту 
проходила тут від Тисауг на Бая і далі вздовж 
східного берега р. Дунай. 

У період проведення наступальних дій 
війська фронтів безперервно підтримувалися 
авіацією. Так, тільки авіація 2-го Українського 
фронту здійснила до 5 тис. бойових літако-
вильотів. 

Таким чином, в результаті проведення 
Дебреценсько-Ужгородської операції було зі-
рвано план ворожого командування відкинути 
радянські війська за Трансільванські Альпи і 
утримати за собою Карпати, а також завдано 
серйозної поразки групі армій «Південь» і ча-
стині сил групи армій «А», основні сили яких 
були відкинуті на захід від Карпат і на рубіж 
р. Тиса. При цьому було звільнено Закарпат-
ськуа Україну, Північну Трансільванію та 
значну частину Угорщини. Крім того, вихо-
дом у межиріччя Тиси і Дунаю війська 2-го 
Українського фронту створили сприятливі 
умови для завдання вирішального удару на 
Будапешт. 

З подоланням Карпат і виходом військ на 
рубіж р. Тиса було ліквідовано досить вигід-
ний для противника карпатський виступ, а лі-
нію фронту військ 2-го і 4-го Українських 
фронтів було значно скорочено. Більш сприя-
тливими стали й умови для взаємодії військ 
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цих фронтів. Наступом на Дуклянському на-
прямку радянські війська надали допомогу 
Словацькому народному повстанню. 

Саме Дебреценсько-Ужгородську страте-
гічну наступальну операцію можна одночасно 
вважати і останньою операцією на території 
України, і першою операцією на території ко-
лишніх сателітів нацистської Німеччини. На 
наш погляд, пізніше виокремлення Східно-
Карпатської стратегічної операції було дещо 
штучним, а виділення в ній Карпатсько-
Ужгородської фронтової операції – спробою 
«заднім числом» «задля зручності» прив’язати 

розмах бойових дій до нових кордонів СРСР 
(УРСР). Наскільки це правомірно, наскільки 
відповідає історичним реаліям – ще одне не 
другорядне питання для вітчизняних воєнних 
істориків. 

На нашу думку, радянсько-російська сис-
тема операцій Червоної армії у 1941–1945 ро-
ках, остаточно сформована наприкінці 80-х і в 
90-х роках минулого століття, не повною мі-
рою відповідає історичній правді та не віддзе-
ркалює реальну дійсність війни. А тому вва-
жаємо, що вона потребує переосмислення й 
суттєвого уточнення. 

 
Список використаної літератури 

 

1. Безсмертя. Книга пам’яті України. 1941–1945 / П. П. Панченко [та ін.]; голова ред. кол. 
І. О. Герасимов. – К.: Пошуково-вид. агентство «Книга пам’яті України», 2000. – 944 с.  

2. Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии: Н. В. Огарков. – М.: Воениздат, 
1984. – 863 с. 

3. Грицюк В.М., Лисенко О.Є. Східнокарпатська наступальна операція 1944 // Енциклопедія історії 
України. – К.: Наукова думка, 2012. – Т. 9. – С. 924-925. 

4. Итоги дискуссии о стратегических операциях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.// Воен-
но-исторический журнал. – 1987. – № 10.  

5. Лысаковский Ю.Ю., Нестеров В.Н., Удин-Некрасов В.А. Освобождение Украины. 1943–1944: Ис-
торико-статистическое исследование. – К.: КВИО, 1995. – 232 с. 

6. Малахов М.М. Восточно-Карпатская операция 1944 // Советская военная энциклопедия / Пред. Гл. 
ред. комиссии: Н.В. Огарков. – М.: Воениздат, 1979. – Т. 2. – 639 с. 

7. Маркусь В. Приєднання Закарпатської України до Радянської України. 1944–1945. – К.: [б.в.], 1992. 
– 112 с. 

8. Минасян М.М. Борьба Советской Армии за освобождение народов Юго-Восточной Европы в Вели-
кой Отечественной войне. – М.: ВАФ, 1957. – 612 с. 

9. Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. – 
К.: Пошуково-вид. агентство «Книга пам’яті України», 1997. – 568 с. 

10. Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во Второй мировой войне: До-
кументы и материалы / Под ред. П. Жилина. – М.: Воениздат, 1985. – 642 с. 

11. Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование / Под 
общ ред. Г. Ф. Кривошеева. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 608 с. 

12. Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВКГ: Документы и материалы 1944–1945. – М.: 
ТЕРРА, 1999. – Т.16 (5–4). – 368 с. 

13. Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / А. Н. Грылев (рук. авт. кол.) 
и др.; отв. ред. С. П. Платонов. – М.: Воениздат, 1961. – 984 с. 

14. Україна: Хроніка ХХ століття. Довідкове видання. Роки 1941–1943. – К.: Ін-т історії України НАН 
України, 2005. – 533 с. 

15. Україна: Хроніка ХХ століття. Довідкове видання. Роки 1944–1945. – К.: Ін-т історії України НАН 
України, 2005. – 279 с. 
 

Отримано: 18.10.2014 р. 
 



ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 131 

 
 

Військова техніка та озброєння 
 

УДК 623.959.7:94(47).084 “1936/1945” 
Фурман І.І., кандидат історичних наук, доцент, капі-
тан 1 рангу, докторант кафедри оперативного мисте-
цтва НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ) 
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У статті висвітлено досвід СРСР у боротьбі з мінною небезпекою на Чорному морі під 

час Великої Вітчизняної війни методами розмагнічування кораблів. Показана робота радянсь-
ких науковців-фізиків Ленінградського фізико-технічного інституту і фахівців Чорноморсько-
го флоту з проектування систем протимінного захисту, обладнання ними кораблів і суден у 
передвоєнні роки та в ході війни. Розглядаються наукові, технічні й організаційні аспекти ви-
рішення цієї проблеми в Чорноморському флоті. 
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нітні міни, методи розмагнічування кораблів, протимінний захист, станція розмагнічування. 
 

Досвід світових війн і воєнних конфліктів 
періоду другої половини ХХ – початку 
ХХІ ст. свідчить, що морські міни були і є грі-
зною зброєю. Це вимагало і вимагає розробки, 
вдосконалення і впровадження широкого 
комплексу захисних заходів [17, с.226–232]. 
Аналіз розглянутих історичної літератури і 
джерел висвітлив, що одним з напрямів боро-
тьби з мінною небезпекою на Чорному морі 
під час Великої Вітчизняної війни був безпо-
середній захист кораблів від донних магніт-
них мін шляхом нейтралізації магнітного поля 
корабля, або розмагнічування (зменшення ма-
гнітної індукції поля корабля для зниження 
ймовірності його підривання на мінах, що ре-
агують на це поле [4, с.360]). Висвітлення 
цього досвіду і є метою даної роботи. 

Перш ніж почати викладення зазначеної 
теми зазначимо, що в СССР планомірні дослі-
дженнями із захисту кораблів ВМФ від магні-
тних та індукційних мін і торпед розпочалися 
в 1936 р. зі створення методів розмагнічуван-
ня. Так, у зв’язку з початком проектування 
крупних бойових кораблів, передусім лінкорів 
[8, с.36–37], керівництво радянського ВМФ 
поставило перед Наркоматами важкої і обо-
ронної промисловостей СРСР питання про за-
безпечення цих кораблів захистом від некон-
тактної мінно-торпедної зброї [7, с.17]. У Ле-
нінградському фізико-технічному інституті 
(далі – ЛФТІ, нині ім. А.Ф. Йоффе РАН [8, 
с.34] – авт.), що входив тоді у систему Нар-
комату важкої промисловості СРСР (Нарком-

тяжпром), була сформована група захисту ко-
раблів від неконтактних магнітних та індук-
ційних мін і торпед (група №10 [10]) під кері-
вництвом завідувача лабораторією полімерів 
професора Анатолія Петровича Александрова 
(13.02.1903–03.02.1994 рр., фото 1 [9, слайд 
17]) [16, с.5; 12, с.13]. 

 

 

 

Фото 1. Александров Анатолій Петрович 
 

У цьому ж році, у зв’язку із запитом КБ-4 
Балтійського заводу ім. С. Орджонікідзе, що 
займалося проектуванням лінійних кораблів 
(за проектом ці кораблі повинні були б мати 
надійний захист від мін і торпед [3, с.8, 16, 19] 
– авт.), а також з активізацією розробок і 
прийняттям на озброєння флотами європейсь-
ких країн, передусім Великобританії та Німе-
ччини, мін і торпед з магнітними та індукцій-
ними замикачами, у ЛФТІ було відкрито нау-
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ково-дослідну роботу за темою: “Дослідження 
можливості розмагнічування кораблів”, од-
ним із завдань якої було “Розробка методу, що 
дозволяє звести спотворення (земного) поля 
поблизу корабля до можливо менших зна-
чень” [12, с.20–21]. У план роботи інституту 
на 1937 р. було включено дві наукові теми: 
“Неконтактна якірна міна” і “Розробка прила-
дів, що оберігають корабель від вибуху не-
контактних магнітних мін”.  

Група А.П. Александрова почала роботу 
практично з “нуля”, з розробки простих магні-
тометрів на основі леза бритви [9, слайд 13]. 
Вже до 1938 р. у ЛФТІ були проведені теоре-
тичні дослідження та розроблено метод об-
мотувального розмагнічування кораблів, на-
званий “система ЛФТІ” [13, с.24]. Цей метод 
дозволяв компенсувати магнітне поле корабля 
за допомогою взаємно перпендикулярних 
спеціальних кабельних обмоток, що стаціона-
рно встановлювалися на кораблі. Через них 
пропускалися постійні струми певних напря-
мків і величин, що створювали в них магнітне 
поле, протилежне магнитному полю корабля, 
знижуючи його до рівня, вже недостатнього 
для дії на неконтактний детонатор міни [8, 
с.38; 4, с.360].  

Цією проблемою також займався Науко-
во-дослідний мінно-торпедний інститут ВМФ. 
З 1939 р. у СРСР до роботи із захисту кораб-
лів повною мірою підключилися головні суд-
нобудівельні науково-дослідні організації. 
Вже до кінця 1940 р. групою А.П. Александ-
рова були розроблені технічні завдання на 
устаткування бойових кораблів пристроями 
розмагнічування та повністю доведено у до-
слідних випробуваннях ефективність “систе-
ми ЛФТІ” у захисті кораблів надводного фло-
ту [16, с.5]. Досліди проводилися на моніторі 
“Левачёв” і бронекатері “Б-232” на базі Дніп-
ровської військової флотилії у м. Києві [7, 
с.20; 12, с.23])  

У січні 1940 р. проблемі захисту кораблів 
від магнітних та індукційних мін і торпед бу-
ло присвячено нараду вчених і військових мо-
ряків, організовану президією Академії наук 
(далі – АН) СРСР. У ній взяли участь пред-
ставники АН СРСР, ЛФТІ, Військово-морсь-
кої академії ім. К.Є. Ворошилова, Науково-
технічного комітету Військово-Морського 
флоту (далі – НТК ВМФ), Науково-дослід-
ного мінно-торпедного інституту ВМФ, Цен-
трального науково-дослідного інституту суд-
нобудівельної промисловості (далі – ЦНДІ-45) 
і ЦКБ Наркомату суднобудівельної промис-

ловості. Нарада підтвердила, що захисний 
пристрій відповідає своєму призначенню і ре-
комендувала встановити промислові зразки 
для випробувань в умовах діючого флоту вже 
в поточному році [12, с.23–24]. 

31 грудня 1940 р. [8, с.36] Головна війсь-
кова рада ВМФ розглянула питання про захи-
сний пристрій кораблів від неконтактних мін і 
торпед з магнітним і індукційним замикачем і 
прийняла рішення №00100, яким передбача-
лося протягом 1941 р. встановити пристрої 
розмагнічування на надводних кораблях, у 
першу чергу лінкорах, крейсерах і тральщиках 
[8, с.45]. Для цього на початку 1941 р. слід бу-
ло провести виміри магнітного поля кораблів і 
по отриманих матеріалах розробити типові 
проекти пристроїв розмагнічування. Для їх 
випробувань на Балтійському та Чорному мо-
рях належало обладнати спеціальні полігони 
[8, с.39; 13, с.24]. 

З цією метою у лютому 1941 р. на Чорно-
морський флот була направлена експедиція 
(керівник Іван Васильович Клімов), яка дета-
льно вивчила магнітні поля підводного човна 
типу “С”, тральщика проекту 53, міноносців 
проекту 7 і 7у, крейсера проекту 26 (“Воро-
шилов”) та лінкору “Парижская коммуна” і на 
основі отриманих розрахунків видала завдан-
ня на захисні пристрої для кораблів цих класів 
[10; 7, с.20]. Проте до початку війни в радян-
ському флоті “система ЛФТІ” була встанов-
лена (але не відрегульована [12, с.24]) лише на 
лінкорі “Марат” Балтійського флоту [7, с.20; 
8, с.38, 44; 46]. 

Зазначимо, що у довоєнні роки дослі-
дження із розмагнічування кораблів з метою 
їх захисту від неконтактних мін і торпед з ма-
гнітним і індукційним замикачем також про-
водилися у Великобританії (з 1920 р.), Німеч-
чині (з 1923 р.) та інших країнах [8, с.40]. Ці-
каво, що восени 1940 р. Данія пропонувала 
СРСР купити у неї “секрет” схожої захисної 
системи, встановленої на кабельному судні 
“Kabel”, але радянський зразок виявився до-
сконалішим [12, с.24]. 

Таким чином, у СРСР ще до війни було 
розроблено і випробувано ефективний при-
стрій “система ЛФТІ” для захисту надводних 
кораблів від магнітних і індукційних мін і то-
рпед, але практично обладнати ним кораблі та 
судна радянського флоту не вдалося. 

З початком війни, коли німецькі магнітні 
міни почали завдавати значної шкоди радян-
ському ВМФ (передусім Чорноморському і 
Балтійському флотам), проблема протимінно-
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го захисту кораблів стала розглядатися як за-
вдання стратегічного значення і перетвори-
лася на предмет повсякденної турботи керів-
ництва ВМФ СРСР [16, с.6]. Це вимагало у 
найкоротший термін устаткувати кораблі та 
судна протимінними захисними пристроями і 
виконати значний обсяг нових монтажних і 
регулювальних робіт. Але вирішити цю про-
блему без наукового супроводження було не-
можливо. Як зазначав у своїх спогадах коли-
шній Главком ВМФ СРСР М.Г. Кузнєцов “... 
кардинально допомогти флоту могла тільки 
більш кваліфікована наукова сила. Ми зверну-
лися за допомогою, і вона до нас прийшла” 
[18, с.28]. 

Спільним наказом Наркома ВМФ і Нар-
кома суднобудівельної промисловості від 
29 червня 1941 р. був визначений склад кора-
блів бойового ядра Чорноморського флоту, що 
в першу чергу підлягали обладнанню проти-
мінним захисним пристроєм “система ЛФТІ”. 
Це були лінкор “Парижская коммуна”, усі 
крейсери, окрім застарілого крейсера “Комин-
терн”, два лідери есмінців (“Ташкент” і “Ха-
рьков” [2, с.25–26]), есмінці типу “Бодрый” і 
“Сообразительный” (зі складу, прозваного се-
ред моряків, “розумного” дивізіону), есмінець 
“Незаможник” (типу “Новик” [2, с.37]), сто-
рожові кораблі “Шторм” і “Шквал” [2, с.198] 
(з дивізіону “поганої погоди”), а також усі 
швидкохідні тральщики [12, с.25].  

Однак, оперативно керувати роботами з 
Управління кораблебудування ВМФ (1 відді-
лення), що знаходилося в Москві, було немо-
жливо [12, с.26]. Тому на флотах були створе-
ні служби розмагнічування кораблів, загальне 
керівництво якими здійснював А.П. Алексан-
дров. Їхню основу склали 24 співробітника 
ЛФТІ. Вони були поділені на окремі групи і 
спільно з офіцерами ВМФ, знайомими з “сис-
темою ЛФТІ”, протягом 1941–1942 рр. органі-
зовували роботу з розмагнічування кораблів і 
готували відповідні кадри для флоту [9, слайд 
16]. Робота служби розмагнічування кораблів 
під час війни включала як організацію штат-
ного розмагнічування кораблів і суден, так і 
проведення наукових досліджень, що забезпе-
чували б необхідне безперервне вдосконален-
ня методів розмагнічування [12, с.3]. 

На Чорному морі устаткування кораблів 
протимінним захистом почалося у липні 
1941 р. Вже 1 липня до Головної бази Чорно-
морського флоту Севастополя прибула група 
офіцерів Управління кораблебудування ВМФ 
на чолі з інженер-капітаном 3 рангу І.В. Клі-

мовим, а 4 липня – група вчених ЛФТІ у скла-
ді Петра Григоровича Степанова (старшого 
групи), Анатолія Робертовича Регеля, Юрія 
Семеновича Лазуркіна, Є..? Є..? Лисенка та 
лаборанта Костянтина К..? Щербо [8, с.41; 12, 
с.13; 18, с.28]. 

“Штаб” розмагнічування кораблів розміс-
тився в колишній боцманській рубці на Мін-
ній стінці, у невеликій одноповерховій цеге-
льній будівлі. Звідти здійснювалося оператив-
не управління всіма роботами з попередніх 
вимірів магнітних полів кораблів, монтажі та 
регулювання пристроїв розмагнічування [12, 
с.31]. 

За типовим проектом, розробленим ЦКБ-
52 ще у довоєнний час, кримським підприємс-
твом “Электромортрест” були проведені мон-
тажні роботи на чотирьох тральщиках – 
“Щит” і “Трал” (пр. 3), “Взрыватель” (пр. 53) і 
“Гарпун” (пр. 58), після закінчення яких з 
8 липня 1941 р. розпочалися контрольні вимі-
рювання магнітних полів і регулювання обмо-
ток протимінного захисту. Під час цих робіт 
було встановлено значні розбіжності у показ-
никах магнітних полів однотипних тральщи-
ків, які не вдавалося компенсувати типовими 
захисними приладами. Це пояснювалося за-
лежністю рівня магнітних полів від місця по-
будови корабля, властивостями і товщиною 
металу тощо. З урахуванням набутого досвіду 
довелося коректувати типові проекти та зано-
во визначати вихідні дані [12, с.25, 27]. 

Значна робота з проектування систем про-
тимінного захисту покладалася на фахівців 
ЛФТІ (до 22 липня 1941 р., коли прибули 
представники ЦКБ-52 – основного розробни-
ка проекту). Виготовлення окремих вузлів 
пристроїв і їх монтажу на кораблях, окрім Су-
днобудівельного і судноремонтного заводу 
№201 ім. Серго Орджонікідзе (Севморзавод – 
авт.), “Электромортрест”, майстерень №1 і 4 
Технічного відділу Чорноморського флоту, 
виконував також особовий склад майстерень 
з’єднань кораблів при активній участі екіпа-
жів кораблів. Звітні креслення на змонтовані 
захисні пристрої спочатку не складалися, а 
видавалися тимчасові інструкції з їх викорис-
тання в бойових умовах [12, с.28]. 

У другій половині липня Технічний відділ 
Чорноморського флоту (начальник інженер-
капітан 1 рангу І.Я. Стеценко [12, с.15]) роз-
почав організовувати спеціальні бригади у ба-
зах Чорноморського флоту для розмагнічу-
вання кораблів і періодичної перевірки дії за-
хисних пристроїв на кораблях. Їх первинне 
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розмагнічування проводилося групою І.В. 
Клімова [12, с.28–29]. Устаткування кораблів 
“системою ЛФТІ” здійснювалося цілодобово, 
у вільний від походів час, при стоянці в базі 
[12, с.29]. Разом з цим фахівцями служби роз-
магнічування кораблів досліджувався ступінь 
впливу різних факторів на зміну магнітних 
полів кораблів: геомагнітна зона, в якій здійс-
нювалося розмагнічування, штормова погода, 
глибоководні занурення (для підводних чов-
нів), близькі вибухи авіабомб, снарядів, мін та 
інших струсів корпусу корабля, пряме попа-
дання авіабомб з різним ступенем руйнувань 
корпусу корабля тощо. Такий дослідний ма-
теріал не можливо було отримати в умовах 
мирного часу [12, с.5, 37]. 

Загалом уже в серпні 1941 р. основне бо-
йове ядро кораблів на всіх діючих флотах і 
флотиліях було захищене від магнітних мін 
противника [8, с.47]. Захисними пристроями 
“система ЛФТІ” були обладнані майже всі ос-
новні кораблі ескадри Чорноморського флоту 
за винятком тих, що ремонтувалися після бо-
йових пошкоджень, майже всі базові траль-
щики, основні судна допоміжного флоту, са-
нітарний транспорт, танкери, криголами тощо 
[12, с.55]. 

 

 

 

Фото 2. Курчатов Ігор Васильович 
 

У серпні 1941 р. керівництво групою 
Управління кораблебудування ВМФ на Чор-
номорському флоті було посилено. Її началь-
ником призначено військового інженера 2 ра-
нгу Леоніда Стефановича Гуменюка (здійс-
нював керівництво усією роботою загалом). 
Куратором і науковим консультантом групи 
НТК ВМФ призначено професора Ігоря Васи-
льовича Курчатова (21.01.1903–7.02.1960 рр., 
фото 2 [9, слайд 17]), старшим групи ЛФТІ за-
лишився П.Г. Степанов. Цей приїзд позитивно 
позначився на покращенні організації та 

якість робіт “Чорноморської групи” і при-
швидшив роботи з устаткування кораблів Чо-
рноморського флоту “системою ЛФТІ” [15, 
с.64; 12, с.30–31].  

Проте обмоточний метод виявився не-
придатним для розмагнічування підводних 
човнів: конструктивні особливості не дозво-
ляли здійснити цей процес без пошкодження 
міцного корпусу і, відповідно, без погіршення 
тактико-технічних характеристик. Слід зазна-
чити, що допомогу у вирішенні цієї проблеми 
надали британські фахівці. Так, 9 серпня 
1941 р. Севастополь відвідала британська де-
легація, яка привезла певне обладнання для 
розмагнічування кораблів і обмінялася влас-
ними здобутками у цій сфері. У результаті 
співпраці на Чорноморському флоті в 1941 р. 
радянськими фахівцями за участю А.П. Алек-
сандрова та І.В. Курчатова був освоєний ме-
тод безобмотувальнго розмагнічування, який 
згодом поширився на інші флоти. Цей метод, 
вперше запропонований І.В. Клімовим, засто-
совувався переважно для розмагнічування 
підводних човнів і малих кораблів тоннажем 
до 3000 т і не потребував значних витрат тех-
нічних засобів [7, с.21; 12, с.37; 16, с.7]. Від 
“системи ЛФТІ” він відрізнявся тим, що кора-
бель зазнавав впливу зовнішнього магнітного 
поля, утворюваного у тимчасових обмотках, 
накладених на корпус корабля, або покладе-
них певним способом під нього на грунті. Ця 
процедура здійснювалася на стаціонарних або 
рухомих станціях розмагнічування і повинна 
була регулярно виконуватися, оскільки під 
впливом вище розглянутих нами факторів ма-
гнітне поле корабля неконтрольовано зроста-
ло [8, с.41–42; 12, с.37; 4, с.360]. 

Перші досліди з безобмотувального роз-
магнічування розпочалися під керівництвом 
А.П. Александрова на підводних човнах у 
Південній бухті, біля пірсів 1-ої бригади під-
водних човнів: 4–5 липня (“Щ-211”) і 23–
25 липня (“Л-5”). В обох випадках були отри-
мані обнадійливі результати. Пізніше, 17 і 
20 серпня 1941 р., за допомогою британських 
фахівців, що знаходилися тоді в Севастополі, 
було проведено показове безобмотувальне 
розмагнічування підводних човнів “С-32” і 
“М-111” [12, с.33]. У подальшому ця робота 
здійснювалася без участі британців. 

8 серпня 1941 р. начальником штабу Чор-
номорського флоту контр-адміралом І.Д. Єлі-
сєєвим було затверджено тимчасове положен-
ня про станцію спостереження за станом при-
строїв протимінного захисту системи ЛФТІ на 
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кораблях і їх розмагнічуванням, розроблене 
спільно вченими ЛФТІ і представниками 
ВМФ. Це започаткувало створення станцій 
безобмотувального розмагнічування (далі – 
СБР) кораблів [12, с.31]. 

До 20 серпня 1941 р. А.П. Александровим 
розроблено типову організацію робіт з розма-
гнічування кораблів. Співробітники бригади 
ЛФТІ, для максимального використання їх 
досвіду, призначено керівниками оперативних 
груп: з розмагнічування надводних бойових 
кораблів – П.Г. Степанов (місце роботи в Пів-
нічній бухті на спеціальних бочках); з безоб-
мотувального розмагнічування підводних чо-
внів – Ю.С. Лазуркін (Вугільна пристань з бо-
ку Кілен-бухти); з розмагнічування допоміж-
них і дрібних одиночних суден – Є.Є. Лисенко 
(Північна бухта на спеціальних бочках); з об-
лаштування стенду, перевірці та регулювання 
магнітометрів – А.Р. Регель (майданчик між 
передавальним радіоцентром і сховищем мін-
но-торпедного відділу біля Троїцької бухти). 
У кожну групу були включені представники 
НТК ВМФ, Технічного відділу Чорноморсь-
кого флоту і представники від з’єднань кораб-
лів [12, с.32; 8, с.41–42]. 

10 вересня 1941 р. командувач Чорномор-
ським флотом доручив Технічному відділу 
Чорноморського флоту сформувати дві пла-
ваючі станції з розмагнічування надводних 
кораблів і підводних човнів, одну – для робо-
ти в Севастополі (СБР-1), іншу – у Феодосії 
(СБР-2) [12, с.33]. 

Перша СБР-1 (розпочала роботу 25 серп-
ня, ще до наказу про її створення) була облад-
нана на несамохідній металевій баржі “СП-98” 
водотоннажністю біля 150 т. Як джерело жив-
лення використовувалася акумуляторна бата-
рея з 60 елементів типу КСМ, знята з підвод-
ного човна типу “Щ”, де вона вже відпрацю-
вала встановлений термін, але ще була прида-
тна для експлуатації в умовах СБР. Крім того, 
був встановлений щит управління з комута-
ційною апаратурою і приладами, а також 
отримано декілька сотень метрів кабелю типу 
НРМ.  

Штат СБР-1 спочатку складався з 12 осіб, 
включаючи начальника, інженера, двох елек-
триків і боцманську команду. Загалом штати 
СВР комплектувалися зазвичай з офіцерів за-
пасу. З них перевага віддавалась інженерам з 
крупних електротехнічних заводів та інших 
підприємств, що мали хорошу спеціальну під-
готовку, великий стаж практичної роботи в 
області електротехніки і досвід роботи з лю-

дьми. Як виявилося надалі, такий підхід в 
умовах того часу був найбільш правильним 
[12, с.40]. 

Операція з розмагнічування здійснювала-
ся перед усуненням девіації магнітних компа-
сів (відхилення стрілки магнітного компасу 
від напряму магнітного меридіану, зумовлене 
переважно близько розташованими магнітни-
ми тілами [5, с.494] – авт.) при повному зава-
нтаженні на корабель боєзапасу та усіх ван-
тажів, з якими він плаватиме [12, с.38].  

Досвід перших місяців роботи показав, 
що пропускна спроможність СБР-1 може бути 
збільшена. На ній можна було одночасно про-
водити обробку двох кораблів, ставлячи їх по 
обох сторонах станції на певному видаленні 
від бортів і один від одного [12, с.33, 35]. Чор-
номорський досвід також висвітлив, що СБР 
повинна бути самохідним судном з де-
рев’яним корпусом, аби воно своїм магнітним 
полем не створювало перешкод. За своїм при-
значенням СБР була оперативним технічним 
засобом забезпечення діяльності бойових ко-
раблів флоту, що потребувало здійснювати 
переходи своїм ходом не лише в межах одно-
го порту, але й між різними портами або міс-
цями постійного або тимчасового базування 
з’єднань кораблів, районами тралення, на-
вчань і підготовки операцій [12, с.33, 35–36]. 
Але цій вимозі СБР-1 і СБР-2 не відповідали. 
Пізніше під СБР-3, що перебазувалася на Кав-
каз в Поті, була пристосована риболовецька 
шхуна “Кит” водотоннажністю біля 70 т [12, 
с.48], яке стало першим радянським самохід-
ним судном розмагнічування.  

Наприкінці вересня 1941 р. за рішенням 
штабу Чорноморського флоту в районі Трої-
цької бухти Мінно-торпедним відділом Чор-
номорського флоту був обладнаний випробу-
вальний полігон для розмагнічування кораб-
лів де встановлено замикач від роззброєної 
німецької магнітної міни [9, слайд 14]). Цей 
полігон дозволяв не лише перевірити якість 
розмагнічування кораблів, але й демонструва-
ти це прилюдно. При незадовільному розмаг-
нічуванні корабля, під час його проходження 
по стенду, спрацьовував замикач і на березі 
спалахувала червона лампа, яку було видно з 
корабля, що перевірявся [12, с.39]. 24 вересня 
1941 р. на випробувальному полігоні була 
проведена перша й успішна перевірка якості 
розмагнічування (підводний човен “С-33”). 
Потім перевірки стали регулярнішими, а піз-
ніше й обов’язковими [12, с.39].  

Окрім того, з метою систематизації ре-
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зультатів вивчення впливу різних факторів на 
зміну магнітних полів кораблів науковцями і 
флотськими фахівцями були розроблені спе-
ціальні форми протоколів безобмотувального 
розмагнічування і контрольних вимірів магні-
тних полів кораблів, обладнаних пристроями 
розмагнічування й апаратурою для їх регулю-
вання, а також форми паспортів, що видава-
лися кораблям і заповнювалися на СБР при 
проведенні чергового розмагнічування. 

Ведення цих документів дозволило нако-
пичити досвід проведення робіт з розмагнічу-
вання кораблів, вивчити вплив різних факто-
рів на зміну магнітних полів кораблів і, наре-
шті, мало величезне організуюче значення. 
Кораблям, що не пройшли у встановлений те-
рмін чергового розмагнічування, вихід у море 
заборонявся. Це положення на Чорноморсь-
кому флоті не порушувалося [12, с.37-38].  

Загалом за період з 25 серпня до 30 жовт-
ня 1941 р. у Севастополі на СБР-1 було про-
ведено 49 розмагнічувань і контрольних вимі-
рів кораблів (переважно підводних човнів), а 
на СБР-2 у Феодосії – п’ять підводних човнів 
[12, с.39-40]. З наближенням противника до 
Севастополя виникла необхідність перебазу-
вати СБР до найбезпечніших місць базування 
– портів Кавказу. Після їх перебазування зага-
льне керівництво Чорноморською групою 
розмагнічування кораблів залишилося за 
Л.С. Гуменюком, наукове керівництво здійс-
нював І.В. Курчатов [15, с.87].  

Можна говорити про те, що наприкінці 
війни оформилася певна самостійна флотська 
структуру з розмагнічування кораблів. Нака-
зом Народного комісара ВМФ від 8 жовтня 
1941 р. № 0977 в Управлінні кораблебудуван-
ня ВМФ було створено самостійне відділення 
по розмагнічуванню кораблів – “Перше відді-
лення” [14, с.6], яке здійснювало центральне 
керівництво. Кураторством науково-дослідних 
робіт у галузі розмагнічування кораблів за-
ймалася магнітна секція НТК ВМФ. На фло-
тах при технічних відділах були створені від-
ділення з розмагнічування кораблів з відпові-
дними засобами контролю [16, с.8]. Відділен-
ня з розмагнічування кораблів технічного від-
ділу Чорноморського флоту (начальник 
В.Д. Панченко [12, с.3, 5]) увійшло до складу 
Діючої армії 29 жовтня 1942 р. [19]. 

На Технічний відділ Чорноморського фло-
ту додатково були покладені наступні обо-
в’язки: контроль за перебуванням і правиль-
ною експлуатацією розмагнічуючих пристроїв 
на всіх кораблях і допоміжних суднах флоту, 

організація ремонту розмагнічуючих пристро-
їв, проведення контрольних вимірювань маг-
нітних полів кораблів і регулювання розмаг-
нічуючих пристроїв; керівництво роботами 
СБР з безобмоточного розмагнічування під-
водних човнів і допоміжних суден; організа-
ція контролю за станом магнітометрів; плану-
вання черговості розмагнічування кораблів 
тощо [12, с.57]. 

Фактично вже до 29 грудня 1941 р. усі ро-
боти з устаткування бойових кораблів Чорно-
морського флоту приладами розмагнічування 
були в основному завершені. Спільними зу-
силлями вчених-фізиків і флотських фахівців 
було розроблено інструкції з розмагнічування, 
методики вимірювання магнітних полів, бу-
дови приладів тощо. Але ця робота безперер-
вно продовжувалася протягом усіх воєнних 
років, що сприяло накопиченню досвіду й 
оволодінню цією новою спеціальністю [12, 
с.57–58, 61]. 

За підсумками роботи за 1943, 1944 і 
1945 рр. Служба розмагнічування кораблів 
Чорноморського флоту наголошувалася на 
щорічних зборах фахівців як краща серед по-
дібних служб інших флотів і флотилій. Вва-
жається, що завдяки винайденому вченими-
фізиками методу протимінного захисту за ро-
ки війни жоден корабель, обладнаний “систе-
мою ЛФТІ”, не загинув від магнітних мін [1; 
12, с.3]. 

Внесок багатьох науковців і флотських 
фахівців в області розмагнічування кораблів 
(“чорної магії”, як іноді називали цей процес 
моряки [12, с.39]) був високо оцінений керів-
ництвом СРСР. У 1942 р. за найбільш активну 
участь у вирішені наукових, технічних і орга-
нізаційних проблем по забезпеченню безпеки 
кораблів шість співробітників ЛФТІ були удо-
стоєні Сталінської премії 1-го ступеня у роз-
мірі 150 тис. руб.: А.П. Александров, І.В. Кур-
чатов, Б.А. Гаєв, В.М. Тучкевич, В.Р. Регель і 
П.Г. Степанов. Одночасно з ними звання лау-
реатів були удостоєні військові моряки – 
Б.Е. Годзевич та І.В. Клімов. Ряд осіб були на-
городженні високими урядовими винагорода-
ми [8, с.43]. 

На згадку про діяльність учених ЛФТІ в 
1941 р. з розмагнічування кораблів Чорномор-
ського флоту 11 червня 1976 р. на території 
Севастопольського вищого військово-морсь-
кого інженерного училища був відкритий 
пам’ятний знак (фото 3, 4) [16, с.8; 11]. 

Наприкінці зазначимо, що на урочистих 
зборах вчених Російської академії наук, вузів, 
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фахівців ВМФ і організацій промисловості, а 
також ветеранів флоту, присвячених 70-річчю 
створення в СРСР служби захисту кораблів 
ВМФ з фізичних полів (Санкт-Петербург, 7 і 
8 жовтня 2011 р.) зазначалося, що створені на 
початку війни групою учених Ленінградсько-

го фізико-технічного інституту під керівницт-
вом А.П. Александрова станції розмагнічу-
вання кораблів на Балтійському, Чорноморсь-
кому та Північному флотах “були прообраза-
ми майбутніх ефективних систем захисту 
кораблів ВМФ” [16, с.4]. 

 

…  

 

Фото 3, 4. Пам’ятний знак розмагнічуванню кораблів Чорноморського флоту в роки  
Великої Вітчизняної війни та церемонія його відкриття. Севастополь, червень 1976 р. 

 

Таким чином, успішне вирішення завдан-
ня захисту кораблів від магнітних мін стало 
однією з найвагоміших розробок радянських 
науковців-фізиків і фахівців ВМФ у передво-
єнні роки і відіграло важливу роль під час вій-
ни. Розробка методів розмагнічування кораб-
лів для захисту кораблів від магнітних і інду-
кційних мін і торпед сприяло успішним діям 
Чорноморського флоту у роки війни, вряту-

ванню життів багатьох тисяч радянських мо-
ряків.  

Слід наголосити, що проблема протимін-
ного захисту, за досвідом Великої Вітчизняної 
війни, є стратегічно значущою, що зумовлює 
приділяти їй значну увагу ще у мирний час. 
Ця проблема може бути успішно вирішеною 
лише при тісній взаємодії науковців, фахівців 
промисловості і військово-морського флоту. 

 
Список використаної літератури 

 

1. Александров Анатолий Петрови // Патриотический интернет-проект “Герои Страны”: [Электрон. 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10422 

2. Бережной С.С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928–1945: Справочник. – М.: Воениздат, 1988. – 
710 с. 

3. Васильев А.М. Линейные корабли типа Советский Союз. – СПб: Галея Принт, 2006. – 176 с. 
4. Военно-морской словарь. – М.: Воениздат, 1990. – 511 с. 
5. Военный энциклопедический словарь / Редкол. А.П. Горкин, В.А. Золотарев и др. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, “РИПОЛ КЛАССИК”, 2012. – 1664 с. 
6. Воронин К.И. На черноморских фарватерах. – М.: Воениздат, 1989. – 175 с. 
7. Выступление академика А.П. Александрова на торжественном собрании ветеранов противомин-

ной защиты кораблей, посвященном 30-летию службы защиты ВМФ 2 июля 1971 г. в ленинградском 
Доме ученых // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. – 2012. – Т.5. – №2. – С.17-23. 

8. Дьяков Б.Б. О создателях системы противоминной защиты кораблей в физико-техническом инсти-
туте // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. – 2012. – Т.5. – №2. – С.34-51. 



ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 138 

9. Забродский А.Г. Вклад ученых в великую победу. На примере ЛФТИ // Физико-технический инс-
титут им. А.Ф. Йоффе Российской академии наук. – 17.12.2012. – 34 слайда: [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: www.ioffe.ru 

10. ЛФТИ: РАБОТЫ 1941 г. Из отчета о научной деятельности Физико-технического института 
(ФТИ) АН СССР за 1941 г. // Семейные истории: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.famhist.ru/famhist/ap/0018775b.htm 

11. Памятник размагничивания кораблей. Бухта Голландия. Севастополь / Фото 2009 г. // 
Krim.Biz.Ua: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.krim.biz.ua/sevastopol-36-foto.html 

12. Панченко В.Д. Размагничивание кораблей Черноморского флота в годы Великой Отечественной 
войны. – М.: Наука, 1990. – 192 с. 

13. Пархоменко В.Н. 70 лет Службе защиты кораблей ВМФ по физическим полям / Фундаменталь-
ная и прикладная гидрофизика. – 2012. – Т.5. – №2. – С.24-28. 

14. Приказ Народного комиссара ВМФ от 8 октября 1941 г. № 0977 “О изменении Положения об 
Управлении кораблестроения ВМФ, в связи с созданием в нем самостоятельного отделения по размаг-
ничиванию кораблей” / Фотокопия // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. – 2012. – Т.5. – №2. – 
С.6. 

15. Ткаченко Б.А. История размагничивания кораблей Советского Военно-Морского Флота / Борис 
Архипович Ткаченко, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе АН СССР. – Ленинград: Наука, 
Ленингр. отд-ние, 1981. – 223 с. 

16. Торжественное собрание ученых Российской академии наук, специалистов ВМФ, промышлен-
ности и ветеранов, посвященное 70-летию Службы защиты кораблей по физическим полям ВМФ / Ал-
фёров Ж.И., Лавёров Н.П., Саркисов А.А. та ін. // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. – 2012. – 
Т.5. – №2. – С.4-16. 

17. Фурман І.І. Застосування морської мінної зброї в локальних війнах та збройних конфліктах у пі-
слявоєнний період (1950–2003 рр.) // Збірник наукових праць Національної академії оборони України 
“Труди академії”. – 2004. – № 50. – С. 226-232. 

18. Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. – 3-е изд. – М.: Воениздат, 1989. – 495 с. 
19. Перечень №18 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Черноморского 

флота и Азовской военной флотилии, входивших в состав Действующей армии в период Великой Оте-
чественной войны (1941–1945 гг.) / Перечни соединений, частей и учреждений Советской Армии со сро-
ками вхождения их в Действующую армию (Приложение к директиве Генерального штаба от 2 апреля 
1960 г. № 170183): [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_ 
voisk/Perechen_18_01.html. 
 

Отримано: 12.10.2014 р. 
 



ВЕКСИЛОЛОГІЯ, ЕМБЛЕМАТИКА, ФАЛЕРИСТИКА 

Воєнно-історичний вісник 3(13) / 2014 139 

 
 

Вексилологія, емблематика, фалеристика 
 

УДК 930.1.7.045:94(477) 
Карпов В.В., кандидат історичних наук, доцент кафед-
ри Національної академії керівних кадрів культури і ми-
стецтв, полковник запасу (м. Київ) 

 
 

СИМВОЛІКА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ ЯК ОЗНАКА 
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Стаття присвячена проблемі застосування символіки Українською Повстанською армі-

єю у 1942–1953 рр. Автором проаналізовано обставини створення та використання військових 
нагород та відзнак в армії. Зазначається, що символіка Української Повстанської Армії но-
сить виразно національний окремішній характер. 
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Діяльність Української Повстанської армії 
(далі – УПА), поруч із діяльністю радянських 
підпільників і партизанів, вважають однією із 
визначних сторінок руху Опору в період Дру-
гої світової війни. Діяльність партизанів, як 
загалом і підпільників, відрізняється від дія-
льності УПА передусім мотивацією – відсто-
ювання права на незалежну державу у вояків 
УПА та знищення загарбників, звільнення зе-
мель і відновлення радянської влади у парти-
занів. Оскільки вони виступають суб’єктами 
одного процесу, їх єднає боротьба проти спі-
льного ворога. Тож УПА можна вважати сто-
роною у збройній боротьбі часів Другої світо-
вої війни. 

До символіки українських військових фо-
рмувань періоду Другої світової війни також 
належать відзнаки учасників формувань у 
складі вермахту. Дослідники цієї проблемати-
ки А. Бобков [2, с.8], М. Царенко [23, с. 11], 
С. Музичук [18, с.9–11] дотримуються думки, 
що символіка українських військових форму-
вань у складі вермахту мала національний ха-
рактер. Проте ця тема ще не отримала достат-
нього висвітлення в науковій літературі.  

Як прийнято вважати, створення Україн-
ської Повстанської армії було започатковано 
на Волині та Поліссі [6, с.509]. У час ліквідації 
німцями української адміністрації на теренах 
Волині у лютому 1942 р. переходить у підпіл-
ля Тарас Бульба-Боровець і перебуває в Сар-
ненському і Костопільському районах. З при-
ходом німців на українські землі він створив у 
місті Олевську відділ поліції і назвав його 
«Поліська Січ». Спочатку Т. Боровець діяв за 
інструкціями Української Державної Влади, а 

пізніше самостійно, виступаючи як отаман 
«Поліської Січі». Згодом у березні–квітні 1943 
р. він веде переговори із Штабом УПА-Північ, 
однак пропозицію Штабу включити свій під-
розділ до загального українського повстансь-
кого руху та увійти до Штабу УПА відхиляє 
[16, с.63]. 

Перший відділ Української Повстанської 
армії на Поліссі у жовтні 1942 р. зорганізував 
Остап (Сергій Качинський), військовий рефе-
рент Краєвого Проводу ОУН на Північно-
західних землях. Він був сином православного 
священика і до війни проходив військову 
службу офіцером у польській армії [16, с.30]. 
На Волині вже восени 1942 р. підіймається 
сотня Української Повстанської армії під ко-
мандою відомого члена ОУН сотника Довбе-
шки-Коробки (Григорія Перегійняка), уро-
дженця Волині [16, с.33]. Адже саме на Воли-
ні та Поліссі крім німецьких утисків населен-
ню взнаки давалися ще й радянські партизани 
та польські «пляцуфкі».  

Від самого початку до місцевого населен-
ня радянські партизани поставилися вороже, 
трактуючи його як самостійників-націоналіс-
тів, які борються з більшовизмом і СССР. 
Опорою для радянських партизанів на Поліссі 
й Волині стали польські колоністи. 

Здавалося б, що боротьба польського на-
роду під час Другої світової війни мала скеру-
ватися проти Німеччини та СРСР, які у верес-
ні 1939 р. спільно ліквідували Польську дер-
жаву. На українських теренах, окупованих ко-
лись Польщею, польські колоністи повели бо-
ротьбу проти місцевого українського насе-
лення усіма засобами, співпрацюючи в тому 
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відверто з німцями та радянськими партиза-
нами. Поляки планово розподілили між собою 
ролі: одна частина працювала в німецькій 
окупаційній адміністрації, інша – в політич-
них відділах, решта ж утворила таємні гуртки 
(«пляцуфкі») нібито для боротьби проти нім-
ців, а насправді для ліквідації у співпраці з ра-
дянськими партизанами українського само-
стійницького руху.  

Навесні 1943 р. починають стихійно орга-
нізуватися і діяти відділи УПА на Правобе-
режжі: в Холодному Яру – під проводом ко-
мандира Костя, наддніпрянця, колишнього 
старшини Червоної армії; на Уманьщині – під 
проводом командира Остапа, також наддніп-
рянця. Душею того руху був 60-літній чоловік 
Тарас, шеф штабу відділу Холодного Яру, ко-
лишній учасник повстанських боїв у Холод-
ному Яру після Першої світової війни. На до-
помогу тим відділам з Волині вирушає шість 
сотень УПА, очолених командиром Енеєм. 

Згодом постає група «УПА-Південь» під 
командуванням полковника Батька (Омеляна 
Грабця, уродженця Чесанівщини, загинув у 
бою з більшовиками на Вінниччині 10 червня 
1944 р.) – провідника Генеральної Округи 
ОУН на Осередньо-Українських Землях. Влі-
тку 1943 р. починає переорганізовуватися у 
повстанську армію Українська Народна Са-
мооборона в Галичині. Цією справою керує 
полковник Шелест (Василь Сидор, уродже-
нець Сокальщини, краєвий провідник ОУН у 
Карпатському краї, від 1943 р. – Генеральний 
суддя ОУН, загинув у бою з більшовиками в 
Перегінському р-ні Станіславської обл. 
17 квітня 1949 р.) – недавній шеф штабу УПА-
Північ, який після остаточної реорганізації й 
поширення УНС на УПА-Захід став її коман-
диром. 

У зв’язку з територіальним поширенням 
дій УПА та формуванням двох нових військо-
вих груп УПА-Захід і УПА-Південь для кері-
вництва армією на основі Краєвого військово-
го штабу Проводу ОУН утворюється Головна 
команда УПА із Головним військовим шта-
бом у її струкутурі. Восени 1943 р. рішенням 
Головного Командування УПА запроваджено 
пост Головного Командира УПА, який обі-
ймайняв Роман Шухевич (псевдо – Тарас Чу-
принка) спочатку в ранзі підполковника, а від 
22 січня 1946 р., згідно з постановою УГВР, у 
ранзі генерала. 

Восени 1943 р. починають діяти перші 
повстанські відділи на Буковині й Бесарабії, 
що набувають тимчасову назву Буковинська 

українська самооборонна армія (далі – БУСА). 
У травні 1944 р. відділи БУСА переймають 
загальну назву УПА й, об’єднавшись, стають 
територіально-адміністративною складовою 
УПА-Захід. 

Особливістю системи символіки УПА є 
те, що вона опрацьовувалася у процесі зброй-
ної боротьби паралельно із становленням ор-
ганізаційної структури армії стихійно. Особо-
вий склад ідейно був прихильником українсь-
кої державності та з самого початку вживав 
такі її символи, як тризуб і жовто-блакитний 
прапор. Водночас організаційним прапором 
армії та ОУН став червоно-чорний стяг.  

Як зазначає вітчизняний дослідник 
В. Сергійчук, червоно-чорний прапор УПА 
«до жовто-блакитного ніякого відношення не 
має» [21, с.34]. Однак, зважаючи на те, що 
свою працю історик опублікував ще у радян-
ські часи, коли про українську національну 
символіку годі було й писати, а дослідження 
військової символіки України взагалі не вело-
ся, слід зауважити, що автор не врахував вза-
ємозв’язку процесу державотворення і не-
від’ємного від нього процесу збройної боро-
тьби за державність. 

Ґрунтовним дослідженням становлення 
системи символіки та відзнак УПА є праця 
Сергія Музичука та Ігоря Марчука. «Україн-
ська Повстанча Армія». Посилаючись на ві-
домості М. Климишина [1, с.131], автори під-
креслють той факт, що при створенні націо-
нальних збройних сил Революційний Провід 
ОУН у 1940 р. передбачав запровадження 
уніформи для армії та порядкової поліції. Си-
мволіка до уніформи, запропонована С. Лен-
кавським, Е. Козаком, С. Дядинюком та ін. 
[17, с.20], передбачала застосування відзнак у 
вигляді тризуба й базувалася на традиціях 
Української Галицької армії. Революційний 
Провід ОУН рекомендував при використанні 
цивільного одягу або уніформи воюючих сто-
рін носити на лівому рукаві синьо-жовту 
пов’язку завширшки 10–15 см. І хоча дослід-
ники наголошують на важливості моменту 
опрацювання символіки при створенні украї-
нських збройних формувань, все ж слід зазна-
чити, що це не стосується символіки УПА, 
хоча й подає деяку генезу цього питання. 

До літа 1943 р. однострої українських по-
встанців не мали усталеного вигляду, в ужит-
ку одночасно були цивільний і військовий 
одяг. Кольори одностроїв також різнилися. На 
початку формування більша частина повстан-
ців носила цивільний одяг. Однак пізніше ши-
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рокого використання набули трофейні одно-
строї: польські, німецькі, угорські, чеські, сло-
вацькі, румунські, італійські, а інколи навіть 
англійські та американські. Трофейні шапки 
легко перешивали на мазепинки, а радянські 
кашкети – на петлюрівки, додавши до них 
тризуби [17, с.25]. Стихійний характер ство-
рення символіки підрозділів УПА також до-
повнювався геральдичною традицією певного 
регіону, на що вказує стилізоване зображення 
герба Полісся (тура) на шапковій відзнаці од-
ного з підрозділів [17, с.26; 1, с.137]. 

Символіка української державності знай-
шла відбиття в армії у формі кокарди та пря-
жки. УПА не отримала повного власного од-
нострою, функції відзнак покладалися на де-
які елементи одягу повстанців. Передусім це 
стосувалося головних уборів – мазепинок та 
петлюрівок, оскільки вони мали характерний 
вигляд і були ознакою лише української армії. 
На шапки неодмінно кріпили українські від-
знаки у вигляді різного роду тризубів: дехто 
мав кокарди, які використовували ще у 1918–
1921 рр., інші носили зразки, виготовлені для 
української допоміжної поліції у Генеральній 
губернії. Але у більшості випадків повстанці 
самі виготовляли з доступних матеріалів від-
знаки з тризубом, що різнилися розміром та 
стилем.  

Іншою характерною ознакою приналеж-
ності до УПА були шкіряні ремені з тризуба-
ми на пряжках [15, с.28]. Уперше вони з’яви-
лися на однострої української поліції Генерал-
губернаторства у 1940–1941 рр., а в Повстан-
ській армії почали використовуватися вже з 
перших місяців її існування. У вояків УПА 
пряжки на ременях також були різними: і пе-
рероблені з офіцерських, що використовува-
лися в інших арміях (радянській, німецькій, 
польській), тільки доповнені накладеним три-
зубом; і вирізані з використаних гарматних 
гільз чи відлиті з металу; і перероблені з німе-
цьких солдатських пряжок шляхом знищення 
гітлерівських символів з накладанням тризу-
ба. Найкращими і найрідкіснішими були пря-
жки, виготовлені за індивідуальними проек-
тами вояків. 

Інколи на одностроях УПА зустрічалися 
різні нашивки: на комірах – прапорці націона-
льних кольорів (на Волині) або «зубчатки» (в 
УПА-Захід); нарукавні нашивки у вигляді щи-
тка синьо-жовтого кольору або щитка з три-
зубом; нагрудні нашивки у вигляді чорно-
червоного та синьо-жовтого прапорців з три-
зубом тощо.  

Отже, при формуванні Української Повс-
танської армії за основу її символіки було взя-
то тризуб, як герб держави, та жовто-блакитну 
пов’язку – кольорів прапора, тобто символів 
української державності. Однак барви прапо-
ра самої армії були червоно-чорні, що і було 
покладено в основу системи нагород УПА. 

У силу історичних обставин – підпільно-
партизанського характеру існування армії та її 
збройного протистояння – нагородна система 
Української Повстанської армії є маловідо-
мою сторінкою української фалеристики. До 
цієї системи належали нагороди за бойові за-
слуги, за поранення та працю задля українсь-
кої армії. Серед багатьох українських військо-
вих підрозділів, що діяли в роки Другої світо-
вої війни, власні нагороди мала тільки УПА, 
хоча як знаками розрізнення відзнаками по-
слугувалися й інші формування [19, т.1, 
с.168]. Це унікальний приклад існування цілі-
сної системи багатоступеневих нагород для 
відзначення повстанців, які протягом тривало-
го часу вели визвольну боротьбу у ворожому 
оточенні [17, с.35].  

Стосовно дати встановлення нагород до-
слідники мають різні думки. Так, О. Круков-
ський і С. Пахолко називають у цьому зв’язку 
27 січня 1944 р. [9, с.106], Я. Семотюк – 21 сі-
чня 1944 р. [20, с.42]. Тоді як Д. Вєдєнєєв 
стверджує, що нагороди УПА встановлено 
2 січня 1944 р. наказом Головного командира 
армії [3, с.36]. Очевидно, тут закралася прикра 
помилка. Головний Командир УПА Роман 
Шухевич наказом від 27 січня 1944 р. №3/44 
запровадив ці нагороди [12, с.164; 8, с.231]. До 
згаданої системи нагород належать Золотий, 
Срібний та Бронзовий (фото 1) Хрести Бойо-
вої Заслуги, а також Золотий, Срібний і Брон-
зовий (фото 2) Хрести Заслуги. Першою від-
знакою нагороджували лише вояків УПА. 
6 червня 1948 р. постановою Української Го-
ловної Визвольної Ради встановлено медаль 
«За боротьбу в особливо важких умовах».  

Автором нагород є відомий графік, вояк 
УПА, Нил Хасевич (Бей-Зот) [10, с.119]. Саме 
йому українська фалеристика і графіка зо-
бов’язані високохудожніми творами українсь-
кого агітаційного політичного плаката, листі-
вками і українськими бойовими нагородами 
УПА, яким властива єдність, цілісність і від-
повідний стиль виконання. Його нагородну 
систему Української Головної Визвольної Ра-
ди дослідник В. Кравцевич-Рожнецький на-
звав «стилем Нила Хасевича», з чим варто по-
годитись. 
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Фото 1. Бронзовий Хрест  
Бойової Заслуги 

Фото 2. Бронзовий Хрест  
Заслуги 

Фото 3. Відзнака приналежності  
до УПА 

 

Проекти нагород Н. Хасевича були за-
тверджені із незначними змінами. До проектів 
він додав пояснювальну записку та інструк-
цію щодо виготовлення нагород УПА в умо-
вах підпілля. Дослідник О. Кучерук підкрес-
лює, що при виготовленні відзнак також вно-
силися зміни і реальні нагороди дещо відріз-
няються від запроектованих. Хасевич Н. ілюс-
трував майже усі видання УПА-Північ, випу-
щені в умовах підпілля. Уперше його проекти 
відзнак і нагород УПА були опубліковані в 
1952 р. у Філадельфії (США) в альбомі «Гра-
фіка в бункерах УПА» [22; 14, с.35]. Існує 
оприлюднена Василем Куком легенда, що пі-
сля того як Й. Сталін ознайомився із цією 
книгою, він наказав віднайти патріота і зни-
щити його. Бункер, де перебував Нил Хасевич 
із охоронцями, чекісти виявили і закидали 
гранатами [14, с.36; 8, с.231]. Митець загинув 
4 березня 1952 р. на Рівненщині у бою як воїн 
зі зброєю в руках. 

Усі нагороди, встановлені наказом Голо-
вного Командування УПА, як стверджує до-
слідник Я. Семотюк [20, с.42; 24, р.31], виго-
товлені у Мюнхені [17, с.39]. До системи вій-
ськових відзнак також входила відзнака при-
належності до УПА (фото 3) [9, с.107] для на-
городження всіх вояків і цивільних осіб, які 
брали безпосередню участь у бойових діях, у 
підпіллі або «спричинилися до розбудови 
УПА». Цей знак має форму ромба, у центрі 
якого – український давній меч вістрям угору. 
На лезі меча – стрічка з написом «За народ», а 
по верхніх ребрах ромба написи з обох боків 
«За Україну» та «За волю». Під стрічками – 
буквена абревіатура «УПА», причому літера 
«П» композиційно покладена на меч. За по-
ложенням, цей знак не був нагородою. Іщук 
О. та Н. Ніколаєва подають відомості про те, 

що вищезгаданий знак і медаль «За боротьбу 
в особливо важких умовах» було встановлено 
30 червня 1950 р., про що рукою В. Кука, 
останнього Головного Командира УПА, зроб-
лено напис на зворотньому аркуші проектів 
відзнак [7, с.91]. У Галузевому державному 
архіві Служби безпеки України дослідники 
віднайшли ще 13 проектів нагород, намальо-
ваних олівцем, які не мали вжитку [4, арк.175–
177]. 

Наказом встановлювалися не тільки від-
знаки, але й визначався порядок нагороджен-
ня ними, а також регламентувалося право на-
дання нагороди відповідно до її рівня. Що 
вищим був ступінь відзнаки, то вищим був 
орган, який міг здійснювати нагородження. 
Так, Золоті Хрести Бойової Заслуги 1-го і 2-го 
класів надавалися УГВР за поданням Голо-
вного Командира УПА, Срібні Хрести Бойо-
вої Заслуги 1-го і 2-го класів – Головним Ко-
мандиром УПА за поданням крайового ко-
мандира УПА, Бронзовий Хрест Бойової За-
слуги – крайовим командиром УПА за подан-
ням командира Військової Округи – Групи. 
Золотим і Срібним Хрестом Заслуги нагоро-
джувала УГВР за поданням Головного Ко-
мандира УПА, а відзначення Бронзовим Хре-
стом Заслуги здійснював Головний Командир 
УПА за поданням крайового командира. 

6 червня 1948 р. УГВР видала постанову 
про встановлення медалі «За боротьбу в особ-
ливо важких умовах» [20, с.43; 8, с.231]. Тому 
твердження Головного Командира УПА Ва-
силя Кука стосовно того, що це відбулося 
30 червня 1950 р., не відповідає дійсності. У 
постанові зазначалося: «З уваги на те, що в рі-
зних районах України багато учасників украї-
нського визвольно-революційного руху веде 
боротьбу проти московсько-більшовицьких 
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окупантів в незвичайно важких умовах, – в 
умовах, що вимагають від революціонерів і 
повстанців просто нелюдських фізичних і мо-
ральних зусиль, – для відзначення особливої 
мужності таких революціонерів і повстанців 
та їхніх особливих заслуг для справи визво-
лення України встановити окрему медаль «За 
боротьбу в особливо важких умовах» [17, 
с.37].  

Лише одній групі під керівництвом 
В. Охримовича (Грузин, Кузьма) восени 1951 
р. вдалося дійти з-за кордону до Головного 
Командира УПА Василя Кука та передати, се-
ред іншого, і деяку кількість нагород. Чи 
отримав тоді хтось із членів підпілля свої хре-
сти й медалі, залишається невідомим, хоча на-
городні листи оформлялися. 23 травня 1954 р. 
в одній із криївок В. Кука органи НКВС вилу-
чили нагороди УПА [13]. Вони, поряд із де-
якими відзнаками, що зберігаються у Львівсь-
кому історичному музеї, є важливим фалерис-
тичним джерелом [11, с.45]. 

Хрести Бойової Заслуги УПА мали стан-
дартний дизайн та однаковий розмір – 
27×27 мм. Сам знак являє собою прямий ко-
зацький рівнораменний хрест з трьома ромбо-
видними елементами на кінцях. Хрест покла-
дено на два давньоукраїнські схрещені мечі 
вістрям униз, що є загадкою Н. Хасевича, 
оскільки вважається, що меч вістрям угору 
символізує готовість до боротьби, а меч віст-
рям додолу засвідчує мирні наміри. По краю 
знак обведений бортиком, в його центр впи-
саний квадратний ромб із Малим гербом УНР 
(фото 1). Хрести різних класів відрізнялися 
один від одного кольором металу та кількістю 
квадратних «зірок» на колодці [9, с.107].  

За такою ж типологічною схемою побу-
дована відмінність класів Хреста Заслуги з ті-
єю різницею, що замість «зірок» до колодок 
кріпилися один чи два «паски» з металу від-
повідного кольору. Знак Хреста виконаний у 
формі «хреста-меча», у центрі якого – рівно-
великий ромб із вписаним у нього Малим гер-
бом УНР. Хрест обрамлений широким бор-
том, а його нижнє рамено має вигляд витягну-
того ромба (фото 2). Центральний елемент 
хрестів 1-го класу – ромб – був залитий си-
ньою емаллю чи фарбою. Крім того, у 1-му 
класі Хреста Бойової Заслуги рамена хреста 
мали накладену емаль червоного кольору.  

12 жовтня 1952 р. «на основі постанови 
УГВР від дня 10.Х.1952 р.» Головнокоманду-
вач В. Кук видав наказ про нагородження ме-

даллю «Х-річчя УПА» «усіх бійців і команди-
рів УПА та всіх учасників українського виз-
вольного революційного підпілля, які на день 
14.Х.1952 р. находяться в активній боротьбі 
проти російсько-більшовицьких поневолюва-
чів України». Самих медалей виготовлено то-
ді ще не було, тому нагородженим, відповідно 
до цього наказу, повинні були видаватися 
тимчасові посвідки про відзначення медаллю 
[17, с.41]. 

На численних світлинах вояків УПА усіх 
регіонів Західної України не віднайдеш вояка 
із нагородою на мундирі. Почасти такого воя-
ка вважали за розвідника, оскільки радянські 
спецслужби використовували нагороди, які 
перехоплювали у кур’єрів, для надання біль-
шої ваги своїм агентам.  

Нагороди Української Повстанської армії 
посідають чільне місце у фалеристичній спа-
дщині України. Вони були опрацьовані в гор-
нилі збройної боротьби. Якщо Армії УНР не 
вдалося створити систему військових відзнак і 
тільки після Визвольних змагань постали де-
які пропам’ятні відзнаки, які проте не мали 
характеру відзнак за бойові заслуги [5, с.4], то 
Українська Повстанська армія та Українська 
головна визвольна рада зробили значний крок 
у цій справі і завершили формування цілісної 
системи. 

Разом з творами українського агітаційно-
го політичного плакату, листівок і бонів наго-
роди УПА утворюють єдиний стиль, який 
можна назвати «стилем Нила Хасевича», або 
стилем УПА. За основу символічного озна-
чення заслуг вояків узято волинський рівно-
раменний хрест, козацькі зорі та давньоруські 
мечі, що є ідеологією і суттю усієї системи 
відзнак, яка показує спадкоємність військових 
традицій українського народу. 

Формально вони не належать до держав-
них відзнак [19, т.1, с.170], а швидше за все є 
нагородами військової формації, однак за від-
сутності державних нагород та самої держави 
їх можна віднести до відзнак державного рів-
ня, оскільки на теренах України армія викону-
вала державницьку функцію.  

Таким чином, нагороди УПА носять зага-
льнонаціональний характер, мають власну 
внутрішню логіку і є цілісною системою, що 
побудована за принципом відповідності сту-
пеня нагороди значущості заслуг і зорієнтова-
на на вшанування як військових, так і цивіль-
них осіб за їхню особисту роль у національно-
визвольній боротьбі. 
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The author analyzes the process of development of Soviet submarines applying tactics in the 
Black Sea during the World War II. It is deals the problems of implementation of existing theoretical 
propositions into practice and identifies factors that influenced on the introduction of new techniques 
and methods of submarines using. 
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by Soviet troops. The authors examine the course of hostilities and military art, show heroism of the 
Red Army soldiers during the operation. 
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Ukrainian fronts, Transcarpathia. 
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The article deals with Soviet experience in the fight against mine danger in the Black Sea during 
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А Н О Н С 
 

 
 

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 22 травня 2014 
року відбувся щорічний (третій) міжвузівський науково-практичний семінар на тему: “Досвід 
застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: 
тенденції та закономірності”, за матеріалами якого видано збірник наукових праць його уча-
сників. 

У цьому збірнику матеріалів науково-практичного семінару запропоновано авторські пог-
ляди на причини та перебіг процесів розвитку воєнного мистецтва в роки Першої світової вій-
ни, розвитку форм і способів збройної боротьби у Другій світовій війні та післявоєнний період. 

Матеріали наукового збірника можуть бути використані при розробленні концептуальних 
документів, що визначатимуть подальші напрями реформування та розвитку Збройних Сил 
України, у проведенні воєнно-історичних досліджень, а також у навчально-виховному процесі 
військово-навчальних закладів України при вивченні воєнно-історичних дисциплін, загальної 
тактики, тактики родів військ, оперативного мистецтва та стратегії. Проведення подібних семі-
нарів стало доброю традицією, яка сприяє розвитку воєнно-історичної науки в Україні. 

Наступний (четвертий) науково-практичний семінар за такою ж тематикою планується на 
травень 2015 року на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняхов-
ського. Саме під час наукової дискусії такого рівня відбувається обмін досвідом між провідни-
ми вітчизняними фахівцями в галузі воєнної історії. 
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

 

“Воєнно-історичний вісник”: збірник наукових праць Національного університету оборони 
України є фаховим виданням (наказ Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2013 
року № 1609) з історичних наук. 

До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України (постанова 
Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) та містять такі необхідні елементи: постанов-
ка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується дана стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

Зазначені елементи можуть бути виокремленні як підрозділи, або не виділятися в тексті. 

Стаття подається в одному примірнику українською (російською, англійською) мовою з 
підписом автора на останній сторінці. Стаття оформляється за зразком: 

назва статті (великими літерами); 

над назвою статті через 2 інтервали вказується прізвище та ініціали автора, науковий сту-
пінь, вчене звання, посада та місце роботи; 

кваліфікаційний індекс Універсальної десяткової кваліфікації (УДК) статті розміщується 
перед відомостями про автора; 

анотацію подають мовою тексту публікації (у виданнях іншими мовами, крім української, 
анотацію повторюють українською мовою) під назвою через 1 інтервал; 

ключові слова вибирають із тексту публікації і подають окремим рядком безпосередньо пе-
ред їх текстом; 

список використаної літератури подається наприкінці статті та оформляється згідно вимог 
наказу № 63 ВАК України від 26.01.2008 р. і ДСТУ 7152:2010 (лист від 10.11.2010 р.); 

публікацію (статтю) супроводжують розширеною анотацією (резюме) із зазначенням назви 
статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового ступеня, вченого звання, поса-
ди та місця роботи) англійською мовою та розміщують після списку літератури; 

формат сторінки – А 4. 

Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 друк. арк. (20 тис. друкованих знаків). 

До статті обов’язково додаються: 

а) її електронна версія на диску CD-R (CD-RW) чи на електронну пошту: mil-iv@ukr.net 
(окремим файлом, назва якого має містити прізвище автора, наприклад, “Петренко.doc”) у фор-
маті *.doc або *.rtf набрану в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New 
Roman, (кегель 12), міжстрічковий інтервал – 1, відступи зверху, знизу та справа – 2 см, зліва – 
2,5 см (малюнки, які супроводжують текст, мають бути у форматі PDF, JPEG, або збережені як 
документ Word; сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються; 

б) для здобувачів та ад’юнктів (аспіратів) обов’язково рекомендацію кафедри (відділу, уп-
равління, навчального закладу) оформлену витягом із протоколу засідання кафедри (відділу, 
управління, навчального закладу) та рецензію доктора або кандидата наук за фахом; 

в) як виняток, за відсутності рекомендації кафедри (відділу, управління, навчального закла-
ду) можна подати рекомендацію наукового керівника щодо публікації статті; 

г) довідка про авторів (для авторів з інших установ) на окремій сторінці. 

Погляди авторів статей можуть не співпадати з поглядами редакції збірника. 

Відповідальність за зміст та якість статті несуть автор, кафедра (відділ) та рецензент. 

Матеріали, що оформлені неохайно і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не 
розглядаються. Рукописи, не прийняті до друку або відхилені редакцією, авторам не поверта-
ються. 
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