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Стратегічні та фронтові операції на території України у 1943–1944 роках / 
[В.М. Грицюк, О.Є. Лисенко, Р.І. Пилявець, С.В. Сидоров]; відп. ред. О.Є. Лисенко. – 

К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; 
Інститут історії України НАН України, 2015. – 508 с. 

 

Колективна монографія присвячена військовим подіям на теренах України у 1943–1944 ро-

ках. На широкій джерельній базі здійснено реконструкцію основних стратегічних і фронтових 

операцій, проведених радянськими військами під час воєнного протистояння нацистській Ні-

меччині та її союзникам. Битви за Дніпро та Правобережну Україну стали одними з найбільших 

стратегічних операцій у роки Другої світової війни. У монографії аналізуються підходи до стра-

тегічного й оперативного планування, особливості реалізації замислів Ставки Верховного Го-

ловнокомандування, здобутки, невдачі і втрати в ході виконання поставлених завдань. Просте-

жується перебіг мобілізаційних заходів 1942–1944 рр. Праця містить матеріали про антинаци-

стську боротьбу радянських партизанів та учасників українського самостійницького руху. Роз-

кривається внесок народу України у розгром нацистських військ. На основі новітніх досліджень 

українських військових істориків спростовуються глорифіковані схеми радянського часу. 

Детально про ці та інші грандіозні події найжорстокішої з усіх воєн, які будь-коли розгор-

талися на українських теренах, читач дізнається зі сторінок цієї книги. 

Видання призначено для викладачів, слухачів і студентів вищих військових і цивільних на-

вчальних закладів, широкого читацького загалу. 
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Слюсаренко П.М., кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, доцент кафедри соціології та гу-
манітарних дисциплін Державного університету теле-
комунікацій (м. Київ) 

 
 

ПЕРЕДУМОВИ РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ (1920–1921) ТА  
НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ (1941–1945) ВОЄН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 
У статті проаналізовано передумови розв’язання двох воєн – російсько-польської 1920–

1921 рр. і німецько-радянської 1941–1945 рр. Здійснено порівняльну оцінку воєнно-політичної 
обстановки на європейському просторі в переддень військового зіткнення сторін конфлікту, 
умов підготовки їх до ведення бойових дій, планів і замислів, складу військ, співвідношення сил і 
засобів. Виявлено загальні риси й особливості розв’язання цих війн; з’ясовано причини превен-
тивності завдання удару з боку однієї із конфліктуючих сторін як у 1920 р., так і в 1941 р. 

Ключові слова: бойові дії, війська, збройні сили, російсько-польська війна, армія, німецько-
радянська війна, удар, військова техніка та озброєння, бойовий склад, командування, план “Ба-
рбаросса”, операція “Гроза”. 
 

На сьогоднішній день оприлюднено дово-
лі велику кількість історіографічних видань за 
тематикою російсько-польської (1920–
1921 рр.) та німецько-радянської (1941–
1945 рр.) воєн, що стали доленосними, перед-
усім для східнослов’янських народів. Саме 
передумови цих воєн спонукають сучасних 
дослідників до активної дискусії, адже резуль-
тати вивчення вказують на певні паралелі і ці-
лу низку загальних рис. Дискусійними зали-
шаються питання щодо причин завдання пре-
вентивних ударів між конфліктуючими сто-
ронами, як у 1920 р. так і в 1941 р. 

Серед сучасних досліджень і публікацій, 
які висвітлюють проблематику передумов Ро-
сійсько-польської війни 1920 – 1921 рр. помі-
тно виділяються видання таких українських 
істориків як: В. Голубко, С. Литвин, М. Лит-
вин, Б. Якимович, В. Сергійчук, В. Капелюш-
ний, О. Бойко, В. Остафійчук, Л. Зашкільняк, 
М. Крикун, В. Задунайський, Б. Дорошенко-
Товмацький. Проблематику передумов Радян-
сько-німецької війни 1941–1945 рр. розкри-
вають роботи: Я. Дашкевича, О. Лисенка, 
В. Короля, Ю. Бадаха, І. Патриляка, І. Гирича, 
Р. Пилявця, В. Калініченка, П. Герасименка, 
Є. Семибратова, М. Пашковця. Вивчення та 
порівняльний аналіз існуючих на сьогодні іс-
торичних доробків надає можливість виявити 
певні паралелі, загальні риси й особливості 

причин розв’язання цих війн, що й стало ме-
тою даної статті. 

Для об’єктивнішого порівняльного аналі-
зу передумов обох війн доцільно розглянути 
чинники воєнно-політичного та військово-
технічного характеру їх розв’язання, також з 
акцентувати увагу на факторі часу завдання 
удару (хто перший його здійснив). Розкрити 
особливості зовнішньої, внутрішньої та воєн-
ної політики Радянської Росії і Польської рес-
публіки у 1919–1920 рр. та Німеччини і СРСР у 
1939–1941 рр. Охарактеризувати та порівняти 
сили і засоби протиборчих сторін у переддень 
війн. Відзначити причини завдання превентив-
них ударів між сторонами конфліктів. 

Розглянемо спочатку воєнно-політичні 
передумови Російсько-польської війни 1920–
1921 рр. Загальновідомо, що Перша світова 
війна завершилася 11 листопада 1918 р. Крім 
розвалу Російської, Німецької, Австро-Угор-
ської та Османської імперій наслідком цієї 
війни стали прогресивні революційні події на 
європейському просторі, що призвели до ви-
никнення нових державних утворень (як де-
мократичних, так і радянських). У 1919–
1920 рр. воєнно-політична ситуація у Східній 
Європі склалася так, що військове зіткнення 
між Російською соціалістичною федератив-
ною радянською республікою (далі – РСФРР) 
і Польською республікою стало очевидною 
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реальністю, адже керівництво Радянської Ро-
сії на чолі з В. Ульяновим-Леніним головним 
своїм завданням і обов’язком вважало “запа-
лити пожежу Світової революції” по всій Єв-
ропі [22]. Саме на багнетах Червоної армії 
планувалося “принести комунізм” на увесь 
європейський простір [18]. Слід зазначити, що 
для Радянської Росії на початку 1920 р. Поль-
ська республіка стала майже чи не єдиним се-
рйозним і навіть головним противником, який 
був перешкодою на шляху просування пере-
можної російсько-більшовицької революції до 
Європи [5, с.144].  

Враховуючи помилки і провал мілітарної 
допомоги Угорській радянській республіці (на 
чолі з Белою Куном) улітку 1919 р. [14, с.526], 
РСФРР вже з жовтня того ж року активно по-
чала готувати свої збройні сили для “походу 
на німецькі рівнини”, з метою надання допо-
моги німецькому комуністичному “союзу 
Спартака” на чолі з Паульом Леві [19, с.125]. 
Проте, на шляху до “німецької секції” Кому-
ністичного інтернаціоналу стояла всебічно 
підтримувана країнами Антанти Польська ре-
спубліка, яку РСФРР прагнула перетворити з 
демократичної в радянську. Прямим підтвер-
дженням тогочасної політики РСФРР є й той 
факт, що навесні 1920 р. на з’їзді робітників у 
Москві В. Ленін наголошував на тому, що “... 
наступая на Польшу, советская Россия тем 
самым наступает на саму Антанту, уничтожая 
польськую армию она уничтожает тот Верса-
льский мир, на котором держится вся система 
современных международных отношений и 
Франция не будет иметь буфера отделяющего 
революционную Германию от Советской Рос-
сии...” [15, с.5]. Така ж політична тенденція 
спостерігається й у мемуарах І. Степанова, 
1920 р. видання, де він стверджує, що “... 
Польша осталась одной из последних дамб, 
которая еще здерживала волны революцион-
ного потопа, угрожающего смыть весь екс-
плуататорский мир” [20, c.11]. В додаток до 
цього, необхідно відзначити, що в Москві бу-
ло створено навіть маріонетковий “польсь-
кий” уряд у складі: Ф. Дзержинського, 
Ф. Кона, Ю. Мархлевського, Ю. Уншліхта [9, 
с.455]. Взагалі, Радянська Росія планувала по-
вернути у підпорядкування всі землі колиш-
ньої Російської імперії (Литву, Латвію, Есто-
нію, Білорусь, Польщу, Україну тощо) [4, 
с.314]. 

Разом з тим, Радянська Росія ще з осені 
1919 р. вела подвійну гру з Польською респу-
блікою, щоб виграти час і відволікти увагу. 

Лише після того, як поразка Добровольчої ар-
мії генерала А. Денікіна стала реальністю, ке-
рівництво РСФРР 22 грудня 1919 р. запропо-
нувало (нота Г. Чичерина і Л. Скульського) 
польському урядові розпочати мирні перего-
вори, розробляючи одночасно плани наступу, 
на що не отримало погоджувальної відповіді. 
Наступна спроба нав’язати переговори з боку 
Радянської Росії відбулася 28 січня 1920 р., 
але знову ж таки безрезультатно. І на це були 
об’єктивні причини. У грудні 1919 р. польська 
розвідка виявила переміщення значної кілько-
сті червоноармійських військ із глибини 
РСФРР у напрямку польського фронту [16, 
с.76]. Деякі радянські видання уточнюють, що 
передислокація радянських військ з усіх тери-
торій РСФРР на польський фронт (особливо 
на територію Білорусі) розпочалася ще з жов-
тня 1919 р., що показано на схемах в додатках 
[10]. 

Між іншим, план проведення воєнної опе-
рації проти Польщі був відпрацьований нача-
льником оперативного управління штабу Чер-
воної армії Б. Шапошниковим ще в середині 
лютого 1920 р. У плані відзначалося завдання 
головного удару силами Західного фронту на 
Вільно-Ліду, з подальшим завданням на Вар-
шаву. Крім того, пропонувалося завдати ряд 
допоміжних ударів на українських землях (у 
Поліссі та Волині). Зазначалося, що цей план 
буде втілено в життя після зосередження не-
обхідної кількості радянських військ не рані-
ше кінця квітня 1920 р. [13, с.34]. Можливо, 
саме ці терміни готовності Червоної армії до 
наступальних дій і підштовхнули керівництво 
Польщі та УНР до завдання 25 квітня 1920 р. 
превентивного удару по військам Південно-
західного фронту О. Єгорова в Україні. 

Неоднозначною для вивчення є й позиція 
польської сторони. Спостерігаючи за наміра-
ми і діями керівництва РСФРР, Голова Поль-
ської республіки, Перший маршал Польщі Ю. 
Пілсудський мав свої плани щодо майбутньо-
го відповідних східних земель Європи (т. зв. 
“східних кресів”). Насамперед він прагнув 
відтворити Річ Посполиту ІІ, схожу лише те-
риторіально на колишню державу зразка 
1772 р. За його баченням у 1920 р. мав би 
сформуватися союз держав у вигляді т. зв. 
“федерації” чотирьох республік: Польської 
Республіки, Української Народної Республіки, 
Білоруської Народної Республіки та Середин-
ної Литви (Литовської Республіки). Країни 
Антанти, яку представляли на той час Фран-
ція і Велика Британія, всебічно підтримували 
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польського лідера. А він, у свою чергу, визна-
вав Українську Народну Республіку на чолі з 
Головою Директорії й Головним отаманом 
військ і флоту УНР С. Петлюрою так само, як 
і Білоруську Народну Республіку, очолювану 
Начальником держави генерал-майором 
С. Булак-Балаховичем і всебічно сприяв утво-
ренню Литовської республіки на чолі з гене-
ралом Л. Желіговським [16, с.11–12, 65, 71]. 
Особливу увагу Ю. Пілсудський зосередив на 
стосунках з керівництвом УНР, розраховуючи 
на її численний людський потенціал і продо-
вольчі ресурси. Голова Польської держави не 
мав сумнівів у тому, що РСФРР без війни 
змириться з існуванням незалежної Польщі і 
тому відверто наголошував на тому, що “... 
без огляду на те, яким буде її уряд, Росія є 
вперто імперіалістичною і це навіть є голо-
вною рисою її політичного характеру, й атака 
на Польщу залежить передусім від українсь-
кого питання і якщо українська справа буде 
вирішена на її користь, тоді вона піде на 
Польщу...” [11, с.163]. Цілком очевидно, що 
саме така точка зору на обставини й змусила 
Ю. Пілсудського ще у травні 1919 р. піти на 
діалог із Головою Директорії УНР С. Петлю-
рою, а 22 квітня 1920 р. у Варшаві між керів-
ництвами Польщі та УНР було підписано По-
літичну, а 24 квітня 1920 р. Військову конвен-
ції. Цими варшавськими угодами передбача-
лися спільні дії Війська Польського і армії 
УНР проти Червоної армії. Польська розвідка 
регулярно доповідала маршалу Ю. Пілсудсь-
кому про поступове збільшення червоноар-
мійських частин неподалік західних кордонів, 
особливо на території Білорусі [18].  

Загалом, воєнно-політична ситуація на 
сході Європи на зламі 1919–1920 рр. склада-
лася так, що обидві сторони (російська та 
польська) нарощували свої військові сили для 
зіткнення. Хто першим завдасть удару по су-
противнику залежало саме від готовності 
збройних сил, політичної волі та впевненості 
керівництв Польщі та РСФРР. 

Якщо переміститися в часовому просторі 
на 20 років потому, то спостерігаємо майже 
подібну за загальними рисами воєнно-полі-
тичну обстановку на європейському контине-
нті, лише дещо інші “гравці” на політичній 
арені.  

Так, загально прийнято вважати, що 1 ве-
ресня 1939 р. стало початком Другої світової 
війни, в якій взяло участь понад 60 держав. 
Хоча стосовно дати початку цієї війни диску-
сії також не вщухають. Дехто вважає, що по-

чатком світової війни доцільніше вважати 
3 вересня 1939 р., коли Велика Британія і 
Франція оголосили війну Німеччині. У верес-
ні 1939 р. Німеччина розгромила Польщу за 
декілька тижнів, не без участі СРСР (почина-
ючи з 17 вересня 1939 р.) звичайно. Перемог-
ла Францію й фактично витіснила війська Ве-
ликої Британії з материкової частини Європи, 
втягнувшись у тривалі воєнні дії з англійсь-
кими військами. Два лідери-диктатори А. Гіт-
лер і Й. Сталін впродовж 1939–1940 рр. вели 
постійні переговори й укладали договори про 
сфери впливу в Європі. Переважна більшість 
країн Європи була підпорядкована А. Гітлеру 
практично за рік. Між нацистською Німеччи-
ною і СРСР розділено землі Речі Посполитої 
ІІ і таким чином, що Й. Сталіну дісталася най-
більша її частина (західноукраїнські, західно-
білоруські, литовські землі). Він добився ре-
ваншу за 1920 р. (щодо Польщі). На додаток 
до цього, Радянський Союз успішно анексу-
вав Бессарабію і північну Буковину. Але вод-
ночас, керівництво СРСР на чолі зі Й. Сталі-
ним не полишило планування “соціалізувати 
всю Європу”, для чого й існувала ідея “світо-
вої революції”, “захисту кордонів”, яка транс-
формувалася в ідеї “боротьби за соціалізм”, 
“розширення кордонів” тощо. В СРСР, як ві-
домо, розраховували на “експорт революції” 
на багнетах Червоної армії, щоб скинути “іго 
капіталізму” [1, с.22, 31]. Ще починаючи з ча-
сів форсованої індустріалізації Радянський 
Союз поступово перетворювався в потужну 
мілітарну державу, а її керівництво наполег-
ливо готувалося до “походу” на Європу.  

Й. Сталін вів подвійну гру, щоб якнай-
краще підготуватися до неминучої війни. 
Проводив переговори з Великою Британією і 
США, та паралельно підписував ряд договорів 
з Німеччиною (23 серпня 1939 р. – Пакт про 
ненапад; 28 вересня 1939 р. – договір про 
дружбу і кордони). 13 квітня 1941 р. уклав ра-
дянсько-японський договір про нейтралітет, 
тим самим убезпечивши радянський тил на 
Далекому Сході від удару з боку однієї з країн 
“вісі” (Берлін–Рим–Токіо). З 6 травня 1941 р. 
Й. Сталін очолив Радянський уряд демон-
струючи тим самим А. Гітлеру, що він прово-
дитиме пронімецьку політику 1939 р. Еконо-
мічна співпраця з Німеччиною тривала до 
22 червня 1941 р. Й. Сталін у такий спосіб 
відволікав увагу А. Гітлера і планував завдан-
ня раптового удару по Німеччині. Нині відо-
мо, що в Генеральному штабі Червоної армії 
було розроблено п’ять варіантів наступу на 
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Німеччину. Про варіанти оборони СРСР відо-
мості відсутні. 

Відповідно до одного із варіантів наступу 
Червона армія на 25-й день після мобілізації 
та із завершенням зосередження радянських 
військ мала завдати удару по Німеччині через 
польські землі силами Південно-західного та 
Західного фронтів. На сьогодні відомий план 
“Операції “Гроза” (мав гриф: “цілком таєм-
но”), який був затверджений 16 травня 1941 р. 
Й. Сталіним. Офіційно цей документ був ви-
значений як “План стратегічного розгортання 
збройних сил Радянського Союзу на випадок 
війни з Німеччиною та її союзниками”. Згідно 
даного Плану всі заходи по розгортанню на-
казано завершити до 1 липня 1941 р. А приве-
дення в дію збройних сил СРСР планувалося 
за сигналом “Гроза”, в разі початку вторгнен-
ня Вермахту на англійські острови (німецька 
операція “Морський лев”) [3, с.555]. Загально 
відомо, що й у Лондоні знали не лише про ні-
мецький план “Барбаросса”, а й про радянську 
операцію “Гроза” і були збентежені тим, що 
як би не довелося мати справу з “червоним” 
варіантом операції “Морський лев”.  

Нацистська Німеччина тимчасово “спів-
працюючи” з Радянським Союзом прагнула 
одноосібно панувати не лише в Європі, а й на 
інших континентах. Канцлер А. Гітлер напо-
легливо відбудовував Велику Німеччину (Ні-
мецьку імперію). Саме заради цього він й ри-
зикнув у подальшому воювати більше ніж на 
два фронти одночасно, всупереч усім канонам 
воєнної науки. На сьогодні відомо, що А. Гіт-
лер дійсно готувався до війни з СРСР ще з 
1940 р., розуміючи, що зіткнення рано чи піз-
но неминуче. Він підписав 18 грудня 1940 р. 
директиву №21, що отримала кодову назву 
“План Барбаросса”. Основною метою “Схід-
ного походу” було виведення одного против-
ника у війні на два фронти з тим, щоб можна 
було з повною силою завдати удар по іншому 
– Англії. Взагалі план “Барбаросса” не мав чі-
тких політичних цілей та ясного стратегічного 
задуму: наступ на Москву, розгром Червоної 
армії та встановлення постійного військового 
кордону між окупованим Радянським Союзом 
і рештою його частини не був продуманий за-
здалегідь. План “Барбаросса” став планом 
війни без резервів, без великих матеріальних 
запасів, планом одноактної кампанії, де все 
було підпорядковано ідеї потужного початко-
вого удару, який мав вирішити результати 
війни. Спочатку наступ сил Вермахту був за-
планований на 15 травня 1941 р., але його не-

готовність призвела до перенесення терміну. 
Зосередження та розгортання німецьких 
військ на східних кордонах завершилося лише 
21 червня 1941 р. [1, с.26].  

Обидва амбітних лідери А. Гітлер і 
Й. Сталін свідомо планували і вичікували 
слушного моменту, щоб завдати з рештою по-
тужного удару один по одному. Питання по-
лягало лише в тому, хто буде першим. Є ціл-
ком очевидним, що врахувавши всі ризики 
воєнно-політичного становища Німеччини, 
А. Гітлер прийняв рішення завдати удар по 
Радянському Союзу першим, випередивши 
тим самим Й. Сталіна на декілька днів.  

Якщо дослідити й проаналізувати перед-
умови військово-технічного характеру, а саме 
– співвідношення сил і засобів воюючих сто-
рін як у період 1920 р., так і в 1941 р., то мож-
на дійти висновку, що прослідковуються пев-
ні паралелі щодо переваг у кількості і якості 
живої сили, озброєнні, техніці тощо. 

Проаналізуємо з початку співвідношення 
сил і засобів Радянської Росії та Польської ре-
спубліки напередодні російсько-польської 
війни 1920 року. Так, Червона армія станом на 
25 квітня 1920 р. нараховувала 4 млн. осіб, у 
той час як Військо Польське ледве сягало 
600 тис. осіб [16, с.41]. Беззаперечним дока-
зом активної підготовки РСФРР до “походу 
на Європу” є стрімке нарощування нею 
збройних сил на польському фронті з чоти-
рьох піхотних дивізій і однієї кінної бригади у 
січні 1920 р. до 20 піхотних дивізій і п’яти 
кінних бригад у березні 1920 р. Між тим, пе-
реважна більшість дивізій зосереджувалася на 
території Білорусі, звідки й планувалося за-
вдати головного удару по польським військам 
з виходом на Варшаву. У травні 1920 р. чисе-
льність військ Західного фронту РСФРР (те-
риторія Білорусі) становила вже 795 тис. осіб 
[19, с.143]. До того ж, війська Західного фрон-
ту отримали 21 авіаційний загін (лише сім лі-
таків-винищувачів, решта – бомбардувальни-
ки – авт.) [2, с.7]. Показовим є й те, що 10 бе-
резня 1920 р. Головнокомандувач Червоної 
армії прийняв рішення відправити у розпоря-
дження командувача Південно-західного 
фронту (територія України) 1-шу Кінну армію 
(бойовий склад: 17 892 шаблі, 1144 багнети, 
56 гармат, 471 кулемет, 5 панцирних потягів, 
8 автопанцирників і 12 літаків), яка розпочала 
рейд 13 квітня 1920 р. з-під Ростова-на-Дону у 
напрямку Києва [13, с.31; 10, с.157]. Але зага-
льно відомо, що відповідні кавалерійські 
об’єднання використовувалися переважно як 
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ударна наступальна сила. 
Маршал Ю. Пілсудський не чекаючи по-

ки Радянська Росія розгорне свої численні 
війська і почне наступ з території Білорусі й 
України 25 квітня 1920 р. прийняв рішення 
силами трьох армій (2-а, 3-я, 6-а армії Війська 
Польського), української 6-ї Січової стрілець-
кої дивізії та Збірного загону зі складу україн-
ської 2-ї стрілецької дивізії армії УНР завдати 
удар по військам Південно-західного фронту 
РСФРР (у складі двох армій), який на той час 
був значно слабшим порівняно із Західним 
фронтом і очікував значних підкріплень. 
Польсько-українські війська, які готувалися 
безпосередньо взяти участь у Київській на-
ступальній операції за кількістю нараховува-
ли: бойовий склад поляків – 52 536 багнетів і 
шабель, 619 кулеметів, 428 гармат, 31 автопа-
нцирник і 29 літаків; бойовий склад українців 
– 2762 багнети та шаблі, 8 гармат і 48 кулеме-
тів [17, с.19; 21, с.2]. Союзницьким польсько-
українським військам протистояли 12-а та 14-
а радянські армії і частини Червоної українсь-
кої галицької армії. За кількістю частини Пів-
денно-західного фронту Радянської Росії на-
раховували: бойовий склад червоноармійців – 
30 253 багнети і шабель, 1238 кулеметів, 233 
гармати, 8 бронепотягів і 24 літака [16, с.108] 
та 16 тис. практично деморалізованих галичан 
[13, с.36]. Якщо порівняти сили і засоби сто-
рін, то можна зазначити, що червоноармійські 
війська О. Єгорова (12-а і 14-а армії) були ціл-
ком спроможні витримати удар з боку фрон-
тових польсько-українських частин до підхо-
ду численних підкріплень, а особливо 1-ї Кін-
ної армії С. Будьонного, якби не налагоджена 
взаємодія польсько-українських фронтових 
частин із українськими повстанцями і Дієвою 
армією УНР “зимового походу”. Слід зазна-
чити, що в запіллі 12-ї радянської армії активі-
зувалися повстанські загони українських ота-
манів Мордалевича, Струка, Святненка, До-
роша й Філоненка, отримавши відповідні на-
кази від Головного отамана С. Петлюри через 
зв’язкових [16, c.103]. А в запілля 14-ї радян-
ської армії з території Чигиринщини вийшла 
армія УНР (12 тис. осіб) генерала М. Омеля-
новича-Павленка, завершуючи свій “Зимовий 
похід”, яка практично знищила тилові части-
ни противника [6, с.123; 8, с.494].  

Завдяки успішному випереджувальному 
удару з боку польсько-українських військ уг-
руповання Південно-західного фронту РСФРР 
були розгромлені впродовж двох тижнів і з 
6 травня 1920 р. у м. Києві функції гарнізону 

виконувала вже українська 6-а Січова стріле-
цька дивізія полковника М. Безручка, а 
24 травня 1920 р. уряд УНР і Головний отаман 
С. Петлюра урочисто в’їхали до столиці [12, 
с.9].  

20 років потому співвідношення сил і за-
собів Німеччини та СРСР напередодні німе-
цько-радянської війни 1941–1945 рр. склада-
лося наступним чином. Для нападу на Радян-
ський Союз німецьке командування підготу-
вало 4 млн 50 тис. осіб (3 млн 300 тис. у сухо-
путних військах і військах СС, 650 тис. – у 
ВПС і близько 100 тис. – у ВМФ). “Східна 
армія” нараховувала 155 дивізій, 43 812 гар-
мат і мінометів, 4215 танків і штурмових гар-
мат та 3909 літаків. Проте з цих сил на 22 чер-
вня 1941 р. на Східному фронті було розгор-
нуто 128 дивізій. У підсумку німецьке угру-
повання, яке завдавало удару по Червоній ар-
мії, нараховувало 3 млн 562 тис. осіб, 37 099 
гармат і мінометів, 3865 танків і САУ та 3909 
літаків. Тут треба враховувати й військові си-
ли союзників А. Гітлера, які на початок бойо-
вих дій нараховували 745 тис. осіб, 5502 гар-
мат і мінометів, 306 танків та 886 літаків. Зро-
зуміло, що у технічному оснащенні війська 
союзників Третього райху були значно слаб-
шими. 

За даними Стратегічного збірника № 1 
“Бойовий і чисельний склад Збройних Сил 
СРСР у період Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років”, угруповання радянських 
військ на Заході було досить значним і пере-
вищувало сили Вермахту за всіма показника-
ми, за винятком кількості особового складу, та 
й то лише тому, що війська противника були 
повністю відмобілізовані. Так, у складі Чер-
воної армії біля західного кордону СРСР на-
раховувалося 3 088 160 осіб (2 718 674 – у Че-
рвоній армії, 215 878 – у ВМФ і 153 608 – у 
військах НКВС), 57 041 гармат і мінометів, 
13 924 танки (з них 11 135 – справні) і 8974 лі-
таки (з них 7593 – справні). Крім того, авіація 
Північного, Балтійського, Чорноморського 
флотів і Пінської військової флотилії мала 
1769 літаків (з них 1506 – справні), а з травня 
1941 р. почалося зосередження 77 дивізій 2-го 
стратегічного ешелону із внутрішніх округів і 
з Далекого Сходу. До 22 червня у західні 
округи прибуло 16 дивізій (10 стрілецьких, 
4 танкові і 2 моторизовані), в яких нарахову-
валося ще 201 691 особа, 2746 гармат і 1763 
танки.  

Отже, загальне співвідношення сил Чер-
воної армії і Вермахту з його сателітами ста-
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новила: по особового складу – 1÷1,3; по кіль-
кості гармат і мінометів – 1,4÷1; по наявності 
танків і САУ – 3,8÷1; по кількості літаків – 
2,2÷1. 

Крім того, значна кількість радянських 
збройних сил перебувала за межами західних 
прикордонних військових округів. Тому зага-
льна кількісна перевага Червоної армії над 
Вермахтом була ще відчутнішою. На початок 
німецько-радянської війни у складі радянсь-
ких збройних сил всього нараховувалося 
5 млн. 434 тис. особового складу, 117 581 гар-
мат і мінометів, 23 106 танків і САУ (з них 
18 691 – справні), 24 488 бойових літаків 
(21 030 – справні). Для порівняння, станом на 
15 червня 1941 р. відмобілізований і практич-
но позбавлений резервів Вермахт нараховував 
7 млн 329 тис. осіб: 3960 тис. – у діючій армії, 
1240 тис. – в армії резерву, 1545 тис. – у ВПС, 
160 тис. – у військах СС, 404 тис. – у ВМФ, 
близько 20 тис. – в інших національних фор-
муваннях. Німецька армія мала 88 251 гармат 
і мінометів, 6292 танків і САУ та 6852 літаки. 
Цікаво, що навіть на вирішальному напрямку 
удару Вермахту – в Білорусі – німці не воло-
діли абсолютною чисельною перевагою, по-
ступаючись Червоній армії за кількістю танків 
у 1,9 раза, літаків – у 1,2 раза. Ще сприятли-
вішим для Червоної армії було співвідношен-
ня сил у смузі Південно-західного фронту. На 
території України німецькій групі армій “Пів-
день” протистояла найпотужніша кількісно та 
якісно радянська військова сила, оскільки ко-
мандування Червоної армії помилково вважа-
ло, що при ймовірній війні основний удар на 
СРСР А. Гітлер спрямує через Україну. 

Так, загальне співвідношення сил між ра-
дянськими Київським особливим і Одеським 
військовими округами та німецькою групою 
армій “Південь” станом на 22 червня 1941 р. 
становило: по особового складу – 1÷1; по кі-
лькості гармат і мінометів – 1,7÷1; по наявно-
сті танків і САУ – 7÷1; по кількості літаків – 
2,6÷1. За цими даними випливає вирішальна 
військово-технічна перевага радянських 
військ на території України. І мова йде не ли-
ше про кількісний, але й про якісний склад, 
зокрема співвідношення сторін у важких і се-
редніх танках. Німецьким танкам протистояло 
506 середніх радянських танків КВ (“Клим 
Ворошилов”), аналогів якому у Вермахту на 
той час взагалі не було.  

Отже, перевага Червоної армії над Верма-
хтом була не тільки кількісна. За своїми так-
тико-технічними характеристиками радянські 

зразки озброєння також перевищували німе-
цькі аналоги, а в деяких випадках – дуже сер-
йозно. Об’єктивний аналіз та оцінка озброєн-
ня, яке було на озброєнні в обох ворогуючих 
сторін показує, що Вермахт якісно поступався 
своєму противнику. Жоден танк Третього 
райху не спроможний був протистояти радян-
ським танкам Т-34 і КВ. Офіцери Вермахту за 
маневреність і бойову потужність високо оці-
нювали танк Т-34, проти яких на той час 
практично були безсилі всі німецькі протита-
нкові засоби. Разом з тим, на озброєнні Чер-
воної армії було й багато застарілих танків  
Т-26, що були озброєні 45-мм гарматами, які 
спроможні були пробивати броню машин усіх 
типів, що були на той час на озброєнні захід-
них держав. Застарілий танк Т-26, якого у 
складі Червоної армії було майже 10 тис., 
пробивав броню німецького танка Т-ІІ на від-
стані 1200 м, тоді як останній становив загро-
зу лише з відстані 300–500 м. Напередодні 
війни Вермахт мав чотири типи танків: Т-І 
(взагалі не мав гармати, а лише 2 кулемети 
калібром 7,92-мм), Т-ІІ (озброєний 20-мм гар-
матою), Т-ІІІ (до модифікації Н і J випускався 
з 37-мм гарматою) та Т-ІV (озброєний корот-
коствольною 75-мм гарматою, але безпорад-
ний перед радянськими танками Т-34 і гарма-
тами калібру 45-мм). Довгоствольна 76-мм 
гармата танка Т-34 могла пробити будь-яку 
броню найзахищеніших німецьких танків на 
дистанції 1000–1200 метрів. Тоді як жоден 
танк Вермахту не міг вразити “тридцятьчетві-
рку” навіть з 500 метрів. 

Не варто забувати, що Червона армія на 
початок війни мала на озброєнні 504 важких 
танки КВ, вагою 48 і 52 тони. Даний танк бі-
льше, ніж удвічі перевищував показник німе-
цького Т-ІV (22 тони). Цьому радянському гі-
ганту не міг становити загрози жоден танк і 
протитанкові засоби противника. Єдиним за-
собом боротьби проти танка КВ були німецькі 
88-мм зенітки. 

Не поступалася Червона армія Вермахту і 
в якісних характеристиках артилерії, і навіть 
військово-повітряних сил. Німецькі гармати 
переважно були модифікацією гармат Першої 
світової війни, за винятком кількох нових зра-
зків. Німці не могли похвалитись і аналогом 
знаменитої радянської БМ-13 (“Катюші”). 
Щодо якісної, але аж ніяк кількісної переваги 
Люфтваффе над бойовою авіацією СРСР на 
початку війни не було, що зумовлена переду-
сім слабкою підготовкою радянських пілотів 
[7]. 
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У Радянському Союзі військово-повітряні 
сили створювали шляхом копіювання інозем-
них зразків. Так, у кінці 20-х років ХХ ст., J-15 
та J-16 були скопійовані з літаків Джиммі Уе-
лда і Уолтера Бітча. Літак МіГ-3 скопіювали з 
“Кометса” Де Хениленда, Як-1 – з Маккі Кас-
тальді МК-72, ЛАГ-3 – з Bf-109, Пе-2 та Іл-2 
копіювали з Bf-100, Ju-87. 

Літаки СРСР вважалися найкращими: во-
ни мали більшу швидкість, висоту, швидкопі-
дйомність, добре озброєння. Але ергономіка 
та захищеність машин у ВПС Червоної армії 
була погана. До початку війни нові літаки у 
ВПС СРСР поступалися німецьким. Особливо 
Bf-109, G-10, FW-190, Ju-87. Тим не менше, 
радянські ВПС мали літаків майже у 6 разів 
більше, ніж Люфтваффе, але і на них можна 
було воювати і перемагати [1, с.29–30]. 

Щодо бойового досвіду Червоної армії то 
він був чималий: бойові дії з японськими вій-
ськами на озері Хасан і річці Халхін-гол, кро-
вопролитна радянсько-фінська війна, участь 
військових спеціалістів у громадянській війні 
в Іспанії, військовий похід Червоної армії на 
західноукраїнські й західнобілоруські землі, 
які перебували у складі Польської республіки 
на початку Другої світової війни [7]. 

Таким чином, на 22 червня 1941 р. СРСР 
мав вирішальну перевагу над Вермахтом у кі-
лькісному та якісному військово-технічному 
оснащенні. І цілком очевидним є те, що бага-
тотисячні армади радянських танків і літаків 
готувалися саме для наступальних дій проти 
свого колишнього союзника з поділу сфер 
впливу на світовій арені. Історіографічні дже-
рела свідчать про те, що Нарком оборони 
C. Тимошенко і Начальник Генштабу 
Г. Жуков пропонували Й. Сталіну розпочати 
наступальну операцію проти військ Вермахту 
якомога швидше, поки Червона армія майже 
за всіма показниками мала потрійну перевагу 
над противником – класична перевага для по-
вного успіху наступальної операції. Проте, 
радянський вождь, наказував заходи по розго-
ртанню військ і сил на західних рубежах 
СРСР завершити до початку липня 1941 р. Бі-
льше того, на нарадах Й. Сталін постійно ви-
словлював свою впевненість у тому, що Німе-
ччина не ризикне напасти на СРСР поки не 
розіб’є Англію. Наказував не піддаватися на 
будь-які провокації з боку Вермахту і самим 
не провокувати німців [3, с.559].  

Стратеги Радянськоого Союзу надіялися 
на кількість озброєння та військової техніки, 
плануючи мати в Червоній армії для ведення 

війни 37895 танків, 32200 літаків, а в резерві – 
23,9 млн. військовозобов’язаних, які підлягали 
призову. Й. Сталін взагалі вважав, що кіль-
кість – це також якість. На його вимогу до 
10 липня 1941 р. мало б закінчитися зосеред-
ження семи радянських армій – 77 дивізій, що 
складали 2-й стратегічний ешелон (у 1-му бу-
ло 170 дивізій). Це все відбувалося приховано, 
під виглядом навчань, зміни дислокації літніх 
таборів. Саме 1 липня 1941 р. війська мали б 
зайняти райони зосередження у 20–80 км від 
кордону. Виходячи з цього факту, Вермахт 
випередив вище військово-політичне керівни-
цтво Радянського Союзу приблизно на 25 діб 
у зосередженні та розгортанні військ. Про це 
говорили В. Молотов, С. Іванов та ін. [1, c.31]. 

Виходячи з вищенаведеного співвідно-
шення сил і засобів Німеччини і СРСР можна 
з впевненістю зазначити, що Вермахту не за-
лишалось інших варіантів як завдати превен-
тивного удару по Червоній армії вранці 22 че-
рвня 1941 р.  

Підсумовуючи результати порівняльного 
аналізу передумов російсько-польської (1920–
1921 рр.) і німецько-радянської (1941–
1945 рр.) воєн слід зазначити, що кожна з кра-
їн-учасниць конфлікту мала свої загарбницькі 
(відверто імперські) цілі. У 1920 р. Радянська 
Росія прагнула повернути території у межах 
колишньої царської Росії, та ще й претендува-
ла на лідера “світової революції”, а Польща 
намагалася відновити територіально Річ По-
сполиту ІІ зразка 1772 р. У 30-і та на початку 
40-х рр. ХХ ст. А. Гітлер будував Велику Ні-
меччину, а Й. Сталін розширював кордони 
своєї “червоної імперії” (СРСР – авт.) і вті-
лював у життя давню мрію 1920-х років – на 
багнетах Червоної армії принести в Європу 
соціалізм радянського зразка, для чого й не 
згасала ідея “світової революції”. Кожна із 
сторін конфлікту накопичувала сили і засоби, 
розуміючи, що збройне зіткнення неминуче. 
Врахування фактору часу відіграло важливу 
роль у розв’язанні обох воєн. Саме завдання 
25 червня 1920 р. превентивного удару з боку 
польсько-українських військ по військам Чер-
воної армії надало можливість перебрати пев-
ну ініціативу на початку російсько-польської 
війни. А випереджувальні дії Вермахту 22 че-
рвня 1941 р. проти радянських військ призве-
ли до катастрофічних наслідків для СРСР, за 
перші два-три місяці війни план “Барбаросса” 
практично був реалізований. Фактор часу 
спрацював на користь Вермахту на початко-
вому етапі німецько-радянської війни. 
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Наведені чинники передумов двох воєн 
1920-х і 1940-х років зобов’язують сучасне 
вище політичне і військове керівництва вра-
ховувати досвід минулих війн з тим, щоб не 
робити певних помилок, які тягнуть за собою 

мільйони людських життів. Як для воєнних 
істориків, то відповідна проблематика потре-
бує більш досконалого вивчення для подаль-
шого розвитку воєнно-історичної науки в 
Україні. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ 
У СЕВАСТОПОЛЬСЬКОМУ УЧИЛИЩІ ЗЕНІТНОЇ АРТИЛЕРІЇ У 1921–1945 РОКАХ 

 
У статті на основі аналізу розвитку системи підготовки військових фахівців у Севасто-

польському училищі зенітної артилерії (нині Житомирський військовий інститут імені 
С.П. Корольова), в контексті удосконалення підготовки офіцерських кадрів Збройних Сил 
України, сучасних викликів і загроз, досліджено питання визначальної ролі військово-
навчального закладу у становленні системи підготовки фахівців протиповітряної оборони у 
міжвоєнний період і прискореному розгортанні мережі військових навчальних закладів перед і 
на початку Другої світової війни (1921–1941 рр.) та підготовки фахівців зенітної артилерії у 
навчальному закладі у воєнний час (1941–1945 рр.). 

Ключові слова: протиповітряна оборона, зенітна артилерія, військовий навчальний за-
клад, система підготовки фахівців. 
 

Постановка проблеми. У міжвоєнний 
період до 1934 року фахівців протиповітряної 
оборони ППО тактичного та оперативно-
тактичного рівнів для Робітничо-селянської 
Червоної армії (далі – РСЧА) готували тільки 
в єдиному військово-навчальному закладі (да-
лі – ВНЗ) – Школі зенітної артилерії (далі – 
ШЗА) РСЧА (м. Севастополь), правонаступ-
ником якої є Житомирський військовий інсти-
тут імені С. П. Корольова (далі – ЖВІ). За де-
кілька років до початку війни таку підготовку 
проводили вже в 11 ВНЗ. Враховуючи інер-
ційність системи підготовки військових фахі-
вців, відповідні проблеми формування науко-
во-педагогічних шкіл певної спрямованості є 
актуальним визначення окремих факторів, що 
забезпечили прискорене розгортання мережі 
ВНЗ ППО у загрозливий період, зокрема вне-
сок в цей процес базового навчального закла-
ду ППО – ШЗА РСЧА (з 1937 року Севасто-
польське училище зенітної артилерії (далі – 
СУЗА). 

Під час війни СУЗА функціонувало в екс-
тремальних умовах участі у бойових діях без 
припинення навчального процесу, евакуації 
на непідготовлену базу, динамічної зміни за-
вдань та особливостей підготовки фахівців у 
різні періоди війни. В цьому контексті є акту-
альним аналіз досвіду адаптації системи під-
готовки у ВНЗ до наведених умов і змін. 

Огляд останніх досліджень. Загальна іс-
торія розвитку системи підготовки фахівців 
ППО у передвоєнний період та під час Другої 
світової війни (1941–1945 рр.) викладена в 
окремій главі праці авторського колективу 

Військової академії ППО імені Г.К. Жукова 
під керівництвом П.Ф. Тушева у 1998 р. [1] та 
інших працях [2; 3]. Історія ЖВІ цього пері-
оду висвітлена М.Я. Головановим [4]. Окремо 
аналіз внеску ШЗА РСЧА у прискорене роз-
гортання мережі ВНЗ ППО у загрозливий пе-
ріод на даний час не проводився. Аналіз адап-
тації системи підготовки у СУЗА до завдань 
воєнного часу, що наведений у [1; 4–5] може 
бути уточнений (в контексті актуального до-
свіду в інтересах удосконалення підготовки 
військових фахівців для Збройних Сил Украї-
ни) завдячуючи додатковому вивченню архів-
них матеріалів Народного музею Бойової сла-
ви ЖВІ та новим історіографічним матеріа-
лам, отриманим з використанням сучасних 
інформаційних технологій.  

Мета статті полягає у проведенні аналізу 
ролі СУЗА у становленні системи підготовки 
фахівців протиповітряної оборони та приско-
реному розгортанні мережі військових навча-
льних закладів ППО у міжвоєнний період і на 
початку Другої світової війни (1921–1941 рр.); 
у проведенні аналізу особливостей розвитку 
системи підготовки офіцерів зенітної артиле-
рії (далі – ЗА) у навчальному закладі в умовах 
воєнного часу (1941–1945 рр.). 

Виклад основного матеріалу. Започат-
кування системи підготовки фахівців ППО 
співпало з початком Першої світової війни 
для вирішення термінових завдань кадрового 
забезпечення систем протиповітряної оборо-
ни, необхідність створення яких визначив 
стрімкий розвиток авіаційних систем озбро-
єння. Історія започаткування такої підготовки 
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веде свій відлік з 8 грудня 1914 року. Ця істо-
рична дата пов’язана з наказом Головнокома-
ндувача 6-ї армії генерала К.П. Фан-дер-Фліта 
від 17(30) листопада 1914 р. за №90, яким за-
тверджено “Инструкцию по воздухоплаванию 
в районе 6-й Армии”, що визначала створення 
системи захисту Петрограда від повітряного 
нападу [6, арк.92–92зв.].  

Начальником повітряної оборони Петро-
града призначений начальник Офіцерської 
електротехнічної школи генерал-майор Г.В. 
Бурман. На базі Школи з 08.12.1914 р. вперше 
у світовій практиці розпочато підготовку вій-
ськових фахівців ППО. У Школі проводилась 
кропітка робота з підготовки кадрів і виготов-
лення спеціального обладнання для ППО 
(прожекторних станцій, електро- і радіотехні-
чного обладнання) [7]. 

Наказом Верховного Головнокомандую-
чого №236 1917 р., у зв’язку зі значним наро-
щенням кількості зенітних формувань і з ме-
тою якісної підготовки особового складу зені-
тних батарей, на Північному та Південно-
Західному фронтах були створені штатні Кур-
си стрільби по повітряному флоту. Начальни-
ком курсів Північного фронту призначено 
підполковника В.В. Тарновського, який мав 
успішний досвід формування та бойового за-
стосування перших підрозділів зенітної арти-
лерії [1; 8, арк.37].  

Поєднання досвіду діяльності Офіцерсь-
кої електротехнічної школи генерал-майора 
Г.В. Бурмана та досвіду роботи Курсів дозво-
лило приступити до створення спеціалізова-
ного військового навчального закладу – Офі-
церської школи стрільби по повітряному фло-
ту. Наказом Начальника штабу Верховного 
Головнокомандувача (далі – ВГК) від 23 жов-
тня 1917 р. за №788 Курси стрільби по повіт-
ряному флоту Північного фронту (м. Двінськ) 
були переформовані в Офіцерську школу 
стрільби по повітряному флоту (м. Євпаторія). 
Начальником Офіцерської школи призначено 
полковника В.В. Тарновського. Практична ді-
яльність та інтегрований досвід ВНЗ під кері-
вництвом Г.В. Бурмана та В.В. Тарновського 
станом на початок 1918 року забезпечували 
організацію підготовки військових фахівців 
нової галузі військової справи [8, арк.37]. 

Після оголошення декрету “Про організа-
цію Робітничо-селянської Червоної Армії” від 
15.01.1918 р. Г.В. Бурман добровільно всту-
пив до РСЧА та стає помічником керівника 
Військової Ради Петроградського району. У 
лютому 1918 року Г.В. Бурман ініціював у 

Головному артилерійському управлінні (далі 
– ГАУ) створення структури, яка мала на меті 
відтворення підрозділів ЗА у РСЧА. 1 липня 
1918 р. у складі РСЧА в Петрограді було заве-
ршено формування Управління завідувача з 
формування зенітних батарей (далі – Упрзазе-
нфор) із навчально-інструкторською коман-
дою, яка була створена на базі окремих під-
розділів Воєнної електротехнічної школи, що 
готували фахівців ППО, а також більшої час-
тини фахівців Офіцерської школи стрільби по 
повітряному флоту у Двінську [7]. 

У листопаді 1918 р. Упрзазенфор із на-
вчально-інструкторською командою перево-
диться до Калуги [9, арк.62–62зв.]. Упрзазен-
фор взяло на себе функції Школи стрільби по 
повітряному флоту та подальшою навчально-
науковою роботою започаткувало створення 
мережі ВНЗ з підготовки офіцерів-зенітників. 
У травні 1919 р. Упрзазенфор переводять до 
Нижнього Новгорода, де його навчально-
інструкторська команда переформовується у 
Школу (Курси) стрільби по повітряному фло-
ту, перший випуск якої проведено у жовтні 
1919 року. 8 грудня 1919 р. у Нижньому Нов-
городі на базі Упрзазенфор було завершено 
формування Школи стрільби по повітряному 
флоту та затверджено її штат [1]. Начальни-
ком Школи призначений артилерист-зенітник 
часів Першої світової війни Б.О. Коломенсь-
кий. З цієї дати ведеться історичний формуляр 
ЖВІ [11]. Таким чином, є підстави стверджу-
вати про спадкоємність науково-педагогічної 
школи підготовки військових фахівців ППО у 
ЖВІ з вищезазначеними офіцерськими шко-
лами. Цей висновок обґрунтований у [5; 10] 
на основі доведеної відповідності вибраним 
критеріям спадкоємності ВВНЗ (науково-
педагогічних шкіл ВВНЗ): 

1. спадкоємність напрямів підготовки 
військових фахівців; 

2. спадкоємність науково-педагогічної 
школи (у т. ч. на рівні конкретних фізичних 
осіб з числа науково-педагогічних працівни-
ків); 

3. спадкоємність навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу; 

4. спадкоємність навчально-матеріальної 
бази (далі – НМБ) підготовки військових 
фахівців; 

5. розмежування з іншими можливими 
претендентами на спадкоємність. 

Надалі, з 1919 по 1934 роки це провідний, 
єдиний у СРСР навчальний заклад з підготов-
ки фахівців ППО. Основні віхи його розвитку 
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та місця дислокації за радянських часів [11–
12]: 

Школа стрільби по повітряному флоту 
(далі – ШСПФ), м. Нижній Новгород) – 
08.12.1919 р.; 

зенітне відділення Повторної школи ко-
мандного складу артилерії особливого при-
значення (далі – ПШКС АОН, м. Москва, 
Одинцово) – 01.10.1921 р.; 

Повторна школа середнього і старшого 
командного складу ЗА (м. Петроград) – 
01.10.1923 р.; 

спеціальна школа командного складу ЗА 
(м. Севастополь) – 01.10.1924 р.; 

курси удосконалення командного складу 
ЗА Робітничо-селянської Червоної армії (далі 
– КУКС ЗА РСЧА, м. Севастополь) – 
01.11.1924 р.; 

школа ЗА РСЧА (м. Севастополь) – 
16.05.1927 р. 

Весь цей час, від утворення навчально-
інструкторської команди Упрзазенфор і до 
1931 року у навчальному закладі працювали 
близько 30 колишніх офіцерів царської армії із 
двох вищезазначених ВНЗ часів Першої сві-
тової війни та з частин ППО Петрограда  
(за визначальної участі генерал-майора 
Г.В. Бурмана, підполковників Б.П. Ненашева, 
О.М. Вукотича). Вони започаткували і розви-
нули науково-педагогічну школу підготовки 
фахівців ППО, зберегли її у буремні револю-
ційні роки, утворили нову структуру у складі 
РСЧА і впродовж 14 (!) років підтримували її 
збереження і розвиток, періодично змінюючи 
один одного на керівних посадах і допомага-
ючи у скрутних обставинах. Серед них: 

підполковник Б.П. Ненашев, командир 7-ї 
автомобільної батареї повітряної оборони Пе-
трограда, яка була включена до складу Офі-
церської школи у Двінську; перший начальник 
Упрзазенфор [1; 13];  

підпоручик Н.М. Чудотворцев (фото 1) з 
ППО Петрограда, під час “Кронштадтського 
повстання” 1921 р. помічник командира 7-ї 
зенітної батареї 6-го форту, був засуджений 
до розстрілу (за даними комісії Яковлева 
(1994) – розстріляний [15]), насправді зали-
шився живим, направлений на навчання до 
Упрзазенфор), з 01.10.1922 став третім нача-
льником ВНЗ [13]; 

поручик Б.М. Огромнов (фото 2) з ППО 
Петрограда, під час “Кронштадтського повс-
тання” 1921 р. командир 7-ї зенітної батареї 6-
го форту, був засуджений до розстрілу, вирок 
замінено на 5 років примусових робіт, з сере-

дини 1920-х років – начальник навчальної ча-
стини КУКС ЗА, з 1927 р. – начальник КУКС 
ЗА у складі ШЗА [13–15]; 

 

 
 

Фото 1. Випуск зенітного відділення ПШКС АОН,  
серпень 1923 р. Начальник відділення 

Н.М. Чудотворцев (2-й ряд, другий зліва; четвертий  
зліва – начальник артилерії РСЧА В.Д. Грендаль) [14]. 

 

комкор О.М. Вукотич (фото 2), підпол-
ковник з повітряної оборони Петрограда, на-
чальник Упрзазенфор з 1918 р., один із найві-
доміших фахівців ЗА, начальник ШЗА РСЧА 
(м. Севастополь, 01.10.1927–1931). Цей період 
діяльності навчального закладу є особливим: 

 

 
 

Фото 2. 14-й випуск КУКС ЗА 1927 р., сидять, 2-й ряд: 
начальник КУКС ЗА Б.М. Огромнов (4-й зліва),  

начальник ШЗА комкор О.М. Вукотич (6-й зліва). 
 

у Школі ЗА готують офіцерів тактичної 
ланки – командирів зенітних взводів і батарей 
з терміном навчання два роки; 

в окремому структурному підрозділі ШЗА 
– КУКС ЗА (ППО) готують начальників пун-
ктів ППО, командирів дивізіонів і полків ЗА 
(фактично оперативно-тактичний рівень за 
відсутністю академічних підрозділів ППО); 

у 20-й окремій навчальній батареї – сер-
жантський склад ЗА РСЧА (командир батареї 
випускник Школи 1923 року В.В. Чернявсь-
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кий, надалі генерал-майор артилерії).  
Школа, як єдиний ВНЗ ППО, переходить 

у безпосереднє підпорядкування Начальнику 
ППО РККА. 

У 1928 р. вийшли праці О.М. Вукотича 
“Сведения по стрельбе зенитной артиллерии”, 
“Основы организации и боевого применения 
зенитной артиллерии при обороне войск и 
тыла”, “Учебник зенитной артиллерии”. Фа-
хівці школи взяли безпосередню участь у роз-
робці нормативних документів із бойового за-
стосування ЗА: “Боевое применение зенитной 
артиллерии”, “Основные положения по 
управлению огнем зенитной артиллерии”, 
“Боевой устав зенитной артиллерии” тощо. 
Нові документи оперативно проходять апро-
бацію у сусідньому 121-му зенітно-артилерій-
ському полку. 

Зосередження у Школі провідних фахів-
ців зенітної справи того часу: О.М. Вукотич, 
Н.А. Бородачов, А.В. Заремба, К.В. Леонов, 
М.А. Рерле, Г.О. Засс, В.Т. Постригайло та ін. 
– дозволило перетворити його на центр нау-
ково-дослідної роботи. У 1929 р. при Школі 
було створено науково-дослідницьку частину, 
надалі – артилерійсько-стрілецький комітет 
ЗА РСЧА, начальником якої призначено ви-
кладача КУКС ЗА М. Халтуріна – автора таб-
личного способу зенітної стрільби. Практич-
ний відстріл за планами випробувань нового 
методу проводився зі станка Іванова (1914), 
автор якого Б.Н. Іванов продовжував працю-
вати викладачем КУКС ЗА (капітан Б.Н. Іва-
нов, командир 7-ї окремої легкої батареї для 
стрільби по повітряному флоту з повітряної 
оборони Петрограда, яка мала на своєму бо-
йовому рахунку 9 офіційно зареєстрованих 
наказами по 6-й армії збитих ворожих літаків). 
Принципи концепції будівництва ППО щодо 
відбору об’єктів прикриття активними засо-
бами ППО, що запропоновані Н.А. Бородачо-
вим, увійшли до постанови Раднаркому СРСР 
від 12.11.1925 р. “О мерах противовоздушной 
обороны при новых постройках в пятисотки-
лометровой полосе”. 

У короткий термін О.М. Вукотичу вдало-
ся зібрати більшість своїх колег-ветеранів 
Першої світової війни з ППО Петрограда, за-
лучити до роботи науковців і кращих випуск-
ників Школи з 1919 року. Фактично в цей пе-
ріод у Школі було відтворено і нарощено по-
тенціал, який був у жовтні 1917 року! На 
честь 10-річчя Школи, її успіхів у підготовці 
командних кадрів і в розвитку ЗА ППО, Рев-
воєнрада СРСР своїм наказом від 8 грудня 

1929 р., підписаним К.Є. Ворошиловим, наго-
лошувала: “… На единственную школу пада-
ет великая и ответственная задача – добиться 
победы в борьбе с воздушным флотом, найти 
методы и приемы успешного отражения и ис-
требления противника…” [11]. У період 1927–
1932 років були підготовлені і випущені наві-
доміші випускники навчального закладу, у 
т. ч. понад 40 генералів, серед яких відомі 
воєначальники: у 1930 р. ШЗА закінчив 
С.М. Штеменко, генерал армії, начальник Ге-
нерального штабу ЗС СРСР (1948–1952); у 
1931 р. – Г.С. Зашихін, генерал-полковник, 
командувач Східним (1943 р.), Південним 
(1944 р.), Південно-Західним (1945 р.) фрон-
тами ППО; у 1932 р. – В.А. Пеньковський, ге-
нерал армії, командувач Далекосхідним і Бі-
лоруським військовими округами (1956–
1964), заступник Міністра оборони СРСР. 

На жаль, на цей період розвитку Школи, 
як і всієї Червоної армії вплинули негативні 
фактори, що мали важкі наслідки для оборо-
ноздатності країни. Із матеріалів [11]: 
“… Зимой 1930–31 года основной руководя-
щий состав Школы и Курсов был заменен но-
вым составом. Лица, умышленно тормозив-
шие развитие зенитно-артиллерийской мысли 
и подготовку кадров для зенитной артиллерии, 
проповедовавшие обособленность зенитной 
артиллерии, были сняты с постов…”. Началь-
ник ШЗА комкор О.М. Вукотич разом з іще 
1309 колишніми офіцерами царської армії, які 
продовжували службу у РСЧА, були репресо-
вані у 1931–1932 рр. (за сфабрикованою 
ОДПУ на чолі з Г. Ягодою справою “Весна”). 
За оцінками вчених, в історії розвитку зенітної 
артилерії, системи підготовки військових фа-
хівців ППО комкор О.М. Вукотич залишився 
відомим діячем. 

До весни 1934 р. у Школі та її структур-
них підрозділах здійснювали підготовку всіх 
офіцерів тактичного й оперативно-тактичного 
рівнів і сержантський склад ЗА РСЧА. Факти-
чно протягом 16 років один ВНЗ забезпечував 
функції цілісної системи підготовки фахівців 
ППО. Окремі структурні підрозділи училища, 
його висококваліфіковані кадри, досвід підго-
товки фахівців і навчально-методичне забез-
печення навчального процесу стали основою 
для формування інших навчальних закладів 
ППО. КУКС ЗА з 1931 р. реформовано в 
КУКС ППО з відповідними підрозділами за-
безпечення (відділення ЗА; зенітних кулеме-
тів; прожекторне; ПСОЗ). З весни 1934 р. 
КУКС ППО виведені зі складу ШЗА і переве-
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дені до Ленінграда, а з 1936 р. – до Євпаторії 
[11; 13]. 

З 1936 р. випускники Школи відчули пе-
рші подихи нової світової війни, розпочалась 
війна в Іспанії. Серед добровольців – найдос-
відченіші фахівці ЗА, випускники ШЗА: рад-
ник групи зенітної артилерії у складі 5-ти ба-
тарей капітан Т.І. Ростунов (надалі генерал-
лейтенант артилерії, заступник начальника 
АРТА ППО, начальник КВІРТУ ППО), ко-
мандир дивізіону капітан М.П. Ботін, коман-
дири батарей капітани І.В. Желтяков, 
І.А. Семенов, Є.В. Йолкін, М.В. Антоненко. 
Під Мадридом зенітники знищили 12 нацист-
ських літаків, на охороні порту Альмерія ба-
тарея М.В. Антоненка знищила 7 літаків. Усі 
офіцери стали орденоносцями, а їх бойовий 
досвід став надбанням Школи [4]. 

Напередодні Другої світової війни активі-
зується військове будівництво у більшості 
країн Європи. У СРСР з надходженням нових 
зразків озброєння змінюються штати загаль-
новійськових з’єднань. У 1937 р. до штату 
стрілецького корпусу вводиться зенітний ди-
візіон чотирибатарейного складу. На озброєн-
ні трьох батарей – 12 76,2-мм гармат, четвер-
тої – 6 малокаліберних 37-мм зенітних гармат. 
У стрілецьких і кавалерійських дивізіях – зе-
нітні дивізіони у складі трьох батарей із 12-а 
зенітними гарматами. Активно формуються 
корпусні, дивізіонні, бригадні райони ППО 
найважливіших адміністративних та економі-
чних центрів (районів), які потребували ще 
більше озброєння та кадрів. Це визначило по-
требу в прискореному розгортанні мережі вій-
ськово-навчальних закладів ППО. 

У 1936 р. створено Оренбурзьку школу 
ЗА. З 1937 року військові школи реорганізу-
ються у військові училища. Згідно з наказом 
НКО СРСР від 16.03.1937 р. за №36 Школа 
зенітної артилерії у Севастополі переймено-
вана у Севастопольське училище зенітної ар-
тилерії, яке переходить на новий штат у скла-
ді: 4 дивізіони курсантів штатною чисельніс-
тю 1200 осіб, 4 зенітні батареї бойового забез-
печення, авіаційна ескадрилья, курси підгото-
вки командного складу ЗА запасу на 300 осіб 
[11]. Необхідність збільшення чисельності 
командирів-зенітників визначає скорочення 
термінів їх підготовки з 3 до 2 років. Це стає 
можливим за рахунок комплектування учи-
лища з 1936 р. виключно вступниками з по-
вною середньою освітою насамперед випуск-
никами артилерійських спецшкіл (на зразок 
сучасних військових ліцеїв) та зменшення у 

навчальних планах бюджету часу вивчення 
загальноосвітніх дисциплін. 

Випускники СУЗА 1938 року отримали 
бойове хрещення вже на Далекому Сході, на 
річці Халхін-Гол (у ході наступальної операції 
їх вогнем було збито 45 японських літаків). З 
початку 1939 р., у зв’язку з посилення воєнної 
загрози, підрозділи СУЗА отримують та опа-
новують бойові ділянки протиповітряної обо-
рони у визначених секторах військово-морсь-
кої бази Севастополя. Це стало дуже слушним 
22 червня 1941 року. 

У цей же час з використанням фахівців і 
навчально-методичного забезпечення навча-
льного процесу СУЗА створюється ціла ме-
режа училищ ЗА. Так, у 1937 р. створено 
Горьківське училище ЗА, начальником якого 
призначено кращого командира дивізіону ку-
рсантів СУЗА майора А.І. Глєбова. Оренбур-
зька школа зенітної артилерії перейменову-
ється у Чкаловське училище ЗА. На базі пере-
веденого у 1934 р. зі складу Севастопольської 
ШЗА навчального дивізіону ППО та випуск-
ників ШЗА у 1940 р. формується Бакинське 
училище ЗА, у 1941 р. – Ленінградське арти-
лерійсько-технічне училище ЗА. У 1937 р. 
розгорнуто відділення ЗА в Училищі берего-
вої оборони ВМФ (м. Севастополь).  

У червні 1939 р. начальника СУЗА полко-
вника П.О. Абросимова призначено першим 
начальником командного факультету ЗА, що 
сформований у Військовій артилерійській 
академії імені Ф.Е. Дзержинського (м. Моск-
ва) для підготовки офіцерів ППО. Провідний 
лектор кафедри тактики ЗА – полковник 
Б.О. Коломенський (з травня 1941 р. працює у 
новоствореній Вищій військовій школі ППО 
Червоної армії на правах академії). У 1946 р. 
Вища військова школа ППО Червоної армії 
переведена до Харкова та перетворена у Вій-
ськову академію артилерійської радіолокації 
(далі – ВААР, потім – АРТА ППО, ВІРТА 
ППО, ХВУ, ХУПС) Збройних сил СРСР. У 
ВААР полковник Б.О. Коломенський вів ос-
новну навчальну дисципліну кафедри тактики 
Військ ППО: “Організація сучасної протипо-
вітряної оборони” [14].  

У 1939–1940 рр. в училище на озброєння 
надійшли нові 76-мм і 85-мм напівавтоматич-
ні зенітні гармати, новий прилад ПУАЗО-3 (на 
той час один із найкращих у світі) та численна 
автотракторна техніка. Все нове озброєння у 
стислі строки було засвоєно підрозділами за-
безпечення і курсантами училища. За участю 
СУЗА з урахуванням досвіду локальних кон-
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фліктів до нових Правил стрільби ЗА (1941 р.) 
було введено актуальний розділ “Стрільба по 
наземних цілях”. 

У 1940 р. було здійснено три випуски ко-
мандирів загальною чисельністю 494 особи. 
Серед них: лейтенанти І.С. П’янзін, І.Т. Гор-
бенко, які невдовзі стали Героями Радянсько-
го Союзу, та багато інших майбутніх героїв 
війни. До початку Великої Вітчизняної війни 
училище здійснило 56 випусків фахівців ЗА 
(ППО), включаючи 22 випуски КУКС ЗА 
(КУКС ППО), усього понад 4560 офіцерів.  

У результаті проведених заходів з розгор-
тання системи підготовки кадрів ППО станом 
на червень 1941 року офіцерів ЗА (ППО) здій-
снювали підготовку в 13 ВНЗ, зокрема: 

9 ВНЗ тактичного рівня: 
Севастопольське училище зенітної арти-

лерії (СУЗА);  
Горьковське училище ЗА (ГУЗА); 
Чкаловське училище ЗА (ЧУЗА, м. Орен-

бург);  
Бакинське училище ЗА (БУЗА); 
Ленінградське артилерійсько-технічне 

училище ЗА (ЛАТУЗА); 
відділення зенітної артилерії Училища 

берегової оборони ВМФ (м. Севастополь); 
Красноярське, Телавське та Тульчинське 

стрілецько-мінометні училища, що реоргані-
зовані в училища ЗА на початку 1941 року. 

На оперативно-тактичному рівні підгото-
вку офіцерів здійснювали в 4 ВНЗ, зокрема: 

командний факультет ЗА Військової ар-
тилерійської академії імені Ф.Е. Дзержинсь-
кого (м. Москва); 

факультет ППО академії імені М.В. 
Фрунзе (м. Москва); 

вища військова школа ППО Червоної ар-
мії (на правах академії, м. Москва); 

курси удосконалення командного складу 
ЗА (КУКС ЗА, м. Євпаторія), з 1943 р. реорга-
нізовані у Вищу Червонопрапорну офіцерську 
школу ППО РСЧА. 

Отже, можемо зробити такі висновки. 
1. Завдяки становленню та розвитку нау-

ково-педагогічної школи підготовки фахівців 
ЗА ППО у Севастопольському училищі зеніт-
ної артилерії з 1918 року (на базі успадкованої 
системи підготовки фахівців ППО офіцерсь-
ких шкіл періоду Першої світової війни) у пе-
ріод 1936–1941 рр. було забезпечено приско-
рене розгортання мережі військово-
навчальних закладів ППО Червоної армії, під-
готовку необхідної кількості військових фахі-
вців ЗА ППО тактичного й оперативно-
тактичного рівня. Таким чином, найстаріший 
навчальний заклад не тільки самостійно за-
безпечував країну військовими фахівцями 
ППО упродовж 16 років, але й підготував базу 
для прискореного розгортання мережі училищ 
зенітної артилерії напередодні війни. 

2. Проведений аналіз визначальної ролі 
СУЗА у становленні системи підготовки фахі-
вців ППО та прискореному розгортанні мере-
жі військово-навчальних закладів ППО у між-
воєнний період і на початку Другої світової 
війни (1921–1941 рр.) є актуальним для удо-
сконалення підготовки офіцерських кадрів 
ЗС України в світлі сучасних викликів і за-
гроз. 
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О ПЕРВЫХ ПОТЕРЯХ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (июнь 1941 года) 
 

В статье дается военно-исторический обзор первых потерь корабельного состава Чер-
номорского флота из-за активных минных постановок германской авиацией в июне – начале 
июля 1941 г., впервые приводятся списки погибших при этом моряков. Затронута проблема 
борьбы с минной опасностью в районе Севастополя, а также сложные вопросы гибели совет-
ских кораблей и судов от собственных мин.  
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кий флот. 
 

Это событие не обойдено вниманием ис-
ториков, и во многих исследованиях – как со-
ветского периода, так и современных о начале 
войны на Черном море в июне 1941 года, 
упомянут этот случай [1, с.141; 2, с.132; 3, 
с.142; 4, с. 9; 5, с.409; 6, с.222]. Это была пер-
вая потеря Черноморского флота в Великой 
Отечественной войне. Подорвался на морской 
мине и быстро затонул буксир «Севастополь-
ский порт-12», более известный как СП-12 
(фото 1)… Однако множество фактов – как 
подробностей гибели буксира, так и инфор-
мации о других потерях судов в первую неде-
лю войны – осталось неизвестными. 

Целью данной статьи является изучение 
истории первых потерь в корабельном и лич-
ном составе в контексте первых дней войны 
на Черном море.  

Как уже известно, первыми потерями 
флота стали вспомогательные суда. К началу 
войны в Главной базе флота – Севастополе, 

числясь в отделе плавсредств и гаваней Чер-
номорского флота, имелось 4 морских букси-
ра, 6 рейдовых буксиров, 3 транспорта (еще 
один военный транспорт «Красная Кубань» в 
июне 1941 г. находился в рейсе у Кавказского 
побережья), 21 моторный катер, 3 плавкрана 
(СП-1, СП-2, 100-тонный кран завода №201), 
1 самоходная баржа торпедная, 2 водоналив-
ных бота, 2 самоходные баржи продовольст-
венные, 2 мазутные баржи, 2 баржи котельной 
воды, 2 баржи береговой воды, 13 других са-
моходных барж грузоподъемностью от 150 до 
450 тонн [7, с.362].  

Важна также предыстория события, также 
известная и изложенная в исторической лите-
ратуре [8, с.5–6; 9, с.27–28]. 21 июня 1941 года 
корабли Охраны водного района (далее – 
ОВР) главной базы находились в Стрелецкой 
бухте, за исключением 2-го дивизиона быст-
роходных тральщиков, которые по окончании 
флотских учений зашли в порт Одесса. Кора-
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бли эскадры стояли на якорях в Северной бу-
хте и у Минной стенки Южной бухты. 

22 июня в 1 ч 15 мин командующий фло-
том вице-адмирал Ф.С. Октябрьский по при-
казанию Наркома ВМФ объявил по флоту 
оперативную готовность № 1. 

На командный пункт ОВР прибыли ко-
мандир соединения контр-адмирал В.Г. Фаде-
ев, начальник штаба капитан 2 ранга В.И. Мо-
розов и военком полковой комиссар Б.В. Суч-
ков. Оперативный дежурный флагманский 
минер капитан-лейтенант И.В. Щепаченко 
доложил обстановку. 

В 1 ч. 55 мин. корабли и город погрузи-
лись в темноту в целях светомаскировки. В 
3 ч. 7 мин. посты службы наблюдения и связи 

(далее – СНиС) и посты воздушного наблю-
дения, оповещения и связи (далее – ВНОС), 
находившиеся в районах Евпатории и мыса 
Сарыч, доложили о шуме моторов самолетов, 
идущих на Севастополь. Штаб береговой 
обороны объявил в главной базе воздушную 
тревогу. 

Корабли и катера отошли от причалов и 
заняли места на рейде согласно плану рассре-
доточения. Силы и средства противовоздуш-
ной обороны немедленно приготовились к от-
ражению противника. 

В 3 ч 15 мин по самолетам открыли огонь 
береговые зенитные батареи, а вскоре к ним 
присоединились и корабельные зенитные 
установки. 

 

 
 

Фото 1. Репродукция фото СП-12 (из архива автора) 
 

Воздушный налет продолжался до 3 ч 
50 минут. Был, по некоторым данным, сбит и 
рухнул в море самолет противника [6, с.221–
222]. В районе улиц Щербака, Подгорной, а 
затем в районе Приморского бульвара разда-
лись один за другим два сильных взрыва. Ко-
мандующий флотом доложил Наркому Воен-
но-Морского Флота (далее – ВМФ), что Сева-
стополь бомбят. Однако, как выяснилось, с 
самолетов сбросили не бомбы, а мины на па-
рашютах. Немцы попытались заминировать 
фарватер и блокировать в базе советские ко-
рабли. Враг рассчитывал на внезапность уда-
ра. Однако силы флота встретили его хорошо 
организованным, мощным зенитным огнем. 
Самолеты не смогли поставить мины прице-
льно и побросали их куда попало – на сушу, 
на мелководье, и только отдельные мины упа-
ли вблизи фарватера. 

Командующий флотом в 04.35 приказал 
командиру ОВР немедленно провести трале-
ние в Северной и Южной бухтах, а также на 

внешнем рейде по оси Инкерманского створа. 
Утром три малых охотника – «МО-041» 

лейтенанта П.А. Кулашова, «МО-051» лейте-
нанта С.А. Бычкова и «МО-061» лейтенанта 
С.Т. Еремина под командованием командира 
2-го звена старшего лейтенанта И.С. Соляни-
кова вышли на внутренний рейд бухты, а три 
малых охотника – «МО-011» лейтенанта 
Н.В. Перевязко, «МО-021» младшего лейте-
нанта П.Д. Чеслера и «МО-031» старшего 
лейтенанта А.С. Осадчего под руководством 
командира 1-го дивизиона сторожевых кате-
ров капитан-лейтенанта В.Т. Гайко-Белана – 
на внешний рейд и провели траление. Для на-
блюдения за морем быстроходный тральщик 
«Трал» старшего лейтенанта А.М. Ратпера 
вышел в дозор. 

Ни одной мины корабли не затралили. Де-
ло в том, что траление осуществлялось обыч-
ными тралами, рассчитанными на якорные ко-
нтактные мины, а самолеты люфтваффе выс-
тавили донные неконтактные мины, срабаты-
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вавшие под воздействием магнитного поля ко-
рабля. Кроме того, мины обладали приборами 
срочности (могли приходить в боевое состоя-
ние не сразу, а спустя несколько суток) и крат-
ности (срабатывали не под первым проходив-
шим, а под определенным по счету кораблем). 
Тралить такие поля следовало в течение мно-
гих дней, проходя по нескольку раз над одним 
и тем же местом. На вооружении Военно-
Воздушных Сил (далее – ВВС) ВМФ таких 
мин не было, применения таких мин никто не 
ожидал и от немцев. Но что хуже всего, у сове-
тского флота не было и специальных тралов, 
для того чтобы бороться с этими минами. 
Лишь накануне войны советские ученые заня-
лись практическими экспериментами по раз-
магничиванию кораблей при помощи специа-
льных обмоток и создали принципиальную 
схему электромагнитного трала. 

Анализ данных о подрыве кораблей и 
плавсредств навел на мысль о том, что проти-
вник поставил неконтактные донные магнит-
ные мины. Требовалось в самые короткие 
сроки найти вражеские мины, чтобы раскрыть 
секрет их действия и создать эффективные 
средства для уничтожения. Донные мины, как 
принято считать, секретным оружием не яв-
лялись. В распоряжении НИИ минно-торпед-
ного оружия имелись зарубежные образцы (в 
том числе и немецкие), на базе которых был 
разработан советский аналог. На полигоне в 
Феодосии, куда были приписаны некоторые 
боевые корабли, как раз накануне войны шли 
испытания советской донной мины и элект-
ромагнитного трала – электромагнитных тра-
лов на советском флоте не было. Были только 
экспериментальные образцы [10]. 

Поэтому задача по надежной защите ко-
раблей-тральщиков от неконтактных донных 
магнитных мин стала первоочередной. Всего 
по данным советской стороны за весь период 
обороны Севастополя противник выставил на 
подходах к порту и в его бухтах 131 мину [8, 
с.7]. По немецким данным [10], с начала вой-
ны до 4.7.1941 г. группа II/KG 4 выставила 
120 мин в районе Севастополя и 50 в Днепро-
вском лимане. Авиационную составляющую 
минных постановок в первый день войны по-
дробно изучил И.И. Фурман [11, с.170–180].  

А теперь о буксире. Это был стандартное 
судно такого типа. Заложен СП-12 в 1939 г. 
(«Севморзавод», Севастополь), спущен в на-
чале 1940 г., сдан 1 августа1940 г. Водоизме-
щение: стандартное – 550 т, полное – 490 т, 
длина – 39 м, ширина – 8,7 м, осадка – 3,6 м, 

мощность паровой машины составляла 
800 л.с., и буксир развивал скорость в 12 узлов 
(фото 1) [12, с.278; 13, с.432].  

Морской буксир СП-12 принадлежал от-
делу плавсредств и гаваней Черноморского 
флота. В целом катастрофа подробно описана 
в архивных документах из Центрального во-
енно-морского архива. Согласно Внесрочно-
му донесению командующему флотом вице-
адмиралу Ф. Октябрьскому [14, л.60–61], это 
произошло 22 июня 1941 г. в 20 часов 35 ми-
нут, на внешнем рейде Севастопольской бух-
ты, у Константиновского буя, при волнении 
моря 4 балла. При возвращении в бухту по 
выполнении работ по уборке артиллерийских 
щитов по приказанию оперативного дежурно-
го по штабу Черноморского флота (возвраща-
лся с Тендровского рейда, после участия в ма-
неврах), проходил по фарватеру и, несмотря 
на то что внешний и внутренний рейды про-
тралили, подорвался на германской неконтак-
тной донной мине. Сразу характер поврежде-
ний установлен не был, откладывая это дело 
до подъема судна, который во время войны 
так и не состоялся [15, с.26; 16, с.8]. 

В 1955 г. останки буксира обследовали во-
енные водолазы. В акте отмечено, что носовая 
и кормовая часть лежат без крена погрузив-
шись в мягкий илистый грунт. Металлический 
набор надстройки видимых повреждений не 
имеет. Деревянные части изъедены, фок-мачта 
отсутствует, а грот мачта сломана у основания. 
Дымовая труба лежит на грунте по левому бо-
рту. А вот в акте обследования 1985 г. уже от-
мечено, что кормовая часть корпуса не обна-
ружена – занесена илом. Носовая часть и над-
стройка практически полностью изъедены 
ржавчиной. Глубина залегания – 21 м [17]. 

Погибло от катастрофы 26 человек ко-
манды буксира, и еще один умер позже в гос-
питале (по некоторым данным [18], это Иван 
Федорович Маруненко, но в архивных доку-
ментах фамилии умершего пока не обнаруже-
но, а старпом отмечен в общем списке). Ране-
но и контужено 4 человека (в т. ч. капитан бу-
ксира Михаил Чересиз), которые остались 
живы. Вышедший к месту гибели торпедный 
катер подобрал из воды этих пятерых ране-
ных. По факту катастрофы велось расследо-
вание, результаты которого пока не найдены.  

Нашим долгом считаем публикацию всех 
имен погибших на буксире – ведь именно эти 
26 человек оказались фактически первыми из 
26 миллионов последующих жертв Великой 
Отечественной войны. В донесениях о поте-
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рях [14, л.63–64], более подробно даны социа-
льно-демографические сведения на каждого 

погибшего, известно, например, что 8 человек 
имели семьи, все проживали в Севастополе.  

 

Список личного состава морского буксира СП-12, погибших 22 июня 1941 г. [14, л.64–64об]. 
 

1. Андреев Владимир Александрович, 1922 г.р., кочегар, уроженец г. Николаев. 
2. Акентьев Кирилл Вениаминович, 1920 г.р., машинист, уроженец г. Ленинград. 
3. Бондаренко Леонтий Иванович, 1923 г.р., кочегар, уроженец г. Мариуполь. 
4. Борц Матвей Яковлевич, 1923 г.р., машинист, уроженец г. Мариуполь. 
5. Балачевский Александр Сергеевич, 1913 г.р., машинист, уроженец г. Днепропетровск. 
6. Герасимов Николай Семенович, 1923 г.р., матрос 2 класса, уроженец с. Покровское Рязанской области. 
7. Година Иван Семенович, 1922 г.р., матрос 2 класса, уроженец с. Красное Знамя Николаевской области. 
8. Дениско Алексей Сергеевич, 1922 г.р., кочегар 2 класса, уроженец с. Баштанка Николаевской области. 
9. Еременко Петр Макарович, 1912 г.р., старший кочегар, уроженец с. Великая Лепетиха Днепропетровской 

области. 
10. Николаев Александр Дмитриевич, 1918 г.р., второй механик, уроженец г. Севастополь. 
11. Маруненко Иван Федорович, 1913 г.р., помощник капитана, уроженец с. Васильевка Винницкой области. 
12. Корытцев Владимир Ермолаевич, 1914 г.р., машинист, уроженец г. Троицк Челябинской области. 
13. Коваль Николай Иванович, 1921 г.р., матрос, уроженец с. Красное Николаевской области. 
14. Ларионов Алексей Алексеевич, 1912 г.р., боцман, уроженец г. Одесса. 
15. Машко Владимир Степанович, 1923 г.р., матрос, уроженец д. Альма-Тархан Бахчисарайского района Кры-

мской АССР. 
16. Мартынюк Михаил Григорьевич, 1923 г.р., матрос, уроженец д.Росишка Киевской области. 
17. Ноздрачев Алексей Иванович, 1913 г.р., рулевой, уроженец с. Голая Пристань Николаевской области. 
18. Полевой Василий Романович, 1896 г.р., помощник капитана, уроженец с. Башаровка Ровенской области. 
19. Попов Николай Васильевич, 1911 г.р., старший механик, уроженец г. Севастополь. 
20. Прилуцкий Николай Николаевич, 1912 г.р., радист, уроженец г.Киев.  
21. Обориева Мария Михайловна, 1889 г.р., кок, уроженец г. Ростов-на-Дону. 
22. Розанов Владимир Николаевич, 1907 г.р., кочегар, уроженец аула Гунаб Дагестанской области. 
23. Селянин Андрей Иванович, 1917 г.р., машинист, уроженец д. Григорьевка Ивановской области. 
24. Сосновский Борис Андреевич, 1923 г.р., кочегар, уроженец г. Мариуполь. 
25. Шенкевич Феодосий Федорович, 1913 г.р., рулевой, уроженец с. Новоселовка Одесской области. 
26. Швец Михаил Авраамович, 1909 г.р., помощник капитана, уроженец с. Старо-Сбуровка Николаевской об-

ласти. 
 

Теперь о других потерях Черноморского 
флота. 24 июня подорвался 20-тонный кран, 
ведомый буксиром СП-2, 30 июня – шаланда 
«Днепр». 1 июля при выходе из бухты получил 
сильное повреждение эсминец «Быстрый». Это 
все – потери от германских магнитных мин, 
активно выставляемые в июньские ночи. 

В ранние часы 24 июня в Севастополе 
опять зазвучали сирены воздушной тревоги, 
которая длилась четыре часа. Из-за затемне-
ния немецким пилотам вновь не удалось точ-
но отыскать город, в результате чего боль-
шинство мин (как минимум шесть) упало на 
сушу. Две мины взорвались на побережье Ка-
рантинной бухты, где разрушили пристань, а 
четыре легли на внешнем рейде базы. Одна из 
упавших на сушу мин не взорвалась, что ста-
ло ценным подарком для советских минеров. 
Тогда-то и отпали последние сомнения в том, 
мины какого типа применяет противник. Тем 

не менее днем вновь велось траление внешне-
го рейда обычными контактными тралами [19, 
с.326]. 

Однако 24.06.1941 г. в 12 часов 50 минут, 
кран СП-2 грузоподъемностью 20 т, ведомый 
рабочим буксиром СП-2 следовал из Севасто-
польской бухты для подъема сбитого ночью 
22.06.1941 г. неметкого самолета, который 
упал в бухте Песочная. Уступая фарватер 
крейсеру «Червона Украина», входившему в 
Севастопольскому бухту, буксир начал разво-
рачивать кран. На внешнем рейде, в районе 
гудящего буя при штиле в 12 часов 52 минуты 
под днищем крана прогремел взрыв. Кран за-
тонул за время менее минуты, погибли люди, 
находившиеся на его борту. В процессе по-
гружения, кран навалился на буксир стрелой, 
повредив его, в результате чего, погибло 8 че-
ловек, получили ранения шесть (а также трое 
– на буксире) [14, л.56–59; 20, с.46]. 

 

Список личного состава крана СП-2, погибших 24 июня 1941 г. [14, л.58–59]. 
 

1. Дорофеев Петр Степанович, 1899 г.р., ст. кочегар, уроженец д.Вергезки Нижегородской области. 
2. Завгородний Александр Георгиевич, 1912 г.р., такелажник, уроженец г. Севастополь. 
3. Краскова Екатерина Степановна, 1911 г.р., кок, уроженец с. Прогной Николаевской области. 
4. Михно Петр Максимович, 1880 г.р., такелажник, уроженец г. Воронеж. 
5. Надточий Петр Яковлевич, 1882 г.р., такелажник, уроженец д. Чоргунь, Крымская АССР. 
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6. Черчин Петр Пантелеевич, 1890 г.р., ст. механик, уроженец г. Севастополь. 
7. Фугаджи Дмитрий Герасимович, 1925 г.р., ученик машиниста, уроженец г. Мелитополь. 
8. Рыжков Михаил Филимонович, 1923 г.р., такелажник, уроженец д. Новая Указнь Курской области. 

 

Третьей ночью минирования стала ночь 
на 27 июня. Пять мин упали на внешнем рей-
де, одна – на военно-морское училище и одна 
– на рыбацкую деревню. Впервые немецкие 
летчики попытались минировать Днепровс-
кий лиман, где находилась важнейшая судос-
троительная и судоремонтная база Черномор-
ского флота – Николаев. После этого Октяб-
рьский предупредил всех командиров баз, что 
противник может попытаться заминировать 
их с воздуха, а способов траления донных мин 
все еще нет. В качестве единственного средс-
тва предлагалось организовать ночные посты 
наблюдения на шлюпках и катерах, которые в 
случае минирования точно засекали бы места 
падения мин, которые потом бы обвеховыва-
лись и уничтожались глубинными бомбами. 
Одновременно он доложил наркому ВМФ, 
что отсутствие средств борьбы с донными 
минами «частично парализовало активную 
деятельность флота. По этой же причине, а 
также из-за боязни потерять транспорты от 
атак подводных лодок и авиации противника, 
в первые дни войны на театре перевозки за-
медлились» [20, с.29–30]. Немецкие самолеты 
Не-111 бомбардировочной группы II/KG4 
минировали внешний рейд базы в ночи на 28, 
29 июня и 3, 4 июля.  

По советским данным, начиная с первой 
военной ночи наблюдательным постам глав-
ной базы удалось заметить сброс 44 мин, из 
которых только 24 упали на выходе из Север-
ной бухты1. Таким образом, даже если допус-
тить, что часть сброшенных мин осталась не-
замеченной, немцам удалось выставить в за-
данном районе только около четверти от из-
расходованного числа, а остальные упали на 
сушу или далеко в море, где они не представ-
ляли большой угрозы (мины срабатывали под 
днищем корабля только на глубинах моря не 
более 25 м).  

Кроме упоминавшихся выше Черноморс-
кий флот понес на минах еще несколько по-
терь. Днем 30 июня на выходном фарватере 

                                                 
1 Учет происходил благодаря постам противоминно-

го наблюдения (далее – ППМН), составлявшим специ-
альную систему. В нее включалось 42 береговых поста, 
расположенных на побережье внутреннего и внешнего 
рейдов Севастопольских бухт, и до 30 морских постов, 
выставленных в шахматном порядке по оси Инкерман-
ского створа на расстоянии трех кабельтовых друг от 
друга. 

взорвалась паровая шаланда «Днепр» водоиз-
мещением 925 т. Погибло четыре человека, и 
столько же получили ранения.  

К началу Великой Отечественной войны 
Черномортехфлот и Азовский техфлот Нар-
комстроя, насчитывающие около 100 судов, 
обслуживали порты всего Азово-Черноморс-
кого бассейна. Среди судов техфлота насчи-
тывалось несколько десятков землеотвозных 
шаланд. При передаче судов техфлота ВМФ, 
эти шаланды были переоборудованы и стали 
сторожевыми судами, канонерскими лодками, 
тральщиками, вошли в состав плавсредств. В 
связи с началом войны, согласно мобилизаци-
онному плану, были мобилизованы и приняты 
в Наркомстроя 13 землеотвозных шаланд [21, 
с.57]. Среди них и была шаланда «Днепр», ко-
торую планировалось переоборудовать в Ни-
колаеве. Увы, списков погибших на «Днепре» 
в архивах ВМФ не найдено, видимо, из-за то-
го, что личный состав мобилизуемых шаланд 
еще не был внесен в списки флота и потому 
донесения о потерях прошло не по линии Че-
рноморского флота [22]. 

В некоторых современных книгах о войне 
на Черном море бездоказательно указывается, 
что шаланда «Днепр» подорвалась на советс-
кой мине, установленной по плану минных 
заграждений [23, с.43].  

Но свою самую большую утрату Черномо-
рский флот понес 1 июля. Днем новый эсми-
нец «Быстрый» 2 вышел из главной базы в Ни-
колаев для ремонта. Перед ним по фарватеру 
прошли два транспорта, буксир и подводная 
лодка, но тем не менее в 14 ч. 29 мин. при про-
ходе первой линии бонов (глубина 14–16 м) 
под кораблем прогрохотал мощный взрыв.  

Катастрофа началась, и ее последствия 
были существенны [24, с.100–102]. Корабль 
подбросило вверх и вправо. «Быстрый» начал 

                                                 
2 Эсминец проекта 7 «Быстрый» был заложен 

17.04.1936 г. на заводе им. 61 Коммунара в г. Николаеве. 
Спущен на воду 05.11.1936 г., вступил в строй 
07.03.1939 г. Водоизмещение: 2402 т.; размеры: длина – 
112,8 м, ширина – 10,2 м, осадка – 4,8 м; скорость пол-
ного хода: 38,6 узлов; дальность плавания: 2565 миль 
при 19,5 узлах. Силовая установка: котлотурбинная, 
двухвальная, 56 тыс. л.с.; вооружение: 4×1 130/50-мм в 
установках Б-13-2, 2×1 76/55-мм в установках 34-К,  
3×1 45/46-мм в установках 21-К, 4×12,7-мм зенитных 
пулемета ДШК, 10 глубинных бомб Б-1, 20 глубинных 
бомб М-1, бомбомет БМБ-1, 2×3 533-мм торпедных ап-
парата 1-Н, торпеды 53 – 38, 48 мин; экипаж: 236 чел. 
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описывать циркуляцию вправо. Немного не 
дойдя до Константиновского равелина, он ос-
тановился с креном на левый борт: его затор-
мозил левый якорь, самопроизвольно отдав-
шийся в момент взрыва. Котельные отделения 
№1 и №2 были затоплены сразу же, а через 10 
минут после взрыва вода заполнила все по-
мещения до 109-го шпангоута и между 159-м 
и 185-м шпангоутами. Крен на левый борт до-
стиг 15, нос сел на грунт. Примерно в 15.00 
вокруг «Быстрого» вспыхнул вытекший из 
цистерн мазут. Пришлось эвакуировать лич-
ный состав. На помощь подошли три спасате-
льных судна, но пожар удалось потушить то-
лько к полуночи. Эсминец к тому времени 
почти полностью затонул: над водой возвы-
шались только надстройка и часть полубака. 

Утром 2 июля приступили к спасатель-
ным работам. Выяснилось, что нос корабля 

сидит на грунте на глубине 6 м, корма – на 
12 м. Первым делом сняли два 130-мм орудия, 
три 45-мм полуавтомата и КДП. Но дальней-
шим работам помешал разыгравшийся 
шторм. Командующий флотом вице-адмирал 
Ф.С. Октябрьский, осмотрев эсминец, опреде-
лил его положение как безнадежное. Через 
два дня под ударами волн носовая часть кор-
пуса отломилась по 34-му шпангоуту. 

13 июля «Быстрый» все же был поднят 
аварийно-спасательной службой флота и по-
ставлен в док. При детальном осмотре выяс-
нилось, что восстановить корабль будет чрез-
вычайно трудно. Корпус в районе котельных 
отделений и между 34-м и 86-м шпангоутами 
был сильно деформирован, киль перебит, в 
районе взрыва (58–70 шп.) зияла огромная 
пробоина размером 5×3,5 м. 

 

Список личного состава эсминца «Быстрый», погибших 1 июля 1941 г. [14, л.3–6, 31; 27, л.2–2 об]. 
 

1. Свидерский Станислав Иосифович, старший политрук, военный комиссар, 1907 г.р., уроженец г. Ленинг-
рад. 

2. Балоусов Иван Тарасович, старшина 2-й ст., командир отделения артиллерийских электриков, 1914 г.р., 
уроженец станицы Тихорецкой Краснодарского края. 

3. Тихоненко Степан Николаевич, ст. краснофлотец, артиллерийский электрик, 1917 г.р., уроженец хут. Муш-
ты Полтавской области. 

4. Иванисов Федор Сергеевич, краснофлотец, артиллерийский электрик, 1918 г.р., уроженец с. Днепровка 
Днепропетровской области. 

5. Сухарев Аркадий Иванович, старшина 2-й ст., командир отделения торпедных электриков, 1919 г.р., уро-
женец д. Массоновская Архангельской области. 

6. Власенко Григорий Алексеевич, старшина 2-й ст., командир отделения котельных машинистов, 1915 г.р., 
уроженец с. Ремовка Сталинской области. 

7. Засыпко Иван Демидович, ст. краснофлотец, котельный машинист, 1915 г.р., уроженец п. Осколок Азово-
Черноморского края1. 

8. Логунов Иван Данилович, ст. краснофлотец, котельный машинист, 1919 г.р., уроженец г. Суджа Курской 
области. 

9. Захаров Иван Васильевич, ст. краснофлотец, котельный машинист, 1915 г.р., уроженец г. Балашов Саратов-
ской области. 
Ежель Бронислав Матвеевич, краснофлотец, котельный машинист, 1921 г.р., уроженец с. Слобода –Галивская Вин-
ницкой области2. 

10. Жигала Юрий Макарович, ст. краснофлотец, электрик, 1916 г.р., уроженец г. Лубны Полтавской области. 
11. Покутный Иван Фомич, гл. старшина, старшина фингруппы, 1911 г.р., уроженец г. Севастополь. 
12. Шемет Григорий Дмитриевич, старшина 2-й ст., старший кладовщик, 1918 г.р., уроженец с. Ясное Харько-

вской области. 
13. Поляков Михаил Пантелеевич, старшина 2-й ст., командир строевого отделения, 1915 г.р., уроженец стани-

цы Калермес Краснодарского края. 
14. Цигельник Зиновий Степанович, краснофлотец, 1917 г.р., уроженец с. Нарубайка Николаевской области. 
15. Власов Константин Константинович, ст. краснофлотец, ст. машинист, 1918 г.р., уроженец г. Ленинград.  

 

                                                 
1 Азово-Черноморский край – административная единица административно-территориального деления СССР, 

существовавшая с 10 января 1934 по 13 сентября 1937 года. Включал в себя Адыгейскую АО, Северную область и 
нынешние Краснодарский край и Ростовскую область. Административный центр края – город Ростов-на-Дону. 
10 января 1934 года Северо-Кавказский край был разделён на две половины: западную – Азово-Черноморский край 
и восточную – собственно Северо-Кавказский край, центром которого стал Пятигорск. 13 сентября 1937 года Азово-
Черноморский край был разделён на Краснодарский край (в него вошла Адыгейская АО) и Ростовскую область. Се-
верная область прекратила своё существование 5 июля 1934 года. 

2 По-видимому, родственник бывшего командующего ВМС Украины (1996–2001) и министра обороны Украины 
(2010–2012) Михаила Брониславовича Ежеля, 1952 г.р., уроженца с. Слобода-Ялтушковская, Винницкой области. 
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Тем не менее уже 30 августа корпус эс-
минца вывели из дока и отбуксировали в Ки-
лен-бухту для продолжения ремонта на плаву. 
Однако вскоре во время авианалета в него по-
пало несколько бомб. «Быстрый» вторично 
затонул. 

Носовая часть «Быстрого» осенью 1941 г. 
была использована для восстановления «Бес-
пощадного». А из снятых 130-мм орудий сфо-
рмировали береговую батарею №112. После 
войны, в 1945 году, его подняли и позже разо-
брали на металл. 

В течение короткой боевой службы «Быс-
трого» его командиром (точнее, исполняю-
щим обязанности командира) был капитан 
2 ранга С.М. Сергеев [25]. 

На эсминце погибли 16 человек: 12 – при 
взрыве и в госпитале, и еще 4 утонули (некото-
рые современные исследователи уточняют, что 
прыгнув за борт во время возникшей паники и 
приводят почему-то цифры в 22 человека, что 
не подтверждается донесениями о потерях). 

14 июля корабль сняли с мели и ввели в док, но 
отремонтировать так и не смогли – поврежде-
ния оказались слишком обширными, а при 
осаде Севастополя «Быстрый» получил много-
численные повреждения от бомб и снарядов. 
Потерю и этого корабля некоторые современ-
ные авторы относят к действию советских мо-
рских мин. Но в дневнике командующего Чер-
номорского флота Ф.С. Октябрьского указано 
на игнорирование командиром корабля инфо-
рмации о минной опасности и следование как 
раз к месту засечки падения парашюта с миной 
[26, с.71]. 

Но в истории минной эпопеи остались и 
сложные вопросы. 3 июля при возвращении из 
ночного дозора в Балаклаву в районе западнее 
Балаклавы в 5 ч. 31 мин. торпедный катер типа 
«Г-5» ТКА-12 из состава 1-й бригады торпед-
ных катеров взорвался на притопленной мине. 
Взрыв наблюдали посты службы наблюдения 
и связи (далее – СНиС). Весь личный состав 
торпедного катера погиб [28, с.10]. 

 

Список личного состава ТКА-12, погибших 3 июля 1941 г. [27, л.3–4; 29, л.6]. 
 

1. Керимов Абляким Халилович, батальонный комиссар, зам. командира 2-го дивизиона торпедных катеров 
по политчасти, 1907 г.р., уроженец д.Кутлак Судакского района Крымской АССР. 

2. Злочевский Михаил Владимирович, ст.лейтенант, командир звена 2-го дивизиона торпедных катеров, 1912 
г.р., уроженец г. Херсон. 

3. Степаненко Василий Емельянович, мичман, боцман катера, 1905 г.р., уроженец г. Керчь. 
4. Катренко Георгий Ануфриевич, глав. Старшина, старшина мотористов 2-го дивизиона торпедных катеров, 

1918 г.р., уроженец г. Новороссийск. 
5. Филиппенко Георгий Поликарпович, старшина 1 ст., командир отделения радистов 2-го дивизиона торпед-

ных катеров, 1912 г.р., уроженец г. Таганрог. 
6. Казаков Александр Игнатьевич, старшина 1 ст., командир отделения мотористов 2-го дивизиона торпедных 

катеров, 1915 г.р., уроженец д. Ивановка Днепропетровской области. 
7. Кудрявцев Игорь Александрович, ст. краснофлотец, моторист катера, 1920 г.р., уроженец г. Малныус Вятс-

кой области. 
 

В этом случае вероятен подрыв на мине, 
поставленной советскими кораблями для обо-
роны Главной базы. В пользу этого говорят 
также данные, приведенные в «Хронике» бое-
вых действий на Черном море, из которых 
следует, что воздушных постановок в районе 
Балаклавы до 3 июля немцы не делали (или их 
не отметили посты СНиС или ППМН) [28, 
с.8–12]. Также известно, что еще ночью 
22 июня 1941 г. Народный Комиссар ВМФ 
приказал Военному Совету Черноморского 
флота произвести постановку оборонитель-
ных минных заграждений. 23 июня в течение 
светлого времени суток крейсеры «Комин-
терн», «Красный Кавказ», «Червона Украи-
на», минный заградитель «Островский», ли-
дер «Харьков» и четыре эскадренных мино-
носца «Бойкий», «Безупречный», «Беспощад-
ный» и «Смышленый» ставили минные за-

граждения. Было поставлено 609 мин и 185 
защитников. На следующий день были выста-
влены 330 мин и 141 минный защитник; про-
исходило минирование и в последующее вре-
мя [28, с.8–10]. Постановка оборонительного 
минного заграждения в районе Севастополя 
завершилась 25 июня 1941 г. По мнению сов-
ременных исследователей, Черноморский 
флот в период с 23 июня по 21 июля 1941 г. 
поставил в районе Севастополя, Одессы, Кер-
ченского пролива, Новороссийска, Туапсе, 
Батуми и озера Устричное 7300 мин и 1378 
минных защитников, что составило, соответс-
твенно, 61% и 50% всего наличного минного 
запаса. Минные заграждения ставились как в 
дневное, так и в ночное время боевыми кора-
блями и переоборудованным под минный за-
градитель транспортом «Островский». Боевое 
обеспечение минных постановок включало 
ведение воздушной разведки, несение дозоров 
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надводными кораблями и подводными лод-
ками, поиск подводных лодок противника в 
районах минных постановок само летами-
разведчиками и сторожевыми катерами. Опе-
ративное прикрытие возлагалось на корабли 
эскадры, находившиеся в Севастополе в трех-
часовой готовности к выходу в море, и дежу-
рившую на аэродромах авиацию [30, с.51]. С 
23 июня по 13 июля 1941 г. в районе главной 
базы было выставлено минное заграждение 
морское (далее – МЗ-М), протянувшееся от 
мыса Сарыч до Евпаторийского маяка. Всего 
в этом районе было поставлено 3623 мины и 
509 минных защитников [8, с.17–18]. Основ-
ную часть задачи выполнил экипаж минзага 
«Островский» (командир капитан 3 ранга 
М.И. Фокин, военком старший политрук 
И.П. Кулинич)1. Не касаясь вопроса о целесо-
образности этой постановки, так как между 
решением о выполнении ее в июне 1941 г. и 
суждениями об этом решении после войны 
существует огромное различие. 

Одновременно проводились работы по 
поиску, разоружению и изучению мин проти-
вника. В этих целях в ОВР была организована 
минно-тральная лаборатория, в которой изу-
чались и исследовались все образцы разору-
женных мин, вырабатывались средства борь-
бы с ними. Кроме того, в лаборатории готови-
лись кадры минеров. Штат лаборатории уко-
мплектовали опытными минерами флота. Ее 
возглавил начальник лаборатории изоляцион-
ных материалов Харьковского политехничес-
кого института кандидат технических наук, 
доцент О.Б. Брон. 

Первым добился успеха начальник мин-
ного отделения минно-торпедного отдела 
флота военный инженер 3 ранга М.И. Иванов, 
когда ему в начале июля с огромным риском 
для жизни удалось разоружить донную не-
контактную мину, поднятую со дна моря в 
районе Очакова. Аппаратуру этой смертонос-
ной находки доставили в Севастополь. Здесь 
определили схему ее действия, магнитный 
момент, необходимый для срабатывания за-
мыкателя, рассчитали тактико-технические 
данные тральных средств. Мина не имела 
приборов срочности и кратности [8, с.11–12]. 

К концу первой декады июля советские 
минеры разгадали секрет германских магнит-

                                                 
1 Минзаг «Островский» мог принять в четыре мин-

ных погреба и на минную палубу до 300 мин типа 
«1926» и КБ-1, а малых корабельных типа «1908» – до 
600. Быстроходные тральщики принимали по 40 мин 
типа «1908», до 30 мин – типа «1926». 

ных мин. На основании полученных данных 
инженер Б.Т. Лишневский сконструировал 
баржевый электромагнитный трал (далее – 
БЭМТ), который построили в короткий срок. 
Была выработана методика траления. 

Оно осуществлялось путем буксировки 
БЭМТ катерным тральщиком с деревянным 
корпусом на пеньковом тросе длиной 200–250 
метров. По корме трала на расстоянии 180–
200 метров от него буксировалась деревянная 
шхуна с питающим обмотку трала агрегатом 
Траление проводилось на глубинах от 15 до 
50 метров. На глубинах менее 15 метров при-
менялся плотиковый трал, действовавший по 
тому же принципу, что и баржевый. Его бук-
сировал катерный тральщик, который одно-
временно служил и питательной станцией. 
Скорость траления не превышала 2–3 узлов. 
Впервые трал-баржа вышла на боевое трале-
ние 7 июля 1941 года. На ее борту находился 
конструктор Лишневский. Уже 9 июля была 
подорвана германская донная неконтактная 
мина [8, с.12]. 

И уже с середины июля активная проти-
воминная оборона подходов к главной базе 
проводилась тралением магнитно-акустичес-
ким тралом, контрвзрывами, маневрировани-
ем малых охотников с переменной скоростью 
с целью подрыва акустических и магнитно-
акустических мин. Подходы к Севастополю 
охранялись силами ОВР. В первые дни войны 
в составе сил ОВР находились: 1-й и 2-й ди-
визионы больших тральщиков типа «Трал» – 
13 единиц; 3-й дивизион мобилизованных 
тральщиков типа «Земляк» – 5; отряд минных 
заградителей «Островский» и «Дроб», 1-й и  
2-й дивизионы сторожевых катеров типа  
МО-4 – 25, 3-й дивизион сторожевых катеров 
разного типа – 14; 9-й и 12-й дивизионы кате-
рных тральщиков – 25 единиц. Охрана рейда 
главной базы включала 3 буксира, 4 рейдовых 
катера, 2 бронекатера, сетевую баржу, плавба-
тарею №3 и гидроакустическую станцию. В 
оперативном подчинении ОВРу находились 
2-й отдельный артиллерийский дивизион с 
четырьмя противокатерными батареями, ди-
визион торпедных катеров (12 единиц) и три 
летающие лодки МБР-2 [8, с.3–4]. 

Кораблями ОРВа из более 130 сброшен-
ных противником мин было уничтожено трал-
баржой – 17, глубинными бомбами – 11, от 
шумов гребных винтов малых охотников – 8, 
от подрывов фугасов на грунте – 8, поднято и 
разоружено – 3 мины. Таким образом, всего 
было уничтожено 69 мин [8, с.16]. Минимум 
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пять мин взорвали корабли и суда, и не менее 
двух десятков мин взорвалось от ударов на 
земле или мелководье. Планы германской 
авиации с минированием подступов к главной 
базе Черноморского флота для закупорки там 
кораблей полностью провалилась. 

Выше указаны первые потери в личном 
составе Черноморского флота. Но из-за взры-

вов мин, попавших на сушу и на мелководье, 
по мемуарным данным среди мирных жите-
лей Севастополя тоже были первые жертвы – 
30 человек убитых, 200 раненых и контужен-
ных [3, с.18]. Потому в последующем считае-
тся необходимым выявить имена и этих пер-
вых жертв Великой Отечественной войны на 
крымской земле.  
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Ткаченко С.М. Про перші втрати Чорноморського флоту (червень 1941 року) 

У статті подано військово-історичний огляд перших втрат корабельного складу Чорно-
морського флоту через активні мінні постановки німецькою авіацією в червні – на початку    
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липня 1941 р., уперше наводяться списки загиблих при цьому моряків. Порушена проблема бо-
ротьби з мінною небезпекою в районі Севастополя, а також складні питання загибелі ра-
дянських кораблів і суден від власних мін. 

Ключові слова: кораблі, особовий склад, мінні постановки, втрати, судна, Чорноморсь-
кий флот. 
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СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІЙСЬК ПО ОХОРОНІ ТИЛУ  
ДІЮЧОЇ АРМІЇ НА ПОЧАТКУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ  

(червень–липень 1941 року) 
 

У статті на підставі наукової літератури розглянуто функції, структуру та організа-
цію військ НКВС для виконання завдань з охорони тилу Червоної армії на початку війни. Висві-
тлено роль та завдання винищувальних батальйонів у ході перших місяців війни. Визначено ре-
зультати та ефективність службово-бойової діяльності військ НКВС по охороні тилу Діючої 
армії в початковий період війни. 

Ключові слова: війська НКВС, охорона тилу, Червона армія, службово-бойова діяльність, 
винищувальні батальйони, прикордонні частини, воєнізовані добровольчі формування. 
 

Початок війни для Червоної армії склався 
вкрай несприятливо. Війська першого ешело-
ну, що були розташовані в прикордонних 
округах, не змогли стримати потужного удару 
переважаючих сил противника та змушені бу-
ли відступати. До 25 червня 1941 р. передові 
частини ворога на Даугавпілському, Мінсь-
кому і Барановичському напрямах просуну-
лися на 125–250 км у глиб радянської терито-
рії. До кінця першої декади липня нацистські 
війська захопили Латвію, Литву, Білорусь, 
значну частину України і частину Молдавії. 

Війська Наркомату внутрішніх справ (да-
лі – НКВС) у початковий період війни брали 
участь у боях з нацистами відповідно до свого 
призначення й оперативної обстановки і ви-
конували свої безпосередні завдання. В ході 
перших днів війни Радянський уряд ставив 
перед військами НКВС нові завдання, що 
спричинило зміну їх довоєнної організаційної 
структури. 

Слід зазначити, що у передвоєнні роки 
війська НКВС зазнали багато кадрових і стру-
ктурних змін. Наприклад, до початку війни 
1486 гарнізонами військ НКВС охоронялося 
1805 об’єктів [1, арк.1]. Дані гарнізони до 
1939 року очолювали молодші командири, не 
володіли необхідними командирськими нави-
чками. Цей недолік був усунутий після вве-

дення нових штатів гарнізонів п’яти типів, за-
лежно від важливості об’єктів, що охороня-
ються [2, арк.129]. 

Зміцненню військ НКВС у передвоєнні 
роки сприяло прийняття статутів та інших но-
рмативних документів, що регламентували 
порядок спеціальної служби цих військ, зок-
рема у 1939 р. «Статут служби конвойних 
військ», а в 1940 р. «Статут служби військ по 
охороні підприємств промисловості» тощо. 

Напередодні Великої Вітчизняної війни в 
умовах наростання воєнної небезпеки на IV 
позачерговій сесії Верховної Ради СРСР, що 
відбулася 1 вересня 1939 р., був прийнятий За-
кон «Про загальний військовий обов’язок». 
Значення цього Закону полягало в тому, що він 
закріпив кадровий принцип комплектування 
Збройних Сил. Була значно збільшена чисель-
ність армії. До початку 1937р. Збройні Сили 
СРСР нараховували 1 млн. 433 тис. осіб, а до 
початку 1941 р. до їх складу входили 4 млн. 
207 тис. осіб [3, с.139]. Цей правовий акт також 
законодавчо затвердив місце військ НКВС у 
структурі Радянських Збройних Сил [4, с.32]. 

У передвоєнні роки прикордонні і внут-
рішні війська НКВС поповнювалися найбільш 
підготовленими в якісному відношенні призо-
вниками, з числа яких виключалися малогра-
мотні особи, та особи, які мали відхилення у 
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стані здоров’ї. Про це свідчать порівняльні 
дані Управління з комплектування військ Ге-
нерального штабу [5, арк.157–158]. 

У мирний час на війська НКВС поклада-
лися завдання, пов’язані з забезпеченням дер-
жавної та громадської безпеки, охороною 
державної власності, забезпеченням громад-
ського порядку. 

Належність прикордонних і внутрішніх 
військ до Збройних Сил СРСР зумовила їх ви-
користання у воєнний час. Передбачалося, що 
поряд із завданнями, які вони виконують у 
мирний час, будуть реалізовувати специфічні 
завдання воєнного часу: здійснювати охорону 
прифронтової смуги та комунікацій; вести бо-
ротьбу з дезертирами і бандитами у зоні своєї 
відповідальності; активно протидіяти агентурі 
та диверсійно-розвідувальним групам проти-
вника; конвоювати військовополонених, здій-
снювати їх охорону у місцях стаціонарного 
розміщення тощо.  

Слід зазначити, що за своїм озброєнням і 
технічним оснащенням війська не були при-
значені для тривалих бойових дій і для проти-
стояння значним силам регулярної армії (вер-
махту) противника. 

Станом на вересень 1939 р. до складу 
військ НКВС входили прикордонні війська 
(117 469 осіб), внутрішні війська (148 269 
осіб), військові училища (13 238 осіб) і війсь-
кові склади (1 851 осіб). Таким чином, загаль-
на чисельність військ НКВС становила 
280 826 осіб. До складу внутрішніх військ 
входили війська з охорони залізничних спо-
руд (5 бригад і 7 дивізій), війська з охорони 
особливо важливих підприємств промислово-
сті (9 батальйонів, 2 полки, 5 бригад), конвой-
ні війська (2 полки, 10 бригад), частини опе-
ративного призначення, зенітно-артилерійські 
та зенітно-кулеметні підрозділи, частини про-
типовітряної оборони (далі – ППО) [6, арк.83–
84], підпорядкувались відповідним Головним 
управлінням НКВС [7, с.88]. 

Частини, що виконували завдання по за-
безпеченню громадського порядку, отримали 
найменування оперативних військ і до 1941 р. 
залишалися в підпорядкуванні Головного 
управління прикордонних військ. Загальне 
керівництво військами НКВС і координацію 
діяльності військових управлінь здійснював 
заступник НКВС СРСР по військам (у 1939 р. 
на цю посаду був призначений комбриг 
В.І. Масленніков) [8, с.22]. 

У зв’язку з тим, що на НКВС було покла-
дено завдання з організації та підготовки за-

хисту населення, міст, населених пунктів від 
повітряного противника, у жовтні 1940 р. бу-
ло створено Головне управління протиповіт-
ряної охорони, до складу якого з частин і під-
розділів Наркомату оборони передавалися 
відповідні контингенти особового складу. Та-
кож для вирішення інших, більш небезпечних 
завдань, були створені інженерні та протихі-
мічні частини. 

Незважаючи на розподіл військ НКВС за 
окремими родами та видами, всі вони, крім 
прикордонних, формально відносились до 
внутрішніх військ, тобто були єдиними за 
своєю природою, виконували охоронні функ-
ції, входили до складу одного відомства, но-
сили однакову форму одягу, що була встанов-
лена для частин і підрозділів внутрішніх 
військ. Хоча за своїм призначенням подібна 
структура і сприяла покращенню рівня керів-
ництва військами, але все ж вона була дуже 
громіздкою й архаїчною і ніяк не відповідала 
завданням воєнного часу. Саме тому вже в 
лютому 1941 р. Головні управління військ з 
охорони залізничних споруд та охорони особ-
ливо важливих підприємств промисловості 
були об’єднані в Головне управління військ 
НКВС СРСР з охорони залізничних споруд та 
особливо важливих підприємств промислово-
сті, що дозволило структурувати систему 
управління схожими управліннями і значно 
покращити їх бойові характеристики. Головне 
управління конвойних військ було понижене 
у статусі і переформоване в Управління кон-
войних військ [9, с.188] – цим змінам поспри-
яло скорочення чисельності конвойних військ, 
найбільш підготовлена частина яких переда-
валася до складу Червоної армії, а завдання 
інших частково виконували підрозділи озбро-
єної охорони, до складу яких залучалися жін-
ки та чоловіки, які були визнані непридатни-
ми для несення службі у воєнний час. 

Після реорганізації центрального управ-
ління почала змінюватися й удосконалювалися 
організаційна структура всіх інших частин 
військ НКВС, що спряло вирішенню важливих 
державних завдань. Посилювались кількість і 
озброєність частин оперативного призначення, 
зокрема тільки у прикордонних округах число 
оперативних полків було доведено до 20, що, у 
свою чергу, призвело до виведення у 1941 р. 
оперативних частин зі складу Головного 
управління прикордонних військ і зарахування 
їх до складу створеного Управління оператив-
них військ [10, арк.471–472]. 

Після включення до складу СРСР захід-
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них областей України та Білорусії, а також ре-
спублік Прибалтики подальшого розвитку на-
були війська з охорони залізничних споруд та 
особливо важливих підприємств промислово-
сті. Для охорони об’єктів на залізницях цих 
областей і республік були сформовані нові ча-
стини і з’єднання, наприклад, для охорони Бі-
лостоцької, Брестської, Литовської, Ковельсь-
кої та Львівської залізниць були сформовані 9 
і 10 дивізії з охорони залізничних споруд. Ча-
стини 4-ї дивізії взяли під охорону об’єкти на 
залізницях Молдавії [11, арк.2]. 

З метою посилення охорони й оборони 
залізничних споруд до складу військ були 
включені підрозділи на бронепоїздах – 36 бро-
ньованих мотовагонів, 12 броньованих май-
данчиків, 16 броньованих поїздів. Броньовані 
майданчики на озброєнні мали артилерію: по 
дві 76-мм гармати зразка 1902 р. і по чотири 
бортових кулемети системи «Максим», бро-
ньовані мотовагони додатково мали ще по два 
ручних кулемети і по одній спареній зенітно-
кулеметній установці [11, арк.47]. 

Варто зазначити, що вдосконалення військ 
НКВС йшло лише шляхом нарощування їх 
чисельності. Підрозділи, частини і з’єднання 
не отримували за штатом озброєння і техніку. 
Не відпрацьовувались на належному рівні пи-
тання взаємодії з частинами Червоної армії. 
На випадок мобілізаційного розгортання 
військ НКВС запаси матеріально-технічних 
засобів були закладені у місця зберігання за 
старими штатами і не в повному обсязі. Сек-
ретаріат заступника наркома по військам не в 
повній мірі відповідав своєму призначенню як 
координаційного центру військ НКВС СРСР, 
яким він був формально. Максимальне при-
значення Секретаріату було суто технічним – 
збір і первинна обробка інформації, що над-
ходила з військ. Це були основні передумови, 
які поруч з іншими недоліками надали вирі-
шальний негативний вплив на виконання 
службово-бойових завдань у воєнний час. 

Після початку Великої Вітчизняної війни 
постало багато питань щодо реорганізації та 
застосування військ НКВС в умовах воєнного 
стану. Радянський уряд, Ставка Верховного 
Головнокомандуючого1 відповідно до нових 

                                                 
1 Ставка Головного командування створена на дру-

гий день війни, 23 червня 1941 р. До її складу увійшли 
С.К. Тимошенко (голова), Г.К. Жуков, Й.В. Сталін, 
В.М. Молотов, К.Є. Ворошилов, С.М. Будьонний і М.Г. 
Кузнєцов. Зрозуміло, що в ситуації, коли формально іс-
нували два Головнокомандуючих: один – юридичний, 
безправний, а інший – фактичний, всесильний, Ставка 

завдань і ситуації, що складалась на фронті і в 
тилу, намагалися оперативно змінювати сфе-
ру використання військ НКВС, а залежно від 
цього і змінювали їх організаційну структуру.  

Надзвичайна обстановка на фронті на по-
чатку війни, нестабільна лінія фронту, велика 
кількість бійців і командирів з частин і 
з’єднань, що внаслідок бойових дій фактично 
припинили своє існування, просто дезертирів, 
використання німецькою армією значної кіль-
кості диверсійних формувань вимагали не-
гайного вирішення завдання з охорони тилу 
Червоної армії.  

24 червня 1941 р. було прийнято Поста-
нову Політбюро ЦК ВКП(б) «Про заходи бо-
ротьби з парашутними десантами і диверсан-
тами противника у прифронтовій смузі», згід-
но з яким Рада народних комісарів (далі – 
РНК) СРСР з метою своєчасної й успішної лі-
квідації диверсантів, що закидалися против-
ником на парашутах чи іншим способом при-
йняла рішення щодо покладення на органи 
НКВС організації боротьби з парашутними 
диверсантами на території Ленінградської, 
Мурманської і Калінінської областей, Карело-
Фінської республіки, України, Білорусії, Ес-
тонської, Латвійської, Литовської і Молдавсь-
кої РСР, Кримської автономної республіки, 
Ростовської області, Краснодарського краю, 
західної частини Грузинської РСР. З цією ме-
тою при міських, районних і повітових відді-
лах НКВС, що дислокувалися на зазначеній 
території, створювались винищувальні бата-
льйони [12, с.65]. 

Винищувальні батальйони, воєнізовані 
добровольчі формування з громадян СРСР у 
роки Великої Вітчизняної війни стали однією 
з форм народного ополчення. Загальне керів-
ництво винищувальними батальйонами здійс-
нював Центральний штаб, створений при 
НКВС СРСР. Ці батальйони формувалися го-
ловним чином з представників партійного і 
радянського активу (частка комуністів і ком-
сомольців сягала 80–90%), добровольців, фі-
зично міцних і підготовлених у військовому 
відношенні. Підготовкою батальйонів і керів-
ництво їх діяльністю здійснювали спеціальні 
                                                                             
не могла нормально працювати. Нарком оборони 
С.К. Тимошенко як голова Ставки без Й.В. Сталіна не 
міг прийняти жодного принципового рішення і лише 
підписував схвалені останнім директиви. Помилковість 
прийнятого рішення виявилася дуже скоро. Вже 10 ли-
пня 1941 р. рішенням Державного Комітету оборони 
Ставка Головного командування була перетворена у 
Ставку Верховного командування, а 8 серпня – у Ставку 
Верховного Головнокомандування. 
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штаби, створені при відділах і управліннях 
НКВС районів, областей, країв і республік. 
Командирами призначалися оперативні пра-
цівники органів НКВС або начальники ра-
йонних відділів міліції, їх заступники по полі-
тчастині, керівні партпрацівники. До складу 
батальйону входило від 30 до 500 осіб (найча-
стіше – 100–200 осіб), батальйони за армійсь-
ким зразком ділилися на взводи, роти. Споча-
тку винищувальні батальйони створювалися в 
західних областях СРСР, потім в інших райо-
нах, близьких до смуги воєнних дій.  

До кінця липня 1941 р. було сформовано 
1755 винищувальних батальйонів (328 тис. 
осіб). Крім того, понад 300 тис. осіб залучало-
ся до груп сприяння винищувальним баталь-
йонам. Всього було сформовано близько 
2 тис. батальйонів, у т. ч.: 1000 – у РРФСР, 
657 – в УРСР, 78 – у БРСР, 63 – у Молдавсь-
кій РСР тощо [13, с.310, 478].  

До завдань винищувальних батальйонів 
входили: охорона важливих народногоспо-
дарських об’єктів у тилу радянських військ, 
боротьба з розвідувально-диверсійними гру-
пами і повітряними десантами ворога. Однак 
багато з винищувальних батальйонів брали 
участь в оборонних боях з німецькими війсь-
ками, використовувалися для поповнення час-
тин Червоної армії. На базі багатьох з цих ба-
тальйонів були створені партизанські загони. 

25 червня 1941 р. РНК СРСР прийняла рі-
шення про покладення завдань з охорони тилу 
Діючої армії на НКВС. Це рішення було за-
твердженим Постановою Політбюро ЦК 
ВКП(б) [14, арк.81-а]. Згідно цього рішення 
для охорони військових тилів і наведення там 
найсуворішого порядку організовувався інсти-
тут фронтових і армійських начальників охо-
рони військового тилу, яким підкорялися внут-
рішні війська, начальники винищувальних ба-
тальйонів і міліція, розташовані в районі дії 
військового тилу. Головним обов’язком нача-
льників військового тилу визначалося наве-
дення порядку у військовому тилу, очищення 
тилових доріг військ від біженців, ловля дезер-
тирів, очищення шляхів сполучення, регулю-
вання підвозу й евакуації, забезпечення безпе-
ребійної роботи зв’язку, ліквідація диверсантів. 

Для виконання цієї постанови заступник 
наркома внутрішніх справ 26 червня 1941 р. 
видав наказ, згідно з яким війська НКВС 
(прикордонні, внутрішні: з охорони особливо 
важливих підприємств промисловості, з охо-
рони залізничних споруд, конвойні тощо), що 
опинилися в зоні бойових дій, залучалися до 

охорони тилу Діючої армії (загальна чисель-
ність їх склала понад 163 тис. осіб). 

Керівництво військами по охороні тилу 
Діючої армії на початку війни здійснювало 
Головне управління прикордонних військ, яке 
одночасно керувало й охороною державного 
кордону. Основу військ по охороні тилу скла-
дали прикордонні частини. До виконання за-
вдань по охороні тилу в початковий період 
війни були залучені 48 прикордонних загонів, 
10 окремих комендатур, 4 резервних прикор-
донних полки, 2 окремих резервних батальйо-
ни і 23 частини забезпечення. На початку вій-
ни у військах охорони тилу застосовувалася 
організаційна структура прикордонних військ 
(загін, комендатура, застава), яка була пере-
формована з урахуванням бойових дій (при-
кордонний полк, батальйон, застава) і дозво-
лила з високою ефективністю використати у 
фронтових умовах основи системи та прин-
ципи охорони державного кордону. Однак 
були і значні труднощі, з якими довелося зітк-
нутися при вирішенні завдань по охороні ти-
лу. Позначалася відсутність досвіду, нормати-
вних документів з цього питання. Зважаючи 
на складність обстановки на фронті війська, 
виділені для охорони тилу, спільно з Черво-
ною армією вели бойові дії і тільки деякі з них 
епізодично виводилися для охорони тилу, але 
через деякий час знову втягувалися в бої. Зок-
рема прикордонні частини, що охороняли тил 
Західного фронту в період оточення радянсь-
ких військ під Києвом, були використані для 
ведення бойових дій на передньому краї Пів-
денного фронту – брали участь у боях за міста 
Запоріжжя, Мелітополь, Одесу, Севастополь 
та інші [15, с.209–219]. 

Разом з прикордонними військами у ви-
рішенні завдань охорони тилу брали участь 2/3 
загальної кількості особового складу з’єднань 
і частин внутрішніх військ НКВС СРСР, що 
були передані в оперативне підпорядкування 
начальникам військ з охорони тилу фронтів. 

Для керівництва діяльністю військ по 
охороні тилу створювалися відповідні управ-
ління на п’яти діючих фронтах і в одній Особ-
ливій групі військ. Начальником охорони вій-
ськового тилу Особливої групи військ Черво-
ної армії 27 червня 1941 р. був призначений 
заступник начальника військ НКВС з охорони 
залізничних споруд і важливих підприємств 
промисловості генерал-майор В.С. Любий. У 
його підпорядкування негайно були передані 
всі війська НКВС, що дислокувалися на тери-
торії Калінінської, Вітебської, Могильовської, 
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Гомельської, Чернігівської, Смоленської та 
Орловської областей [16, с.5]. У подальшому, 
з утворенням нових фронтів, формувалися й 
Управління військ з охорони їх тилу. У перші 
місяці війни формувалися Управління військ 
по охороні тилу армій. Досвід перших місяців 
боїв показав, що сформована структура була 
недостатньо ефективною і потребувала вели-
ку кількість управлінських кадрів, тому що кі-
лькість армій, що були задіяні у бойових діях, 
обчислювалася десятками. Управління з охо-
рони тилів армій дублювали або підміняли 
роботу Управлінь військ з охорони фронтів. 
Начальники охорони військових тилів фрон-
тів мали подвійне підпорядкування: з одного 
боку вони підпорядковувалися Наркомату 
внутрішніх справ, з іншого, в оперативному 
відношенні, – Військовій раді фронту.  

Директива РНК СРСР і ЦК ВКП(б) пар-
тійним організаціям прифронтової смуги 
«Про рішучу перебудову всієї роботи на во-
єнний лад» від 29 червня 1941 р. за № П509 
містила програму боротьби радянського наро-
ду у Великій Вітчизняній війні і відіграла ви-
рішальну мобілізуючу роль у перебудові 
всього життя країни на воєнний лад. Вона бу-
ла розіслана всім членам ЦК ВКП(б), ЦК 
Компартій союзних республік, крайовим, об-
ласним, міським і районним комітетам партії, 
народним комісарам і лягла в основу організа-
торської та ідеологічної роботи державних, 
партійних, комсомольських та інших громад-
ських організацій. Директива РНК СРСР і ЦК 
ВКП(б) стала програмою дій і для органів і 
військ НКВС. У ній визначалися завдання і 
основні напрямки роботи співробітників в 
умовах війни, зокрема: «… організувати все-
бічну допомогу Діючій армії, забезпечити ор-
ганізоване проведення мобілізації запасників, 
забезпечити постачання армії всім необхід-
ним, швидке просування транспортів із війсь-

ками і військовими вантажами, широку допо-
могу пораненим, надаючи під госпіталі лікар-
ні, школи, клуби, установи; організувати охо-
рону заводів, електростанцій, мостів, теле-
фонного і телеграфного зв’язку, організувати 
нещадну боротьбу зі всякими дезорганізато-
рами тилу, дезертирами, панікерами, розпо-
всюджувачами чуток, знищувати шпигунів, 
диверсантів, ворожих парашутистів, надаючи 
у всьому цьому швидке сприяння винищува-
льним батальйонам; у зайнятих ворогом ра-
йонах створювати партизанські загони і диве-
рсійні групи для боротьби з частинами воро-
жої армії, для розпалювання партизанської 
війни скрізь і всюди, для підриву мостів, до-
ріг, псування телефонного і телеграфного 
зв’язку, підпалу складів та ін. У захоплених 
районах створювати нестерпні умови для во-
рога і всіх його посібників, переслідувати і 
знищувати їх на кожному кроці, зривати всі 
їхні заходи» [12, с.121–122]. 

Підсумовуючи вищезазначене можна за-
значити, що в цілому організація служби з 
охорони військового тилу фронтів до початку 
серпня 1941 р. являла досить чітку систему, 
що включала в себе загороджувальні загони, 
застави, комендатури, контрольно-пропускні 
та фільтраційні пункти. Загороджувальна 
служба діяла на основних фронтових магіст-
ралях з двосторонньою перевіркою докумен-
тів у громадян і військовослужбовців. Служ-
бово-бойова діяльність військ НКВС по за-
безпеченню безпеки тилу Діючої армії проті-
кала в досить складних і важких умовах, що 
вимагали від воїнів неймовірної напруги сил, 
мужності, самовідданості й ініціативи. При-
йнята з перших днів війни форма організації 
охорони тилу Діючої армії в цілому виправда-
ла себе, довівши в початковий період війни 
свою ефективність і життєздатність. 
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НАРОДНЕ ОПОЛЧЕННЯ УКРАЇНИ: 
ОРГАНІЗАЦІЯ, КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ 

 
У статті на основі наявного історичного матеріалу розкриваються особливості органі-

заційної структури українських ополченських загонів у роки Великої Вітчизняної війни, а та-
кож заходи щодо їх комплектування та забезпечення озброєнням. Проаналізовано особливості 
початкового періоду радянсько-німецької війни стосовно формування народного ополчення, ви-
світлено позитивні та негативні аспекти їх діяльності, встановлено їх вплив на ефективність 
ведення бойових дій. 

Ключові слова: народне ополчення, Червона армія, озброєння, матеріально-технічне за-
безпечення. 
 

Напередодні 70-річчя Перемоги над гітле-
рівською Німеччиною, спільними зусиллями 
народи Радянського Союзу відстояли свою 
свободу. Червона армія на фронтах Великої 
Вітчизняної війни перемолола одну з наймо-
гутніших армій ХХ століття. У полум’ї цієї 
війни територія України стала ареною, а її на-
род активним учасником найзапеклішої боро-
тьби проти нацистської агресії. 

Розглядаючи переможний травень 1945 
року необхідно пам’ятати, що шлях до Пере-
моги починався у червні 1941 року. І почина-
ли його не лише воїни регулярної Червоної 
армії, а й цивільне населення. Однією із дра-
матичних сторінок оборонних боїв була дія-
льність народного ополчення, яке почало 
створюватися у перші тижні війни. Радянські 
історики вихваляли мужність, готовність до 
самопожертви його членів, що дійсно мало 
місце на той час. Однак довгий час замовчу-
валося, що кінець значної частини формувань 

ополченців був далеко не таким, як це намага-
лася представити офіційна радянська історіо-
графія. У кращому випадку загони народного 
ополчення вливалися до складу регулярної 
армії. Таким чином, радянська влада отриму-
вала нових бійців, які через стан здоров’я та 
інші причини не підлягали призову через вій-
ськові комісаріати. 

Тему розгортання ополченського руху, 
озброєння ополченських загонів та їх матеріа-
льно-технічного забезпечення в різні історич-
ні періоди розглядали Ф. Банников [1], 
П. Добров [5; 6], М. Коваль [8], М. Буцько, 
С. Кириченко [2] та інші. Неодноразово ці пи-
тання піднімались у періодичних виданнях. 
Але й до сьогодні організаційна структура за-
гонів народного ополчення, оснащення їх 
зброєю та матеріальними засобами не знай-
шла повного висвітлення. 

Мета статті полягає в тому, щоб на осно-
ві наявного історичного матеріалу проаналі-
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зувати особливості організації, комплекту-
вання та озброєння загонів українського на-
родного ополчення в початковий період ра-
дянсько-німецької війни, висвітлити їх пози-
тивні та негативні аспекти, які в подальшому 
вплинули на ефективність ведення ними бо-
йових дій.  

Через несприятливий розвиток подій на 
фронтах у початковий період війни ополчен-
ський рух розгорнувся в широких масштабах. 
Відхід Червоної армії був пов’язаний з підви-
щеною витратою сил і засобів, унаслідок чого 
виникла гостра нестача підготовлених війсь-
кових резервів, замінити які певною мірою 
могло народне ополчення як найдоступніша 
та мобільна форма участі народних мас у війні 
з агресором. 

29 червні 1941 р. було прийнято директиву 
Ради народних комісарів СРСР та Центрально-
го Комітету ВКП(б) “Партійним та радянським 
організаціям прифронтових областей” за 
№ 11509, в якій визначався курс на створення 
ополченських збройних формувань за рахунок 
непризовних контингентів населення. 30 черв-
ня 1941 р. ця директива надійшла до керівних 
органів Української РСР і прийнята до вико-
нання на всіх рівнях [14, арк.3–6]. Цим рішен-
ням було закладено правову основу створення 
ополченських формувань. 

У Зверненні до українського народу, опу-
блікованому 7 липня 1941 р., Центральний 
Комітет Комуністичної партії України, Пре-
зидія Верховної Ради Української РСР і Рада 
Народних Комісарів Української РСР закли-
кали створити народне ополчення в республі-
ці. “Настав час, – говорилось у цьому докуме-
нті, – коли кожен, не шкодуючи життя, пови-
нен до кінця виконати священний обов’язок 
перед Батьківщиною, перед своїм народом... 
На підтримку Червоної Армії і Червоного 
Флоту за прикладом брата нашого – великого 
російського народу – об’єднуйтесь в могутні 
полки народного ополчення України” [9, с.58]. 

Величезну роль у мобілізації сил народу 
на боротьбу проти німецьких загарбників віді-
грали преса та радіомовлення. Газети на своїх 
сторінках друкували матеріали про героїчні 
подвиги воїнів, про боротьбу винищувальних 
батальйонів з диверсантами, парашутистами і 
шпигунами, про бойові операції партизансь-
ких загонів. Преса та радіомовлення щодня, 
щогодини закликали народ посилювати удари 
по ворогу, невтомно викривати підступні дії 
агресора та його агентури. 

Радянське інформбюро вранці 3 липня 

1941 р. повідомило, що в Москві, Ленінграді й 
Києві десятки тисяч трудящих записуються 
добровольцями в народне ополчення для під-
тримки Червоної армії [12, с.20]. 

Постановою Державного Комітету обо-
рони від 13 вересня 1941 р. у СРСР було за-
проваджене загальне обов’язкове військове 
навчання трудящих. Значна кількість грома-
дян СРСР вчилися володіти рушницею, куле-
метом, опановували військову справу. У та-
кий спосіб партійні й радянські органи нама-
галися створити збройні загони на допомогу 
частинам Діючої армії з метою хоч якось за-
побігти військовій катастрофі, залучити яко-
мога більше сил до боротьби з агресором. У 
той же час архівні матеріали свідчать, що при 
цьому ступінь готовності та можливості для 
участі в боях цих загонів досить часто не вра-
ховувалась [21, арк.104]. 

На території України формування бойо-
вих груп і загонів у прикордонних районах і 
областях почалося в перший день війни. Так, 
у Рава-Руському районі Львівської області 
винищувальний батальйон був створений у 
перші години війни. До нього вступили 92 до-
бровольця з місцевих жителів. Батальйон ви-
ловлював диверсантів і терористів, підтриму-
вав у місті порядок, а 25 червня уже вів запек-
лий вуличний бій [9, с.59]. 

У м. Дубно Рівненської області на третій 
день війни був створений збройний загін з ро-
бітників на чолі з А.І. Денисенко. При підході 
німецьких військ до міста загін вступив у бій і 
двічі відбив атаки їхніх танків [7, с.44]. 

Стихійне об’єднання місцевих жителів у 
збройні загони для боротьби проти окупантів, 
яке почалося з перших днів війни, в подаль-
шому очолене партійними та радянськими ке-
рівними органами вилилося у досить значну 
збройну силу. Патріотичний рух охопив знач-
ну частину населення України. За неповними 
даними ця цифра у 13 областях України (Во-
рошиловградській, Дніпропетровській, Запо-
різькій, Київській, Кіровоградській, Микола-
ївській, Одеській, Полтавській, Сталінській, 
Харківській, Херсонській, Чернігівській) ста-
новить 1 млн. 340 тис. ополченців [9, с.60]. 

Всього в Україні на початку війни були 
сформовані ряд полків, дивізій та корпусів на-
родного ополчення. Їх кількість та місця фор-
мування наведено у таблиці 1.  

При цьому кількість окремих загонів на-
родного ополчення, створених по областях 
України, які були меншими за чисельністю 
від полку, підрахувати досить складно. Мож-
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на припустити, що в кожному адміністратив-
ному районі створювався загін, який прирів-
нювався до батальйону. На кожному підпри-

ємстві формувалися, залежно від кількості 
працівників, окрема ополченська рота чи ба-
тальйон [9, с.65]. 

Таблиця 1 
Формування ополченських частин і з’єднань в Україні 

Сформовано ополченських частин Найменування області 
корпусів дивізій полків 

Ворошиловградська  3 30 
Дніпропетровська 1 5 17 
Київська   1 
Кіровоградська  1 3 
Миколаївська  1 5 
Одеська  1 3 
Полтавська  1 3 
Сталінська  2 6 
Харківська 1 9 27 

ВСЬОГО 2 23 95 
 

Примітка: складено за даними [9, с.64]. 
 

З наведених даних видно, що ополченсь-
кий рух на території України був досить акти-
вним. Значна частина населення вступала до 
ополченських збройних формувань. За його 
рахунок створювалась значна кількість окре-
мих підрозділів, частин, з’єднань та об’єднань 
ополченців. Проте загальна кількість ополче-
нців в Україні, що наводиться в радянській іс-
торіографії викликає певні сумніви. Радянські 
автори, наводячи абсолютні цифри, що значи-
лися у звітах партійних органів, не враховува-
ли обставин того часу. Реально за своїм кіль-
кісним складом ополчення України було зна-
чно меншим. Підтвердженням цьому є “Дові-
дка про роботу корпусу народного ополчення 
по місту Харкову”, складена начальником 
штабу корпусу станом на 07.08.1941 року. В 
ній зазначено, що за даними райкомів партії 
станом на 19.07.1941 р. у народне ополчення 
записалося 85 437 осіб, але після зведення всіх 
ополченських загонів у корпус та проведення 
обліку станом на 07.08.1941 р. у корпусі раху-
валося всього 59 792 бійця й командира. Тоб-
то реально особового складу виявилося майже 
в 1,5 раза менше від заявленої кількості [17, 
арк.265–267]. Як видно загальну кількість 
ополченців можна зменшити у 1,5 раза і тоді 
отримаємо цифру, яка є значно наближеною 
до реальної. 

Велику роль у збройній боротьбі проти 
загарбників відіграли винищувальні баталь-
йони. З огляду на те, що боротьба з ворожою 
агентурою та охорона найважливіших підпри-
ємств і установ мали велике державне значен-
ня, 24 червня 1941 р. Раднарком СРСР і ЦК 
ВКП(б) прийняли постанови “Про охорону 
підприємств та установ і створення винищу-

вальних батальйонів” і “Про заходи щодо бо-
ротьби з диверсантами і парашутистами”. 
Усього на території України до початку липня 
1941 р. було створено та діяло 657 винищува-
льних батальйонів, у яких нараховувалося 
158 704 бійця. З ініціативи трудящих на допо-
могу їм було створено 18,4 тис. груп сприян-
ня, що об’єднали 215 тис. робітників, колгос-
пників і службовців [9, с.66–67]. 

Кількість винищувальних батальйонів в 
областях була різною. Так, у 1941 р. у Запорі-
зькій області нараховувалося 57 винищуваль-
них батальйонів, Одеській – 513 [11, с.83–84]. 
У Житомирській, Вінницькій, Кам’янець-
Подільській та західних областях республіки 
народне ополчення не встигло оформитись в 
боєздатні одиниці тому, що тут з перших же 
днів війни точилися запеклі бої з окупантами, 
а деякі райони були швидко захоплені воро-
гом. 

В організаційному відношенні ополчення 
складали два основні різновиди збройних фо-
рмувань - винищувальні батальйони і власне 
ополченські частини і з’єднання, що мали свої 
ознаки, за якими їх відрізняли від регулярних 
армійських формувань. Одна з таких ознак - 
добровільність комплектування бійцями, як 
правило, які не підлягали призову до армії за 
мобілізацією. Разом з тим, добровільність не 
була вичерпною ознакою. Більш показовим у 
цьому випадку є така комплексна ознака, як 
іррегулярність ополченських формувань, що 
включала елемент тимчасовості їх функціону-
вання, створення силами місцевих органів, 
постачання за рахунок місцевих ресурсів, по-
єднання особовим складом служби в опол-
ченні з виробничою діяльністю та ін. 
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До обов’язків народного ополчення та ви-
нищувальних батальйонів, які створювалися в 
ході війни, входило: оборона міст, підготовка 
спеціальних загонів з найбільш досвідчених у 
військовій справі ополченців, здатних вести 
бойові дії разом з частинами Червоної армії, 
охорона важливих військових об’єктів, заліз-
ничних вузлів і мостів, комунікацій і ліній 
зв’язку та заміна, в разі потреби, частин війсь-
кових гарнізонів, що вибували на фронт [18, 
арк.107]. 

Завдання різних видів ополчення мали 
свої особливості. Винищувальні батальйони 
оперували в прифронтовій смузі і мали в 
усьому сприяти військам охорони тилу, скла-
даючи своєрідний їх резерв. Пряме призна-
чення інших ополченських формувань – бути 
бойовим резервом, джерелом поповнення час-
тин Червоної армії, хоча вони іноді викорис-
товувалися для виконання охоронних функ-
цій, або бойових завдань, коли цього вимагали 
обставини. 

На підставі аналізу архівних матеріалів 
можна стверджувати, що керівництво органі-
зацією ополченських збройних формувань на 
території України здійснювалося різними ор-
ганами управління. Так, якщо загальні заходи 
щодо їх створення здійснювалися в цілому 
партійними органами, то безпосередньо ви-
нищувальними батальйонами опікувалися ор-
гани внутрішніх справ на підставі наказу Нар-
кома внутрішніх справ УРСР “Про заходи 
щодо боротьби з парашутними десантами й 
диверсантами на Україні” від 25.06.1941 р. 
[16, арк.171]. Решта покладалася на представ-
ників органів військової влади [19, арк.5–6]. 

Формування частин і з’єднань народного 
ополчення здійснювалося за територіально-
виробничим принципом. Це спрощувало мо-
білізаційні заходи, організацію бойової підго-
товки ополченців, прискорювало бойове зла-
годження підрозділів. Великі промислові під-
приємства нерідко самостійно комплектували 
полки, їх цехи – батальйони, а виробничі ді-
лянки – роти [17, арк.43]. 

В основу комплектування ополченських 
загонів покладено принцип добровільності. 
Проте є свідчення, що він досить часто пору-
шувався [10, с.77; 31, арк.3; 17, арк.203]. Віко-
ві межі для зарахування до ополчення, що 
встановлювалися на місцях, були такі: нижня 
17–18 років, верхня – 50–60 років (призовні 
контингенти до ополчення не залучалися) [4, 
с.16]. Однак на практиці допускалися відступи 
від цих обмежень. 

Ополченські збройні формування оформ-
лювались на зразок організаційної структури, 
щобула притаманна Червоній армії. З числа 
ополченців створювалися роти, батальйони, 
полки, дивізії, а подекуди й корпуси [15, 
арк.5]. Винищувальні батальйони мали більш 
просту структуру. У більшості цих загонів бу-
ла відсутня ротна ланка і батальйони склада-
лися безпосередньо із взводів (трьох стрілець-
ких і кулеметного), їх чисельність складала 
100–200 осіб. Винищувальні батальйони ство-
рювались у кожному місті чи районі міста, за-
лежно від кількості населення, а також у ра-
йонних центрах [13, арк.9]. 

Чимало сил і енергії треба було для забез-
печення сформованих частин народного опо-
лчення озброєнням, спорядженням і обмун-
дируванням. Необхідно було організувати 
збір зброї у воєнізованих організаціях та уста-
новах, термінову переробку навчальної зброї в 
бойову і виготовлення на місцевих підприєм-
ствах нової. У результаті напруженої роботи 
вдалося забезпечити зброєю значну частину 
ополченських збройних формувань. 

Існують дуже значні розбіжності у даних 
щодо забезпечення озброєнням загонів на-
родного ополчення. Так, П.В. Добров поси-
лаючись на видання “Советская Украина в го-
ды Великой Отечественной войны, 1941–
1945.” подає, що всього, станом на 18 липня 
1941 р., 533 винищувальних батальйони, що 
діяли в Україні, мали на озброєнні 1324 куле-
мета, 60 044 гвинтівки, 224 револьвера, 5414 
одиниць зброї різного найменування, 6499 
гранат і близько 30 млн. патронів [9, с.77–78]. 
У той час, як у таблиці “Відомості про хід фо-
рмування винищувальних батальйонів по 
Українській РСР станом на 29 липня 
1941року”, підготовленій у НКВС УРСР, на-
водяться зовсім інші цифри, зокрема: всього 
станом на 29.07.1941 р. винищувальних бата-
льйонів – 628, особового складу в них – 
104 719, кулеметів – 61, гвинтівок – 10670, ре-
вольверів – 100 [20, арк.98]. Наведені цифри 
знову ж таки свідчать про значні розбіжності 
між партійними звітами та реальним станом, 
відображеним у донесеннях конкретних поса-
дових осіб. 

З іншого боку, ополченські збройні фор-
мування мали таку кількість зброї, завдяки 
якій являли собою силу, здатну надати реаль-
ну допомогу військам Червоної армії. Однак 
чимало підрозділів ополчення було озброєно 
незадовільно. Так, наприклад, у Полтавській 
області в липні 1941 р. четверта частина бій-
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ців-винищувачів зброї не мала зовсім [22, 
арк.51]. У Ворошиловградській дивізії народ-
ного ополчення на 8 тис. осіб було всього 70 
бойових і 15 навчальних гвинтівок, 2 станко-
вих кулемети, а також ручні гранати [22, 
арк.61.]. У дивізії народного ополчення заводу 
ім. М.В. Фрунзе, у м. Суми, станом на 15 лип-
ня 1941 р. рахувалося 6 тис. осіб, які мали на 
озброєнні 1300 гвинтівок, 4 ручних і 2 станко-
вих кулемети, а в міській ополченській дивізії 
одна гвинтівка доводилася на три чоловіки 
[22, арк.2]. 

Для озброєння батальйонів використову-
валася і трофейна зброя, що зберігалася на 
складах. Частина цієї зброї була в несправно-
му стані: на багатьох гвинтівках не було му-
шок, погано працювали затвори та ін. Крім 
того, вітчизняні патрони до іноземної зброї не 
підходили. Були відсутні посібники для ви-
вчення цієї зброї, що уповільнювало темпи 
бойової підготовки та знижувало її якість [20, 
арк.20–21]. 

Кременчуцька дивізія народного опол-
чення забезпечувалася озброєнням і боєпри-
пасами за нарядами командування військ Пів-
денно-Західного напрямку. Всі ополченці за-
безпечувалися гвинтівками. На кожен баталь-
йон, а їх у полках було по три, виділялося по 
2–3 ручних і 1–2 станкових кулеметів. Крім 
того, підрозділи одержали пляшки з запалю-
вальною рідиною і гранати. До складу дивізії 
входив дивізіон артилерії. Пізніше, коли через 
Полтавщину йшли частини Червоної армії, на 
озброєння дивізії було передано кілька міно-
метів, протитанкових гармат і рушниць [9, 
с.78–79]. В той же час у Крюківському полку 
народного ополчення із озброєння було 700 
гвинтівок, 10 станкових кулеметів, з яких ли-
ше 2 справних, 9 ручних кулеметів, 1 гармата 
ПТО-45 калібром 45-мм, без прицілу й гарма-
тного спорядження, мінометів не було взагалі 
[17, арк.197]. 

За допомогою військових частин були 
озброєні й ополченці Києва. З дозволу війсь-
кової ради Південно-Західного напрямку з га-
рнізонних складів їм було видано 15 тис. гви-
нтівок і набоїв. Крім цього, частину зброї во-
ни одержали від 284-ї і 174-ї стрілецьких, 28-ї 
гірськострілецької дивізій, що обороняли Ки-
їв. У результаті ополченці міста були забезпе-
чені зброєю й іншими засобами задовільно. 
Так, батальйон народного ополчення Радян-
ського району чисельністю близько 500 осіб 
на початку серпня 1941 р. мав 8 станкових і 11 
ручних кулеметів, 500 гвинтівок, 300 тис. пат-

ронів, 250 ручних гранат, 18 тис. пляшок із 
запалювальною рідиною, 500 лопат, 3 ванта-
жні автомашини, мотоцикл [9, с.79]. 

Командування 230-й стрілецької дивізії, 
що обороняла Дніпропетровськ, виділило для 
народного ополчення міста декілька 76-мм га-
рмат та інше озброєння. Поряд з вилученням 
зброї із воєнізованих організацій і установ бу-
ла організована термінова переробка навчаль-
ної зброї в бойову й виготовлення на місцевих 
підприємствах нової. Так, у Сталінській обла-
сті на ряді підприємств організували виготов-
лення бойових гранат, пляшок з запалюваль-
ною рідиною, димових шашок, устаткування 
для бронемашин, бронеплощадок та ін. Обла-
сний тсоавіахім мав близько 5 тис. навчальних 
гвинтівок. Вони були перероблені в бойові і 
передані ополченцям. У Єнакієвому виготов-
ляли різні види озброєння практично на кож-
ному підприємстві. Так, металургійний завод 
виготовив тисячу протитанкових мін, 5 тис. 
гранат, два броньовики; трест “Орджонікідзе-
вугілля” 10 тис. ручних гранат, броньовик. На 
заводах Кременчука за короткий час уся на-
вчальна зброя місцевого тсоавіахіма була пе-
рероблена на бойову [9, с.79]. 

З метою якнайшвидшого озброєння на-
родного ополчення в Харкові був налагодже-
ний ремонт і реставрація зброї на заводах та 
інших підприємствах міста [2, с.46]. На трак-
торному заводі, використовуючи устаткуван-
ня, що не могло бути евакуйоване, ополченці 
в позаурочний час зібрали і відремонтували 
декілька танків і танкеток, виготовили верста-
ти для 200 танкових і авіаційних кулеметів, 
танкових гармат. У жовтні на цьому ж заводі 
було організоване бронювання тракторів для 
частин Червоної армії і народного ополчення 
міста, що використовувалися як вогневі точки. 
Завод дав близько 100 таких тракторів [3, 
с.88]. 

Не меншою проблемою було і матеріаль-
но-технічне забезпечення народного ополчен-
ня. І тут органам влади довелося провести 
значну роботу. У зв’язку з тим, що значна ча-
стина матеріальних фондів України була ви-
трачена на забезпечення знову створюваних 
регулярних частин Червоної армії, то ресур-
сів, що залишилися, було далеко не достатньо 
щоб задовольнити потреби ополчення. Тому 
кожен адміністративний район, формуючи 
ополчення, піклувався про те, щоб забезпечи-
ти його спорядженням і обмундируванням. 

Таким чином, забезпечення озброєнням і 
матеріально-технічними засобами винищува-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(16) / 2015 38 

льних батальйонів і народного ополчення ви-
явилося справою дуже важкою. На місцях бу-
ла проведена велика робота, щоб з арсеналів і 
баз Наркомату оборони СРСР, а також завдя-
ки мобілізації усіх внутрішніх ресурсів облас-
тей і навіть окремих підприємств озброїти 
ополченські формування, щоб вони були зда-
тними вести бойові дії. Хоча в цілому озбро-
єнням ополченські формування значно посту-
палися регулярним частина Діючої армії і їх 
рівня в цьому так і не змогли досягти. 

Проведений аналіз архівних матеріалів і 
літератури свідчить, що найбільшого розмаху 
патріотичний рух набув у прифронтових ра-
йонах. Тут створювалися численні підрозділи 
місцевої протиповітряної оборони, винищува-
льні батальйони, фортифікаційні батальйони, 
ремонтно-шляхові бригади, підрозділи народ-
ного ополчення. 

Серед основних причин, через які підроз-
діли народного ополчення так і не змогли пе-
ретворитися, в абсолютній своїй більшості, на 
повноцінні військові частини, були: недостат-
ність часу на їх підготовку; брак військового 
спорядження; неякісне озброєння (відсутність 

мінометів, протитанкових гармат, гранат, не-
велика кількість кулеметів); відсутність навіть 
елементарно підготовлених командних кадрів. 
Для формувань ополченців загалом були вла-
стиві ті ж недоліки, які мали місце при фор-
муванні та спорядженні регулярних військо-
вих частин. Однак, якщо до регулярної армії 
люди в основному потрапляли за 
обов’язковим призовом, то до лав народного 
ополчення основна маса його бійців записува-
лася добровільно. Тому негаразди при форму-
ванні підрозділів народного ополчення викли-
кали особливо велике розчарування у його 
членів. Поступово в Радянському Союзі від-
мовилися від формування народного опол-
чення, надаючи перевагу направленню по-
повнення до запасних частин регулярної армії, 
де новачки мали можливість повчитися у до-
свідчених воїнів, які мали бойовий досвід.  

Отже, хоча народне ополчення відіграло 
значну позитивну роль у збройному опорі за-
гарбникам, його бойові можливості були не-
високими, а саме тому воно неминуче мало 
поступитися місцем на полі бою регулярним 
військовим частинам. 
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ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН НА ТЕРИТОРІЇ ОКУПОВАНОЇ УКРАЇНИ 
(1941–1943 рр.) 

 
У статті розкриваються основні напрямки та складові військової діяльності підпілля 

ОУН на окупованій території України, формування збройних загонів, створених осередками 
ОУН на базі військових відділів. Започаткування основ і вироблення власної тактики бойових 
дій збройних підрозділів, створених на базі загонів УПА, а також застосування переважно 
партизанської тактики боротьби.  

Ключові слова: бойовий порядок загонів, військовий вишкіл, засідки, збройне підпілля,  
 

Проблема військового вишколу членів 
осередків Організації українських націоналіс-
тів (далі – ОУН) на окупованій території 
України, особливо східних регіонів, організа-
ція їх бойової та політичної підготовки й до 
сьогодні є актуальною. Опосередковано пи-
тання військової роботи націоналістичного 
підпілля розглядаються в багатьох працях. 
Констатуючу інформацію про військову дія-
льність підпілля ОУН можна відшукати на 
сторінках опублікованих спогадів безпосере-
дніх учасників підпілля періоду німецької 
окупації. Програмні документи і рішення ке-
рівництва ОУН щодо військових питань діс-
тали висвітлення в опублікованих документа-
льних збірниках. Основу джерельної бази за 
даною проблемою складають матеріали, що 
зберігаються у фондах державних архівів, зо-
крема центральних та обласних. 

Мета цієї розвідки полягає в тому, щоб 
розкрити основні напрями та складові війсь-
кової діяльності підпілля ОУН на окупованій 
території України, формування тактики бойо-
вих дій збройних підрозділів. 

Похідним групам за короткий час вдалося 
у багатьох областях України заснувати свої 
осередки, залучивши до співпраці місцевий 
елемент. Діяльність ОУН на території України 
під час німецької окупації можна поділити на 
два періоди: 1-й – походу й організаційного 

охоплення похідними групами ОУН цього те-
рену, що тривав до осені 1942 р.; 2-й – підпі-
льний (осінь 1942 р. − осінь 1943 р.), що хара-
ктеризується подальшим поширенням підпі-
льних осередків і поступовим переходом до 
збройних методів опору. Організаційна робо-
та 1-го періоду спиралась на кадри, що при-
йшли у складі похідних груп, більшість з яких 
спочатку діяла легально. З поширенням пере-
слідувань з боку німецької влади вони пере-
ходять на нелегальне положення, залучаючи 
до роботи національно свідоме місцеве насе-
лення. 

Одним з пріоритетних напрямів діяльнос-
ті створеного похідними групами підпілля бу-
ла військова робота. Навесні 1941 р. лідери 
ОУН(Б) виступали прихильниками створення 
військових сил як партійної інституції. Війсь-
ковий напрям роботи на той час очолював 
Крайовий військовий штаб (далі – КВШ), 
який мав відповідні відділи: організаційно-
мобілізаційний; розвідувальний; господарчий; 
військовий; пропагандистський; виховний [26, 
с.53–54].  

1 липня 1941 р. виходить наказ за №1 
Крайового провідника (далі – КП) ОУН(Б) 
(Іван Климів – Легенда) [9, арк.5], що був ви-
даний відповідно до Військової інструкції від 
травня 1941 р. (ч. V). У наказі зазначалося, що 
в кожному районі повинна постати районна 
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військова команда, в області – обласна [9, 
арк.7]. Вони виконують військові функції, 
проводять перепис боєздатного населення, ве-
дуть організацію військового вишколу [11, 
арк.1]. Перед військовими референтами про-
водів було поставлено завдання: створення в 
окупованих областях України “січей” – місь-
ких, окружних та обласних військових гарнізо-
нів, які мали стати основою майбутньої україн-
ської армії. Але Головний провід ОУН(Б) від-
мовився від цієї тактики, оскільки німцька 
влада не визнала українського уряду у Львові 
на чолі з Я. Стецьком у червні 1941 р. [16, 
с.137–138].  

19 вересня, у зв’язку з цими подіями, КП 
ОУН(Б) на західних українських землях (далі 
– ЗУЗ) видає комунікат про припинення лега-
льної співпраці з окупаційною владою [10, 
арк.7]. Під час Першої конференції ОУН(Б) 
(29 вересня 1941 р.) було прийнято рішення 
про нелегальні форми роботи, уникнення 
конфліктів з німцями, та підготовку до анти-
німецької пропагандистської діяльності як за-
собу психологічної війни. 

Організація військової діяльності здійс-
нювалися, передусім відповідно до програми 
Другого великого збору і військових інструк-
цій “Боротьба і діяльність ОУН під час війни” 
[5, арк.81–82; 14, арк.27−32]; по-друге, згідно 
з постановою Першої конференції ОУН(Б) у 
вересні 1941 р., в якій визначалися найближчі 
завдання: 1) пропагандистсько-роз’яснювальна 
робота; 2) збір і складування зброї; 3) вишкіл 
нових провідних кадрів для визвольної боро-
тьби [24, с.29].  

Першочерговим завданням оунівських 
осередків було формування на їх базі бойових 
груп, які б могли надалі вести бойову діяль-
ність. У кожній організаційній ланці ОУН пе-
редбачався військовий керівник або референт 
[2, арк.8; 1, арк.116].  

Наступним напрямом військової роботи 
ОУН була підготовка кадрів та організація їх 
бойової і політичної підготовки. Тому одним 
із першочергових завдань мав бути військо-
вий вишкіл членів осередків. На реалізацію 
цих рішень спрямовувалися зусилля по підго-
товці військових кадрів: восени 1941 р. у за-
хідноукраїнському регіоні діяло близько 37 
шкіл і польових вишкільних таборів, де про-
ходили підготовку від 300 до 500 членів орга-
нізації. При цих школах організовувалися ко-
роткотермінові курси радистів, санітарів, 
зв’язкових [6, арк.28; 12, арк.24–29]. Більшість 
цих вишколів згодом була ліквідована нацис-

тами. Тому важлива роль відводилася війсь-
ковому навчанню безпосередньо у самих осе-
редках на місцях [2, арк.9−18].  

У віддалених від німецької адміністрації 
населених пунктах створювалися з урахуван-
ням вимог конспірації т. зв. “боївки”, тобто 
навчальні пункти, де відбувався військовий 
вишкіл під керівництвом інструкторів. На-
вчання проводилося у формі занять, на яких 
вивчали: 1) зброю; 2) тактику дій підпільника 
в різних видах бою; 3) основи організації 
зв’язку; 4) методи і правила ведення розвідки; 
5) картознавство; 6) вимоги конспірації [11, 
арк.94–95]. З топографічного вишколу навча-
ли читати топографічні знаки, користуватися 
військовою картою, самому складати карти, 
орієнтуватися на місцевості [11, арк.94–95]. 

Особлива увага приділялася конспіратив-
ному вишколу членів осередків, правилам 
конспіративної поведінки [11, арк.117]. Особ-
ливе значення надавалося володінню зброєю 
як радянського, так і німецького виробництва.  

Слід зазначити, що існувало багато труд-
нощів з організації військової діяльності – це 
недостатня кількість висококваліфікованих, 
досвідчених інструкторів, відсутність необ-
хідної матеріально-технічної і навчальної ба-
зи, екстремальні умови окупаційної влади.  

Отже, складовою діяльності створених 
похідними групами осередків була військова 
діяльність, яка полягала в проведенні військо-
вої підготовки у формі бойового та політично-
го вишколу з членами осередків.  

На першому році німецької окупації укра-
їнських земель оунівські осередки тільки роз-
гортали підготовчу роботу до створення влас-
ної збройної сили. На той час, враховуючи 
внутрішнє становище в Україні, інакше і не 
могло бути. У кінці 1941 − першій половині 
1942 року керівництво осередків ОУН приді-
ляло значну увагу озброєнню своїх членів. 
Провідниками вживалися заходи щодо ство-
рення баз зброї та набоїв до неї. Шляхи добу-
вання були різні: купівля у солдатів, крадіжки 
з німецьких складів, збирання на полях боїв, 
захоплення під час нечисленних терористич-
них акцій проти німців і поліцаїв [19, арк.21].  

На другому році окупації здійснювалася 
організаторська діяльність щодо посилення 
бойової роботи серед членів організації. Ще у 
грудні 1941 р. Головний провід ОУН у своїй 
постанові окреслив стратегічне завдання ор-
ганізації − готуватися до тривалої, затяжної 
боротьби і дотримуватися тактики накопи-
чення сил. Це завдання ОУН(Б) було конкре-
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тизовано у політичних постановах Другої 
конференції ОУН(Б) у квітні 1942 р., де вису-
нуто вимогу готуватися до збройної боротьби 
в “слушний час” виснаження Німеччини та 
СРСР [18, арк.101]. В основу підготовчої вій-
ськової роботи було покладено елементи під-
пільної підготовки до ведення бойових дій, 
створення боєздатних відділів у районах існу-
вання осередків організації, як головної умови 
швидкого переходу до масових бойових дій.  

Вже починаючи з квітня 1942 р., керівни-
цтво ОУН(Б) на Волині почало створювати 
озброєні групи бойовиків, т. зв. групи самооб-
орони з 10−15 бойовиків. Метою цих груп бу-
ла самооборона і, одночасно, акції для здобу-
вання зброї, боєприпасів, а також пошко-
дження німецьких засобів зв’язку. Бої з нім-
цями можна було проводити лише у крайніх 
випадках. Провідники ОУН(Б) всіляко засте-
рігали від таких дій, які могли б спровокувати 
каральні акції німців. Тому в 1941−1942 pp. 
оунівські збройні формування практично не 
вступали в сутички з окупаційними військами 
[21, с.134].  

Окремо необхідно зупинитися на відно-
шенні оунівців до широкого збройного парти-
занського руху на зразок радянського. В цей 
період ОУН(Б) виступала проти ведення ак-
тивних довготривалих бойових дій. Партизан-
ська боротьба на той час, на переконання оу-
нівців, не могла бути перманентним процесом 
ведення бойових дій. “Партизанка мусить бу-
ти лише одним актом і не сміє бути довго, бо 
інакше програємо” [8, арк.1−4]. У листівці 
ОУН “Чому ми проти партизанки” зазнача-
ється, що “сьогодні Української держави пар-
тизанкою ми не збудуємо” і що головне за-
вдання полягає в підготовці мас до збройної 
боротьби [4, арк.78].  

У планах ОУН(Б) важливе значення при-
ділялося підготовці кадрів з використанням 
можливостей окупаційної влади. Необхідно 
вказати на формування окупаційними властя-
ми в багатьох містах і районах окупованої 
України збройних формувань з українців і 
участь у цій діяльності українських націоналі-
стів [15, арк.24]. Передбачалася участь оунів-
ців у підрозділах української допоміжної по-
ліції на окупованій Україні. В 1943 р. підроз-
діли української поліції стануть складовою 
при формуванні УПА [12, арк.48–49, 61].  

На східній і південній Україні, починаючи 
з червня 1942 р., Провід південно-східних 
українських земель (далі – ПдСУЗ) під керів-
ництвом В. Коваля (Кук) зміг активізувати ді-

яльність окружних осередків по підготовці до 
збройної боротьби. На Дніпропетровщині оу-
нівцями проводилися знищувальні акції проти 
агентів і помічників гестапо, що брали участь 
в антиукраїнських акціях, членів охоронних 
підрозділів [22, с.143, 147].  

Зміни в ставлені до німецької окупації 
відбулися і у Проводі ОУН(М) в Україні. Піс-
ля німецьких арештів взимку і навесні 1942 р. 
нарада керівництва ОУН(М) у Києві перево-
дить свої осередки на конспіративний стан, а 
згодом і в підпілля. Провід ОУН(М) на СУЗ 
став вимагати від Проводу Українських наці-
оналістів змін у ставленні до німців, “толеран-
тність” яких набула реального змісту. Провід 
ОУН(М) 14−15 серпня у Києві приймає рі-
шення на необхідність на даному етапі розбу-
довувати збройні осередки [25, с.67].  

Отже, не виникає сумнівів, що оунівські 
осередки в 1941–1942 рр. головні зусилля у 
військовій роботі зосереджували на форму-
ванні на їх базі бойових груп, які б могли вес-
ти надалі бойову діяльність. Проте слід зазна-
чити, що бойових груп готових для ведення 
відкритої боротьби із загарбниками оунівське 
підпілля на цьому етапі не могло створити йі 
активних бойових дій не здійснювало [5, 
арк.6]. На початковому етапі свого існування 
оунівскі збройні боївки виконували функції 
оборонного характеру по захисту місцевого 
населення від репресій окупаційної влади та 
протистояння радянським партизанам. Можна 
стверджувати, що підпілля, створене похід-
ними групами, поступово готувалося до акти-
вної форми опору – збройної боротьби з оку-
пантами. Радикалізація форм націоналістич-
ного руху опору у 1942 році стало реальним 
фактом, але про широку збройну боротьбу з 
німецькими окупантами говорити зарано.  

Питання організації власної збройної сили 
і тактики боротьби обговорювалися на конфе-
ренції військових референтів і керівників про-
водів ОУН(Б) у Львові на початку грудня 
1942 р. Від підготовчої роботи до створення 
власних збройних формувань, ОУН(Б) пере-
йшла після Третьої конференції (17−21 люто-
го 1943 p.) [19, арк.4], на якій було прийнято 
рішення про перехід до тактики ведення під-
пільно-партизанської війни, та й протистоян-
ня з окупантами вже стало фактом [7, арк.1; 8, 
арк.2]. 

Збройні підрозділи ОУН(Б) все активніше 
брали на озброєння партизанські методи ве-
дення бойових дій. Основними тактичними 
методами були: раптові напади (наскоки); за-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(16) / 2015 42 

сідки; зустрічний бій під час рейду; пристосу-
вання до кругової оборони місця свого базу-
вання від облав ворога (табір, постій, нічліг), 
відхід після нападу (наскоку) через забезпе-
чення флангів вогневими засобами. Поєднан-
ня застосування несподіваного, сильного й зо-
середженого вогню та кількох видів маневру 
− обхід, прорив з оточення та відхід, забезпе-
чували успішне проведення ще нетривалих 
бойових операцій. Необхідним елементом 
планування бойових дій було орієнтування на 
місцевості. При плануванні та проведенні ак-
цій оунівці грамотно використовували навко-
лишню місцевість. Обов’язком повстанця бу-
ло знання доріг, стежок, мостів, закритої міс-
цевості (ліси, яри), річок і бродів, гірських 
стежок і доріг, навколишніх сіл і селищ, під-
ходів до них та ставлення місцевого населен-
ня до оунівців [26, с.5–8].  

Збройні відділи ОУН розпочинали бойові 
дії здебільшого тільки в тих випадках, коли іс-
нували усі необхідні передумови для досяг-
нення успіху, при цьому уникаючи боїв, у яких 
шанси на перемогу були незначними. Завчасне 
планування і раптовість нападів, переважно 
вночі, гарантували успіх підрозділам ОУН при 
власних незначних втратах і відчутних втратах 
для противника. Українські збройні загони в 
першій половині 1943 року вели локальні бо-
йові дії малими групами та збройними загона-
ми. Здійснювалися напади на невеликі гарнізо-
ни німецьких військ і тилові об’єкти, які знахо-
дилися в зоні дій оунівців [7, арк.1]. 

Для поповнення своїх баз, збройні форму-
вання повстанців приділяли особливу увагу 
захопленню боєприпасів і військового майна і 
зброї. З цією метою здійснювали напади на 
шосейних шляхах і залізничних коліях, захоп-
лювали автомобільну техніку та військові ва-
нтажі. Однак диверсії на залізничних комуні-
каціях не набули масового поширення. Вони 
мали тільки епізодичний характер, здійсню-

вані оунівцями підриви мостів були поодино-
кими, а при наявності у німців необхідної від-
новлювальної техніки не мали належного 
ефекту [12, арк.31; 23, арк.32]. 

Набували поширення бойові дії із засідки 
проти каральних підрозділів німецької поліції, 
скерованих окупаційною адміністрацією про-
ти місцевих мешканців [16, арк.34−37]. Пере-
важно засідка влаштовувалась двома бойови-
ми порядками розташуванням сил уздовж до-
ріг, шляхів: трьома групами та ланцюжком 
[26, с.48].  

Поширеною формою збройних акцій оу-
нівських формувань були наскоки на невеликі 
гарнізони німецької поліції і тільки у разі ре-
тельної підготовки і наявних умов раптовості 
− на військові частини [19, арк.54]. 

Влітку 1943 року починається викорис-
тання ще одного елементу тактики українсь-
ких повстанських загонів – рейдів [23, арк.113; 
12, арк.98]. Рейдова тактика до осені 1943 р. 
тільки набувала свого розвитку, закладалися 
принципи її використання. Підготовка до 
здійснення рейду полягала в виборі маршруту 
(за ознаками безпеки, сприятливої місцевості, 
скритності), формуванні бойового порядку, 
виборі маршового режиму. До бойового по-
рядку входили головні підрозділи, авангард і 
флангова охорона. У збройних загонах скла-
дався тактичний поділ на рої, чоти, а згодом 
на сотні, курені [26, с.119–126, 166]. Форму-
вався їх бойовий склад, побудова бойових по-
рядків у лінію, уступами вперед чи назад, сту-
пеневий, шаховий [24, арк.53]. 

Таким чином, на базі військових відділів, 
створених осередками ОУН, формувалися 
збройні загони. Складалися основи тактики 
дій створеної на базі цих загонів УПА. Разом з 
тим слід відзначити, що повстанці не могли 
проводити відкриті бої і застосовували пере-
важно партизанську тактику. 
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ФРОНТОВЕ ЖИТТЯ УЧАСНИКІВ СТАЛІНГРАДСЬКОЇ БИТВИ: 
ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Автор статті аналізує листи німецьких солдатів і офіцерів, як епістолярні джерела, що 

зберігаються у Львівському історичному музеї та вперше вводяться до наукового обігу. У них 
розкриваються особливості повсякденного фронтового життя учасників Сталінградської би-
тви. На фронті людина потрапляє в особливі й незвичні для неї умови, які відображаються на 
усіх аспектах його окопного життя. Саме ці умови мають значний інтерес для дослідника як з 
історичної, так і з психологічної точок зору. Вони показують ступінь деморалізації нацистсь-
кої армії, в яких питання життя та смерті виходять на перший план.  

Ключові слова: епістолярні джерела, листи, людина на війні, окопне життя, питання 
життя і смерті, учасники Сталінградської битви, фронтове життя. 
 

Події Другої світової війни відображені у 
багатьох історичних джерелах та наукових 
працях, зокрема монографіях і статтях. Ши-
роко представлений й епістолярний спадок, 
однак на відміну від офіційних документів, 
що зосереджені у центральних архівах, листи 
з фронту розпорошені по різним музеям, деякі 
зберігаються у родинах як пам’ять про війну і 
загиблих родичах. Загальновідомо, що матері-
али особистого походження, а саме: мемуари, 

щоденники, листи з фронту – важливі ком-
плекси та види історичних джерел. На відміну 
від мемуарів, де переважну частку займають 
спогади воєначальників [2, с.12], серед опуб-
лікованих листів більшість належить саме ря-
довим воїнам. 

Метою даної розвідки є аналіз епістоляр-
них джерел і введення до наукового обігу 26 
листів німецьких солдатів і офіцерів з-під 
Сталінграду, що зберігаються у Львівському 
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історичному музеї [6].  
Українські історики вивчали фондові епі-

столярні збірки найбільших вітчизняних музе-
їв. Так, Л. Легасова досліджувала фондову ко-
лекцію фронтових листів Меморіального 
комплексу «Національний музей історії Вели-
кої Вітчизняної війни 1941–1945 років» [4, 
с.144–145], В. Сацута – Дніпропетровського 
історичного музею ім. Д.І. Яворницького [5].  

Дослідники підкреслюють, що фонди му-
зеїв маловивчені, хоча і містять значні масиви 
історичних джерел, які потребують археогра-
фічного опрацювання і введення донаукового 
обігу. Їх незаслужено оминають науковці, які 
за інерцією надають перевагу архівним коле-
кціям, не здогадуючись про існування музей-
них зібрань. У самих музеях на належний рі-
вень ще не поставлена наукова публікація 
джерел. 

У музейній колекції Львівського історич-
ного музею є 26 листів німецьких офіцерів і 
солдатів із оточеної під Сталінградом армії 
фельдмаршала Паулюса [6]. Німецький транс-
портний літак, в якому знаходився мішок з 
листами фронтовиків, вирвався із сталінград-
ського оточення, однак був збитий партиза-
нами Рівненщини й не долетів до місця при-
значення. Після війни листи, разом з іншими 
трофейними матеріалами, були передані на 
зберігання у фонди Львівського історичного 
музею, що нараховують майже півмільйона 
одиниць зберігання [1, с.62–67].  

Листи фондової групи “Архів” Львівсько-
го історичного музею досить повно розкри-
вають особливості повсякденного життя ні-
мецьких солдатів на фронті. Серед побутової 
повсякденності особливими періодами є на-
родження і смерть людини, початок і кінець 
життя. Без сумніву ніде так смерть близько не 
підходить до людини, як у зоні бойових дій. 
Там смерть чатує на людину у будь-який мо-
мент: випадковий постріл з рушниці, артиле-
рійський обстріл, бомбардування та ін. На 
фронті людина потрапляє в особливі, незвичні 
для нього умови, що відобрадаються на всіх 
аспектах його окопного життя. Саме ці умови 
мають інтерес для дослідника як з історичної, 
так і з психологічної точок зору. 

Листи Львівського музею показують сту-
пінь деморалізації нацистської армії, у них 
питання життя та смерті виходять на перший 
план. Так, один із авторів зізнається, що: «По-
руч лежать поранені, але ми не хочемо випов-
зати на мороз, щоб їм допомогти» [6, 
ф. гр.1741]. З іншого листа: «Ми між собою не 

розмовляємо, на все і на всіх злі…» [6, 
ф. гр.1748]. Один із солдатів пише: «… маю 
надію, що буду поранений і нарешті дістанусь 
додому» [6, ф. гр.1755]. 

Деякі листи сповнені релігійної містики. 
Незважаючи на військову цензуру, у листах 
приречених на смерть проривається критика 
геббельсівської пропаганди: «… Ідуть безпе-
рервні обстріли, не вистачає нервів. Надії вир-
ватися із оточення мало. Не вір нашим радіо-
передачам. Все, що в них говориться, – брех-
ня» [6, ф. гр.1747]. Іншого окупанта дивує 
стійкість народів, які мужньо захищаються. 
Усі народи Радянського Союзу виступають у 
нього під збірним поняттям – російський на-
род. Він пише: «Росіяни ведуть шалені атаки. 
Дивуюся, що переносить цей російський на-
род. Але про це я розповім тобі усно», – за-
вбачливо робить застереження на цензуру ко-
рреспондент [6, ф. гр.17451]. 

З листів, що є у фондовій збірці музею 
Львівського історичного музею, можна про-
аналізувати стан німецьких вояків у найгаря-
чіший період – завершення розгрому німець-
ких військ у Сталінградському котлі. Корес-
понденція датована періодом 4–12 січня 
1943 р. (нагадаємо, що операція радянських 
військ з ліквідації оточеного ворожого угру-
повання розпочалась 10 січня 1943 р.). 

У фронтових листах німецьких солдатів 
міститься різнобарвна палітра духовного ста-
ну кореспондентів. Звернення до листів до-
зволяє виявити стійкі дискурсивні практики, 
властиві воєнному часу, тому суб’єктивність у 
викладі подій тут виступає як позитивна хара-
ктеристика листів, що допомагає зрозуміти 
психологію людини на війні. Недоліком таких 
джерел можуть бути замовчування, спотво-
рення, неточності, обумовлені у т. ч. і настро-
єм людини, оглядкою на цензуру. Текст фрон-
тових листів з колекції Львівського музею за-
фіксував уявлення про воєнну дійсність, яка 
формувалася у повсякденному окопному жит-
ті на Східному фронті.  

У кореспонденціях німецьких солдатів і 
офіцерів значення питань життя і смерті у во-
єнному соціумі є домінуючими. Особливо це 
виявляється при співставленні львівської збір-
ки з опублікованими епістолярними джерела-
ми німецьких учасників Другої світової війни. 
Багато з них співзвучні листам, що зберіга-
ються у Львівському історичному музеї. Тема 
смерті присутня у багатьох з них. Ось песимі-
стичні роздуми обер-єфрейтора в новорічну 
ніч 1943 року: «Над багатьма, які у минулому 
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році й не думали про смерть, стоїть сьогодні 
дерев’яний хрест. За цей рік багато народу 
розпрощалися із життям. У 1943 році буде ще 

гірше. Якщо становище не зміниться і ото-
чення не буде розірвано, то ми загинемо від 
голоду. Жодного проблиску…» [9, с.61]. 

 

 
 

 

Фото 1. Конверти листів німецьких вояків з фронту. 
 

Прикладом безнадії, яка переходить в 
аналіз життєвого шляху, остаточне прийняття 
смерті та душевна рівновага в її очікуванні є 
лист солдата Вільгельма Ельмана до своєї 
дружини зі Східного фронту. Він написав йо-
го з упевненістю оминути військових цензорів 
30 листопада 1941 р.: «… Цей, направду див-
ний лист, жодна пошта нікуди не відішле, і я 
вирішив відправити його із пораненим земля-
ком, ти його знаєш – це Фріц Заубер. Ми ра-
зом перебували у полковому госпіталі, я пове-
ртаюся на передову, а він їде на батьківщи-
ну… На вулиці страшенний холод, російська 
зима вступила у свої права, німецькі солдати 
дуже погано одягнені, ми носимо у цей жах-
ливий мороз пілотки і усе обмундирування у 
нас літнє… Я думаю, що кожний німецький 
солдат знайде собі тут могилу. Ці сніжні заві-
рюхи та безкрайні поля, занесені снігом, на-
водять на мене смертельний жах» [9, с.63]. 

Листи комбатантів як з німецької, так і з 
радянської сторін, перевірялися цензурою. 
Кореспонденцію відкривали, перечитували, 
закреслювали фрази, слова у спеціальному 
цензурному відділені. Солдати знали це і на-
магалися обійти контроль цензури відправи-
вши листи рідним різними іншими шляхами. 
У кульмінаційні моменти війни деякі корес-
понденти відверто ігнорували цензурний кон-
троль. Так, у листі унтер-офіцера Р. Шварца 
дружині (датований 27 грудня 1942 р.) зазна-
чається: «… Не знаю, чи отримаєш ти цього 
листа, адже більша частина листів проходить 
цензуру, і якщо говорити правду, то лист за-
тримується і ти сам можеш за це бути репре-
сованим. Але сьогодні мені байдуже… Якби я 
знав, що у полоні зі мною будуть поводитися 

хоча би так, як і з батьком у 1914-му, я би вже 
перебіг… Сподіваюся, ці строчки дійдуть до 
тебе: якщо ні, означатиме те, що я звів рахун-
ки із життям, або мене поставили до стінки» 
[9, с.64–65].  

 

 
 

Фото 2. Німецький солдат пише листа додому 
(фото із сайту: www.globallookpress.com). 

 

Автори фронтових листів, перебували на 
різних щаблях соціальної, освітньої та вікових 
драбин, однак у загостреній ситуації, на грані 
між життям і смертю вони були рівні. Цікавим 
для дослідника епістолярних джерел є метод 
порівняння листів комбатантів з обох сторін. 
На відміну від німецької зовнішньої цензури, 
у авторів листів з радянського боку була си-
льно розвинена внутрішня цензура, що була 
зумовлена масовими передвоєнними репресі-
ями комуністичного режиму. Радянські авто-
ри фронтових кореспонденцій безумовно вра-
ховували можливість прочитання його особи-
стого листа військовим цензором і намагалися 
не допустити витоку інформації, щоб не 
ускладнити життя і собі, і близьким. Відомий 
історик Другої світової війни О.С. Сенявська 
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влучно називає це «психологічною самоцен-
зурою», коли у листах, скерованих рідним і 
близьким, бійці свідомо замовчували про не-
безпеки та тяготи фронтового життя, з тим, 
щоб не хвилювати своїх близьких. Тому слід 
враховувати ступінь відвертості у листах за-
лежно від адресату: далеко не все про що міг 
розповісти автор товаришу, він міг написати 
мамі, сестрам, дружині, дітям… [8]. 

Такий лист зберігається і в родині автора 
цієї статті. Брат моєї мами, кулеметник Дзи-
гунський Павло Никандрович, призваний із 
села Григорівка, Чаплинського району Хер-
сонської області пише до евакуйованої на 
Урал родини: «Здравствуйте дорогі мама і се-
стри Аня, Віра та Мотя! У перших строках 
свого листа повідомляю, що я жив, здоров, то-
го і вам бажаю. Потрапив до госпіталю, трохи 
поранило ногу. Як ви там живите, як братики, 
де вони воюють...». Менш ніж за місяць рідня 
отримала похоронку, помер в госпіталі від 
важких ран [7]. 

Великі перспективи для систематизації та 
вивчення фронтових листів відкриває Інтернет. 

Наведу приклад цікавої публікації блогера з 
фотокопіями листів діда, учасника війни. Його 
дід, Олександр Федорович Рученін, тесля із 
Балашихи, призваний до лав Червоної армії 
влітку 1942 р. пішки пройшов шлях від Сара-
това до Сталінграду, оскільки залізничні еше-
лони і кораблі на Волзі бомбардувала німецька 
авіація. Від фронтовика в родині уціліли два 
листи. Перший – солдатський трикутник дато-
ваний 21 вересня 1942 р. в якому декілька слів 
про погоду, про те, що похолодало («… 15 ве-
ресня був мороз»), з ким служить із знайомих 
по цивільному житті. Йде війна. Передова – в 
12 верстах. У листі пише, що живий, здоровий, 
хоча командира вбило снарядом, дістали пора-
нення ще шість бійців, а він знаходився у цей 
час на відстані десяти кроків від них. Другий і 
останній лист датований 10 жовтня 1942 р. у 
ньому автор повідомляє, що написав чотири 
листи, відіслав додому 150 карбованців гро-
шей. Просить у листі вислати посилку з 
«… обшитими рукавицями та теплу сорочку, 
сухариків, а там ще, що згодиться, якщо буду 
живий отримаю й скористаюся» [3]. 

 

 
 

Фото 3. Листи німецьких солдатів з фронту. 
 

 

Цікавий факт, про який йдеться в публікації, со-
лдат Олександр Федорович Рученін у мирний час 
був ще й церковним старостою, що далеко не вітало- 

ся тоталітарною комуністичною владою, войо-
вничими атеїстами. У кутку листа є дописка, 
«крамола», про яку б і не здогадався цензор: 
«Маня зберігай мій куток у спальні та застав-
ляй Клавдю і всіх решту». В кутку спальні, і 
про це знали лише близькі люди, були ікони і 
він просив усю рідню молитися, хоча і написав 
про це в наказовому тоні. Наступного місяця 
червоноармієць помер від ран у госпіталі [3]. 

Таким чином, джерелознавчий аналіз 
знайдених у Львові листів Другої світової вій-

ни та їх співставлення з уже опублікованими 
епістоляріямикомбатантів обох сторін Схід-
ного фронту, дозволяє зробити висновок про 
їх непересічне значення. Тривалий, досить 
стійкий інтерес науковців до фронтових лис-
тів, як історичного джерела, дозволяє рекоме-
ндувати їх до подальшого наукового вивчення 
та застосування у практиці історичного дослі-
дження. Слід зауважити, що у вітчизняній іс-
торичній літературі, в основному, аналізують-
ся листи радянських комбатантів з різномані-
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тних аспектів окопного життя у т. ч. і психо-
логічної складової. У той же час недостатньо 
вивчаються листи з протилежного боку – 
комбатантів ворожої армії, не проводили спі-
вставлення епістоляріїв обох сторін, не роз-
глядалася проблема в сфері джерелознавчого 
синтезу, що демонструють суттєві дослідни-
цькі прогалини у вивченні фронтової повсяк-
денності, зокрема в період визволення Украї-
ни від нацистів.  

Бажано було б щоб поважна державна на-

уково-дослідницька інституція – Меморіаль-
ний комплекс “Національний музей Другої 
світової війни” розробив проект і склав єдину 
електронну базу даних усіх епістоляріїв часів 
Другої світової війни, що зберігаються в дер-
жавних архівах і музеях України та приватних 
колекціях. Така електронна база даних, з 
опрацьованим науково-довідковим апаратом, 
могла б стати достойним свідченням націона-
льної свідомості й історичної пам’яті україн-
ського народу про Другу світову війну.  
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УКРАЇНСЬКІ ФРОНТИ НА ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПІ  
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

 
Актуальність статті полягає в тому, що 2015 рік – це рік 70-річчя Великої Перемоги Ра-

дянського Союзу у війні над гітлерівською Німеччиною. Вагомий внесок у Перемогу над нациз-
мом зроблено військами чотирьох Українських фронтів. Мета цієї публікації полягає у роз-
критті цього внеску в історичному просторі Другої світової війни, чому і присвячена дана нау-
кова праця. 

Ключові слова: Український фронт, Червона армія, Німеччина, наступ, оборона, насту-
пальна операція, Вермахт, розгром, воєнне мистецтво. 
 

Величезна поразка противника в Білорусі 
на початку липня 1944 р. створила сприятливі 
умови для проведення військами 1-го Україн-
ського фронту (з 24 травня 1944 р. командую-
чий – маршал Радянського Союзу І.С. Конєв) 

у взаємодії з лівим крилом 1-го Білоруського 
фронту Львівсько-Сандомирської стратегічної 
наступальної операції (13 липня – 29 серпня 
1944 р.). У результаті проведення цієї операції 
було звільнено західні області України – 
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17 липня звільнено м. Броди (у бродівському 
«котлі» розбито 8 німецьких дивізій), 27 лип-
ня звільнено м. Львів і м. Станіслав (сучасний 
Івано-Франківськ), м. Перемишль. Розгромле-
но німецьку групу армій «Північна Україна» 
(командуючий генерал-полковник Й. Гарпе), 
у взаємодії з лівим крилом 1-го Білоруського 
фронту звільнено південно-східні райони 
Польщі. На західному березі р. Вісли захоп-
лено Сандомирський стратегічний плацдарм, 
який відіграв важливу роль при розгортанні 
наступальних операцій у глибину Централь-
ної Європи [9, с.91–92]. 

У січні–лютому 1945 р. війська 1-го Укра-
їнського та 1-го Білоруського фронтів провели 
спільну Вісло-Одерську стратегічну операцію 
[2, с.248–252], в якій 1-й Український фронт 
здійснював Сандомирсько-Сілезьку й Ниж-
ньо-Сілезьку операції. У результаті першої з 
них у січні війська фронту визволили південні 
райони Польщі та, форсувавши Одер, розгор-
нули бойові дії на території Німеччини, а в 
лютому в результаті Нижньо-Сілезької опера-
ції вони вийшли до р. Нейсе і зайняли вигідне 
положення для наступу на Берлін. 

У другій половині березня 1945 р. силами 
лівого крила 1-го Українського фронту було 
проведено Верхньо-Сілезьку операцію, ото-
чено й знищено опелнське і ратиборське угру-
повання противника [10, с.43]. У квітні–травні 
війська цього фронту разом з військами 1-го і 
2-го Білоруських фронтів здійснили Берлінсь-
ку стратегічну операцію. 6–11 травня війська 
1-го, 2-го і 4-го Українських фронтів провели 
Празьку стратегічну операцію і завершили 
розгром збройних сил Німеччини [2, с.258; 13, 
с.43]. 

На підставі директиви Ставки Верховного 
Головнокомандування (далі – ВГК) від 29 
травня 1945 р. 1-й Український фронт було 
розформовано, а його польове командування 
реорганізовано в командування Центральної 
групи військ (далі – ЦГВ). Головнокомандую-
чим ЦГВ був призначений маршал Радянсь-
кого Союзу І. С. Конєв (командував фронтом 
з травня 1944 р. – до кінця війни). Членами 
Військової ради призначалися генерал-
лейтенант М.С. Хрущов (жовтень 1943 р. – 
серпень 1944 р.), генерал-майор, з березня 
1944 р. генерал-лейтенант К.В. Крайнюков 
(жовтень 1943 р. – до кінця війни), а началь-
никами штабу – генерал армії В.Д. Соколов-
ський (квітень 1944 р. – квітень 1945 p.), гене-
рал армії І.Ю. Петров (квітень 1945 р. – до кі-
нця війни) [13, с.43]. 

2-й Український фронт (командуючий 
маршал Радянського Союзу Р.Я. Малиновсь-
кий) у жовтні 1944 р. на території Угорщини 
та Румунії провів Дебреценську наступальну 
операцію (6–28 жовтня), що сприяла виходу 
військ 4-го Українського фронту в райони 
м. Ужгорода та м. Мукачева. Потім у взаємо-
дії з частиною сил 3-го Українського фронту 
він здійснив Будапештську стратегічну насту-
пальну операцію (29 жовтня 1944 р. – 13 лю-
того 1945 р.), у ході якої було оточено й зни-
щено 188-тисячне угруповання ворожих військ 
і звільнено столицю Угорщини – Будапешт. У 
січні–лютому 1944 р. 2-й Український фронт 
допомагав 4-му Українському у проведенні 
Західно-Карпатської стратегічної наступаль-
ної операції (12 січня – 18 лютого 1945 р.), у 
результаті якої були звільнені південні райони 
Польщі та значна частина Чехословаччини. У 
березні–квітні 1945 р. війська лівого крила 
фронту у взаємодії з 3-м Українським фрон-
том брали участь у Віденській стратегічній 
наступальній операції (16 березня – 15 квітня). 
У ході цієї операції було завершено звільнен-
ня Угорщини, значної частини Чехословаччи-
ни та східних районів Австрії з її столицею 
Віднем. 6–11 травня 2-й Український фронт у 
взаємодії з 1-м і 4-м Українськими фронтами 
брав участь у Празькій стратегічній наступа-
льній операції. 10 травня лівофлангові з’єд-
нання фронту в районі м. Пісек і м. Чеське-
Будейовице зустрілися з американськими со-
юзними частинами [9, с.95–96]. 

10 червня 1945 р. 2-й Український фронт 
було розформовано, а його польове управлін-
ня виведено в резерв Ставки ВГК для форму-
вання штабу Одеського військового округу. 
Командуючим став маршал Радянського Со-
юзу Р.Я. Малиновський (травень 1944 р. – до 
кінця війни). Членами Військової ради при-
значалися генерал-лейтенант танкових військ 
І.З. Сусайков (жовтень 1943 р. – березень 
1945 р.); генерал-лейтенант О. М. Тевченков 
(березень 1945 р. – до кінця війни), а началь-
ником штабу – генерал-полковник, із травня 
1945 р. генерал армії М.В. Захаров (жовтень 
1943 р. – до кінця війни) [13, с.44–45]. 

У серпні 1944 р. 3-й Український фронт 
брав участь у Яссько-Кишинівській стратегіч-
ній операції, в результаті якої було визволено 
всю Молдавську РСР. Тоді ж Румунія оголо-
сила війну Німеччині. На початку вересня 
війська фронту вступили на територію Болга-
рії і до кінця місяця визволили її. 28 вересня – 
20 жовтня 1944 р. 3-й Український фронт у 
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взаємодії з Народно-визвольною армією Юго-
славії за участю військ Вітчизняного фронту 
Болгарії провів Белградську стратегічну опе-
рацію, в результаті якої було визволено сто-
лицю Югославії Белград і значну частину Се-
рбії. У жовтні 1944 р. – лютому 1945 р. фронт 
частиною своїх сил брав участь у Будапешт-
ській операції. Його війська форсували Дунай 
і захопили плацдарм на правому березі. У січ-
ні 1945 р. вони відбили контрудари противни-
ка, який намагався деблокувати оточене в Бу-
дапешті угруповання, а в березні під час Бала-
тонської операції зірвали контрнаступ німець-
ких військ у районі озера Балатон. Успішне 
завершення цієї оборонної операції дало змо-
гу військам 3-го Українського фронту у взає-
модії з лівим крилом 2-го Українського фрон-
ту без оперативної паузи розпочати 16 березня 
Віденську стратегічну операцію [11, с.373]. 

15 липня 1945 р. на підставі директиви 
Ставки ВГК від 29 травня 1945 р. 3-й Україн-
ський фронт було розформовано, а його 
польове управління реорганізовано в управ-
ління Південної групи військ. Командував 
фронтом маршал Радянського Союзу Ф.І. Тол-
бухін (травень 1944 р. – до кінця війни). Чле-
ном Військової ради був генерал-лейтенант, з 
вересня 1944 р. генерал-полковник О.С. Жел-
тов (увесь період), а начальниками штабу при-
значалися генерал-лейтенант, із травня 1944 р. 
генерал-полковник С.С. Бірюзов (травень–
жовтень 1944 p.); генерал-лейтенант, з квітня 
1945 р. генерал-полковник С.П. Іванов (жов-
тень 1944 р. – до кінця війни) [13, с.45–46]. 

Для проведення наступальних бойових 
дій у Карпатському напрямку Ставкою ВГК із 
військ лівого крила 1-го Українського фронту 
(1-а гвардійська армія, 18-а армія, 8-а повітря-
на армія) 5 серпня 1944 р. було створено 4-й 
Український фронт другого формування (ко-
мандуючий – генерал-полковник, з 26 жовтня 
– генерал армії І. Ю. Петров). В умовах пере-
січеної місцевості, важкодоступних перевалів 
військами 4-го Українського і лівого крила  
1-го Українського фронтів було проведено 
Східно-Карпатську наступальну операцію 
(8 вересня – 28 жовтня 1944 р.). Було розгро-
млено німецьку армійську групу «Хейнриці» 
(1-а німецька танкова армія та 1-а Угорська 
армія). Червона армія завершила вигнання во-
рога із західних областей України, звільнила 
Закарпатську Україну і частину Східної Сло-
ваччини. Були створені умови для звільнення 
Чехословаччини та виходу до південних кор-
донів нацистської Німеччини [ 9, с.92–93]. 

У січні–лютому 1945 р. війська 4-го Укра-
їнського фронту у взаємодії з військами 2-го 
Українського фронту здійснили Західно-
Карпатську стратегічну операцію, визволили 
південні райони Польщі й значну частину Че-
хословаччини. Ударом південніше Кракова 
фронт забезпечив з півдня наступ радянських 
військ на варшавсько-берлінському напрямку. 
В березні – на початку травня 1945 р. війська 
4-го Українського фронту в результаті Морав-
сько-Остравської операції очистили від загар-
бників Моравсько-Остравський промисловий 
район і створили умови для просування ра-
дянських з’єднань у центральну частину Че-
хословаччини. Потім брали участь у Празькій 
стратегічній операції, остаточному визволенні 
території Чехословаччини [11, с.373–374]. 

25 серпня 1945 р. 4-й Український фронт 
було розформовано, а його польове управлін-
ня розпочало формування Прикарпатського 
військового округу. Командуючими фронтом 
призначалися генерал-полковник, з жовтня 
1944 р. генерал армії І.Ю. Петров (серпень 
1944 р. – березень 1945 p.), генерал армії 
A.І. Єрьоменко (березень 1945 р. – до кінця 
війни). Членом Військової ради став генерал-
полковник Л.З. Мехліс (серпень 1944 р. – до 
кінця війни). Начальниками штабу були гене-
рал-лейтенант Ф.К. Корженевич (серпень 
1944 р. – квітень 1945 p.), генерал-полковник 
Л.М. Сандалов (квітень 1945 р. – до кінця вій-
ни) [13, с.47]. 

На завершальному етапі війни у Берлінсь-
кій стратегічній операції брали участь війська 
1-го і 2-го Білоруських та 1-го Українського 
фронтів [1, с.94]. Останній спрямував вістря 
свого удару на прорив ворожих укріплень на 
р. Нейсе. Для нарощування пробивної сили 
ударної групи фронту до її складу було вклю-
чено з’єднання 3-ї і 4-ї гвардійських танкових 
армій генералів П.С Рибалка та Д.Д Лелюше-
нка. Це дало змогу військам 1-го Українського 
фронту під командуванням маршала Радянсь-
кого Союзу І.С. Конєва в ході 3-денних боїв 
подолати другу смугу оборони противника і 
18 квітня 1945 р. вийти до р. Шпреє. Об’єд-
нання фронту розділили 4-у німецьку танкову 
армію на три частини й розгромили танкові 
дивізії «Охорона фюрера» та «Богемія». Обхі-
дний маневр військ 1-го Українського та 2-го 
Білоруського фронтів з південного заходу і 
півночі забезпечив розгром противника в Бер-
ліні з’єднаннями 1-го Білоруського фронту [7, 
с.428–429]. 

5 травня вибухнуло повстання проти оку-
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паційного режиму в м. Празі. Однак перевага 
ворога в техніці, озброєнні та живій силі зро-
била становище повстанців критичним. Ставка 
ВГК швидко розробила й затвердила план на-
ступальної операції на празькому напрямку си-
лами 1-го, 2-го і 4-го Українських фронтів. 
Операція розпочалася 6 травня – на день рані-
ше визначеного терміну. Поспішали з кількох 
причин: повстанці вичерпували останні сили й 
без сторонньої допомоги неодмінно зазнали б 
поразки. Крім того, Прага була об’єктом, на 
який націлювалося американське командуван-
ня, чого радянське керівництво допустити не 
могло. Серед тих, хто на світанку 9 травня від-
кинув гітлерівців з оборонних рубежів у пе-
редмістях Праги, особливо вдало діяли танкові 
взводи під командуванням гвардії лейтенанта 
С.П. Бідненка, уродженця с. Макове Шосткин-
ського р-ну Сумської обл., і гвардії ст. лейте-
нанта В.С. Дерев’янка з Луганщини. Відвага і 
командирська майстерність, виявлені офіцера-
ми-танкістами з України в боях за Берлін і 
Прагу, були увінчані Зіркою Героя Радянсько-
го Союзу. Празька операція трьох Українських 
фронтів завершилася 11 травня 1945 р. визво-
ленням Чехії та Моравії, колишнього протек-
торату нацистської Німеччини, а також чехос-
ловацької столиці [11, с.376–377]. 

Стійкість і мужність радянських бійців і 
командирів високо оцінили уряди СРСР і Че-
хословаччини. Указом Президії Верховної Ра-

ди СРСР від 9 травня 1945 р. було засновано 
медаль «За визволення Праги». Її отримали 
понад 390 тис. осіб, у т. ч. близько 40 тис. че-
хословацьких громадян. Командир 56-ї гвар-
дійської танкової бригади зі складу 3-ї гвар-
дійської танкової армії 1-го Українського 
фронту генерал-майор З.К. Слюсаренко, уро-
дженець Харківщини, вдруге був нагородже-
ний медаллю «Золота Зірка». Наші співвітчи-
зники – командуючі 2-м і 4-м Українськими 
фронтами маршал Радянського Союзу Р.Я. 
Малиновський і генерал армії А.І. Єрьоменко 
разом з багатьма офіцерами й керівниками 
партизанських загонів стали почесними гро-
мадянами міст Чехословаччини [6, с.123; 7, 
с.432–433]. 

Так закінчилися події на Європейському 
театрі воєнних дій. Нацизм, що ніс поневолен-
ня, смерть і руїну, спільними зусиллями бага-
тьох держав і народів був розгромлений і засу-
джений історією як злочинне явище. Вагомий 
внесок у цю справу зробили бійці та команди-
ри всіх чотирьох Українських фронтів. 

Радянським Збройним силам довелося 
принести величезні жертви в ім’я визволення 
народів Європи від нацизму. Нижче подають-
ся відомості про втрати серед особового скла-
ду чотирьох Українських фронтів під час виз-
волення країн Європи (див. табл.1), де бойові 
дії велися без участі Білоруських фронтів. 

Таблиця 1 
 

Узагальнені дані про втрати серед особового складу Українських фронтів  
під час визволення країн Європи 

Втрати, осіб 

безповоротні санітарні 

 
Країна 

всього у т. ч. вбито, всього у т. ч. 
загальна  
кількість 

Чехословаччина 139 918 122 392 415 514 346 044 555 432 
Угорщина 140 004 112 625 344 296 290 136 484 300 
Румунія 68 993 59 499 217 349 150 311 286 342 
Австрія 26 006 23 128 68 179 60 143 94 185 
Югославія 7 995 6 307 21 589 14 617 29 584 

Всього 382 916 323 951 1 066 927 861 251 1 449 843 
 

Примітка: Складено автором за даними [10, с.449]. 
 

Багато воїнів, у т. ч. й українців, які виз-
воляли Європу, не повернулися додому. Про 
їх могили, що сиротіють на чужині, ми завжди 
повинні пам’ятати. Що ж до успіхів, досягну-
тих чотирма Українськими фронтами в 1944–
1945 pp. на території країн Східної, Централь-
ної і Південно-Східної Європи, то вони стали 
свідченням подальшого зростання військово-
економічної могутності СРСР, можливостей 
його Збройних сил, удосконалення всіх ком-

понентів їх воєнного мистецтва. 
У цей період основним видом воєнних дій 

залишався стратегічний наступ. Однак 1945 р., 
на відміну від 1944 р., на важливих напрямках 
під час однієї кампанії, як правило, проводила-
ся не одна, а серія послідовних стратегічних 
операцій групами фронтів. Так, слідом за Віс-
ло-Одерською після короткої паузи було здій-
снено Нижньо-Сілезьку, а потім Берлінську й 
Празьку операції. Це стало можливим завдяки 
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тому, що Ставка ВГК мала великі стратегічні 
резерви, тому швидко відновлювала втрати й 
підтримувала боєздатність фронтів на високо-
му рівні. Наприклад, 1-й і 2-й Білоруські та 1-й 
Український фронти до початку Берлінської 
операції в квітні 1945 р. мали приблизно стіль-
ки ж сил і засобів, як до початку кампанії в січ-
ні 1945 p., незважаючи на те, що вони впро-
довж трьох попередніх місяців майже безпере-
рвно наступали. В ході самої операції до скла-
ду 1-го Білоруського й 1-го Українського фро-
нтів зі Східної Пруссії прибули 3-я, 28-а і 31-а 
загальновійськові армії. 

У кампаніях 1944–1945 pp. Українські 
фронти завдавали ударів противникові як із 
флангів, так і з фронту. Здебільшого вони 
спрямовувалися на найважливіші адміністра-
тивно-політичні й економічні центри, насам-
перед Ясси, Бухарест, Будапешт, Белград, Ві-
день, Берлін, Прагу [4, с.332]. Безперервність 
наступу досягалася великими стратегічними 
перегрупуваннями. Скажімо, при підготовці 
Берлінської операції частину сил лівого крила 
1-го Українського фронту було перегруповано 
на котбуський напрямок. У короткий термін 
командування перегрупувало 3-ю і 4-у гвар-
дійські танкові армії 1-го Українського фрон-
ту з Берліна в район Ризи для наступу на Пра-
гу. Все це свідчить про оперативно-страте-
гічну зрілість радянського командування і ви-
сокий рівень моторизації сухопутних військ. 

Важливу роль відігравало масування сил і 
засобів на напрямку головного удару. Так, до 
початку Вісло-Одерської операції в складі 
військ 1-го Білоруського і 1-го Українського 
фронтів, що наступали в 480-кілометровій 
смузі (22% довжини радянсько-німецького 
фронту), нараховувалося 2203,7 тис. особово-
го складу, 33,5 тис. гармат і мінометів, понад 
7 тис. танків і САУ, 5 тис. бойових літаків. Це 
становило майже третину особового складу, 
артилерії і мінометів, а також літаків, понад 
половину танків і САУ Діючої армії. Фронти 
за всіма показниками перевершували против-
ника: в живій силі – у 3,9 раза, артилерії – у 
6,4, танках – у 5,3 і в літаках – у 8 разів. На ді-
лянках прориву завширшки 66 км (14% від за-
гального фронту) було зосереджено близько 
53% стрілецьких дивізій, 55% гармат і міно-
метів, 95% танків і САУ і 100% літаків від за-
гальної чисельності бойового складу фронтів. 
Це забезпечило вирішальну перевагу над про-
тивником у силах і засобах, а також високі 
оперативні щільності при наступі в ході Віс-
ло-Одерської операції [3, с.269–271]. У кам-

панії 1945 р. для чотирьох Українських фрон-
тів середня щільність на ділянках прориву 
становила: артилерії 200–250 гармат і міноме-
тів, 20–30 танків і САУ, 6–8 стрілецьких бата-
льйонів на 1 км фронту. Велика щільність сил 
і засобів дала змогу скоротити тривалість ар-
тилерійської підготовки, збільшити глибину 
одночасного руйнування оборони противника 
і здійснити прорив тактичної зони оборони за 
1–2 доби [3, с.273]. 

У третьому періоді війни на ділянках про-
риву, що становили 5–15% загальної смуги 
наступу фронту, було половина і більше всіх 
стрілецьких з’єднань, до 70% артилерії і 60–
100% танків і авіації фронту. В арміях на ді-
лянках прориву в 6–14 км зосереджувалося до 
80% усіх сил і засобів [5, с.73]. 

При оточенні і знищенні великих ворожих 
угруповань Українські фронти застосовували 
таку ефективну форму маневру, як одночасні 
удари на двох напрямках із проривом оборони 
на флангах угруповання противника й розвит-
ком наступу вглиб у збіжних напрямках [4, 
с.335]. 

Високі темпи наступу в 1944–1945 pp. за-
безпечували бронетанкові і механізовані вій-
ська, насамперед танкові армії й окремі танко-
ві (механізовані) корпуси. Так, у ході Умансь-
ко-Ботошанської операції 1944 р. у складі 
військ 2-го Українського фронту діяли 2-а, 5-а 
гвардійська і 6-а танкові армії [1, с.746]; під 
час Яссько-Кишинівської операції 1944 р. у 
наступі 2-го Українського фронту брали 
участь 6-а танкова армія і 18-й танковий кор-
пус, а в діях кінно-механізованої групи – 23-й 
танковий корпус; у складі військ 3-го Україн-
ського фронту билися 4-й гвардійський і 7-й 
механізовані корпуси [1, с.826]. При прове-
денні Берлінської операції 1945 р. у складі 
військ 1-го Українського фронту були 3-я і 4-а 
гвардійські танкові армії, 4-й гвардійський і 
25-й танкові корпуси, 7-й гвардійський меха-
нізований корпус [1, с.94].  

Наявність у складі ударних угруповань 
фронтів і загальновійськових армій великої 
кількості танкових і механізованих військ да-
вала змогу швидко ламати ворожу оборону й 
розвивати тактичний успіх в оперативний. 
Вийшовши на оперативний простір, танкові 
армії і корпуси громили роздрібнені сили про-
тивника, раніше нього займали підготовлені 
рубежі, зривали планомірний відхід, знищува-
ли резерви. Темпи наступу в кампанії 1945 p., 
незважаючи на зиму, становили для стрілець-
ких військ до 25 км на добу, а для бронетан-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(16) / 2015 52 

кових і механізованих військ – до 70 км. Треба 
відзначити стрімкий маневр 3-ї гвардійської 
танкової армії для удару у фланг і тил сілезь-
кому угрупованню противника, який чинив 
завзятий опір загальновійськовим з’єднанням 
лівого краю 1-го Українського фронту при 
проведенні Вісло-Одерської стратегічної опе-
рації [3, с.271, 273; 6, с.72]. Саме до наступа-
льних кампаній 1944–1945 pp. найбільшою 
мірою відносяться слова начальника Генера-
льного штабу Червоної армії генерала армії 
О. І. Антонова, сказані ним у доповіді на XII 
сесії Верховної Ради СРСР 22 липня 1945 p.: 
«Друга половина війни пройшла під перева-
гою наших танків і самохідної артилерії на 
полях боїв. Це дозволяло нам здійснювати 
оперативні маневри величезного розмаху, 
оточувати великі угруповання противника, 
переслідувати його до повного знищення» [3, 
с.256]. 

У кампаніях 1944–1945 pp. результатив-
ність наступальних стратегічних операцій по-
стійно підвищувалася. Чимало з них приводи-
ли до визволення величезних територій і ви-
ходу з війни цілих держав. Так, розгром знач-
них сил противника військами 2-го і 3-го 
Українських фронтів у Яссько-Кишинівській 
операції відіграв найважливішу роль у виході 
з війни Румунії, а Будапештська стратегічна 
операція, проведена військами 2-го і части-
ною сил 3-го Українських фронтів, сприяла 
виходові з війни останнього союзника Німеч-
чини – Угорщини [4, с.341]. Швидке просу-
вання Червоної армії врятувало життя мільйо-
нів людей, приречених на знищення в концта-
борах. Наприклад, лише в Сілезії на території 
Німеччини до 20 березня 1945 р. війська 1-го 
Українського фронту визволили 91 300 радян-
ських громадян і 22 500 іноземців [10, с.447]. 
Оборонні операції фронтів і армій у 1944–
1945 pp. займали незначне місце. 

Здійснюючи керівництво фронтами в ході 
кампаній 1944–1945 pp., Ставка ВГК безперер-
вно уточнювала обстановку і ставила завдання, 
поповнювала фронти військами, дбала про по-
стачання бойової техніки і матеріальних засо-
бів, надходження стратегічних резервів, під-
тримку сухопутних військ силами 18-ї повіт-
ряної армії авіації далекої дії, проводила пере-
групування військ із другорядних напрямків на 
головні, де вирішувалася доля кампаній, узго-
джувала дії між стратегічними угрупованнями 
і фронтами. Про здатність Ставки ВГК гнучко 
реагувати на зміну оперативно-стратегічної об-
становки і своєчасно приймати найдоцільніші 

рішення свідчать такі дії: припинення наступу 
на Берлін відразу ж після виходу 1-го Білору-
ського і 1-го Українського фронтів на р. Одер, 
розгром сілезького угруповання противника й 
швидка підготовка Берлінської операції. Рі-
шення Ставки ВГК у березні 1945 р. силами 3-
го Українського фронту відбити спочатку 
контрнаступ противника в районі озера Бала-
тон, а потім негайно перенацілити війська 
фронту для наступу на Відень. Складне пере-
групування в надзвичайно короткий термін 
військ 1-го, 2-го і 4-го Українських фронтів для 
проведення Празької операції 1945 р. мало ве-
лике значення для досягнення переможного 
результату [3, с.277–278]. 

У теорії і практиці наступальних операцій 
чотирьох Українських фронтів були вирішені 
такі проблеми: 

досягнення найважливіших цілей різними 
формами наступальних операцій при тісній 
взаємодії всіх родів військ і видів Збройних 
Сил; 

одночасне придушення оборони против-
ника на всю оперативну глибину; 

прорив підготовленої оборони противни-
ка на всю оперативну глибину; 

прорив підготовленої глибокоешелонова-
ної оборони; 

рішуче масування сил і засобів на ділян-
ках прориву і створення потужних ударних 
угруповань; 

проведення артилерійського й авіаційного 
наступу; 

масоване використання танкових і механі-
зованих військ для розвитку оперативного ус-
піху і застосування в першому ешелоні опера-
тивної побудови фронту; 

оперативне переслідування високими те-
мпами вдень і вночі з форсуванням водних 
перешкод з ходу; 

організація безперервності наступу ве-
денням нічних дій у масштабі армійської опе-
рації та послідовних фронтових операцій в 
оперативній глибині [5, с.78]. 

Колишній німецький командуючий гру-
пами армій «Південна Україна» і «Південь» 
генерал-полковник Г. Фріснер у своїх мемуа-
рах «Програні битви» зазначав: «Цілком спра-
ведливо, що вище радянське командування 
перевершувало всі наші очікування. Воно 
майстерно здійснювало швидкий маневр і пе-
рекидання військ, перенесення напрямку го-
ловного удару, виявляло уміння у створенні 
плацдармів і влаштуванні на них вихідних по-
зицій для наступного переходу в наступ» [12, 
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с.222]. 
Важливо, що воєнне мистецтво радянсь-

кого командування у 1944–1945 pp. визнав і 
належно оцінив досвідчений німецький гене-
рал, який брав безпосередню участь у боях 
проти військ 2-го і 3-го Українських фронтів у 
Румунії [1, с.826] та Угорщині [1, с.115, 235], 
воєначальник високого рангу зі своїм бачен-
ням особливостей ведення стратегічних воєн-
них дій між Червоною армією і Вермахтом, 
сильний противник на Східному фронті. 

Своїми звитяжними бойовими діями вій-
ська чотирьох Українських фронтів зробили 
вагомий внесок в остаточний розгром гітле-
рівського фашизму, вихід з війни союзників 

Німеччини – Румунії, Болгарії та Угорщини. 
Вони визволяли Чехословаччину, Польщу, 
Австрію, Югославію та Албанію [3, с.278]. 
Перемоги Українських фронтів у складі 
Збройних Сил СРСР мали важливе значення 
для активізації антифашистського руху в ряді 
країн Європи й зміцнення демократичних сил. 
Бойові дії чотирьох Українських фронтів у 
Європі на завершальному етапі Великої Віт-
чизняної війни – складової частини Другої 
світової війни стали вершиною радянського 
воєнного мистецтва, а досвід, набутий ними, – 
безцінним скарбом, національним багатством 
і предметом особливої гордості громадян на-
шої незалежної держави. 
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Друга світова війна 1941–1945 років від-
носиться до тієї історичної події, яка вивчала-
ся багатопланово з усіх сторін науковцями. 
Проте деякі історичні проблеми тих років за-
лишаються малодослідженими або ж не до-
слідженими взагалі. Не досліджувались про-
блеми не тому, що вони неактуальні, а тому, 
що тривалий час архівні джерела мали закри-
тий характер. 

Лихоліття воєнного часу спонукає не 
тільки до самопожертви, героїзму, взаємодо-
помоги, підтримки, підсиленого почуття пат-
ріотизму, воно викликає з темряви людських 
душ на зовні жорстокість, байдужість та осо-
бисту користь. Широкопоширена теза про те, 
що ледь не всі негативні суспільні явища та 
вчинки, які мають місце в ході війни були ви-
кликані масовим кровопролиттям. Насправді 
це не так. У різні часи та періоди, в різних 
культурах і націях, способи ведення війни 
відрізнялись. Відрізнялися вони як діями тих 
осіб, що безпосередньо беруть участь у бойо-
вих діях, так і тих, хто знаходиться в тилу.  

Історична наука має висвітлювати всі гра-
ні війни – позитивні і негативні. Тільки після 
аналізу всіх граней ми зможемо наблизитись 
до розуміння її сутності.  

Питання військової дисципліни та право-
порядку в лавах Червоній армії в історіографії 
розглянуто поверхнево. Між тим його значи-
мість є достатньо великою. Дисципліна та по-
рядок напряму впливали на ефективність бо-
йових дій військових частин і з’єднань. 

Мета цієї статті полягає у проведенні ана-
лізу випадків порушення військової дисцип-
ліни та правопорядку червоноармійцями як в 
діючих військах, так і в тилу. Центр уваги в 
статті зосереджений на недостатньо освітле-
ний сегмент у плані аналізу військової дисци-
пліни та правопорядку: недоліки у роботі ра-
дянських і партійних органів та органів війсь-
кового управління. 

Безумовно одним із основних питань, яке 
цікавило бійців і командирів – це побут і бла-
гополуччя своєї сім’ї. Недобрі звістки з дому 
або відсутність їх взагалі, негативно впливали 
на їх морально-психологічний стан. Спеціаль-
ні служби нагляду за листуванням червоноар-
мійців сигналізували про сотні повідомлень 
членів сімей щодо несправедливого відно-
шення до них місцевих органів влади. Наве-
демо кілька витягів із таких листів. Так, з лис-

та громадянки Красної А.Т. від 27.06.1944 р. 
(Сумська обл., Миропільський р-н, 
с. Юнаковка): «… Мені 58 років, три сина в 
Червоній Армії. Голова колгоспу Колесниче-
нко Т.Н. виділила мені ділянку буряку, яку я 
не змогла обробити. Внаслідок цього голова 
колгоспу виключила мене з колгоспу і віді-
брала особистий город, залишила без куска 
хліба…». З листа громадянки Макаренко А.П. 
(Харьківська обл., Валковський р-н, 
с. Ков’яги): «… Грицько Ємець працював при 
німцях у комісії по призначенню до Німеччи-
ни людей, а тепер він секретар комсомольсь-
кої організації…». З листа громадянки Гаври-
ленко Л.Д. від 18.06.1944 р. (Сумська обл., 
Груньський р-н, с.Кузенин): «… Голова кол-
госпу Стома Григорій Дмитрович (юнак 22 
роки) знущається над колгоспниками, засто-
совує заходи фізичного впливу… Мене заста-
вив підписатись на 10 000 рублів…» (мається 
на увазі державна позика – авт.). З листа гро-
мадянки Горбенко С.М. від 4.07.1944 р. 
(Дніпропетровська обл., Номосковський р-н, 
с. Губиниха): «… Ті що жили при німцях і за-
раз живуть, і будинки будують… Наші чоло-
віки голови поклали і служать за них, а вони 
п’ють і гуляють. Замковий Никифор… Воло-
кіта Захар… Всі вони гади. При німцях керу-
вали і зараз керують селі…» [1].  

Як бачимо зібрані на оборону кошти не 
завжди спрямовувалися до держаної казни. 
Негативним фактором виступали корупційні 
дії посадових осіб у тилу. Про це свідчать ма-
теріали прокурорських перевірок [5]. Органа-
ми прокуратури Запорізької області у Весе-
ловському районі розкриті факти розкрадання 
подарунків і грошових коштів, зібраних на 
озброєння армії і сім’ям фронтовиків. Із кош-
тів і продуктів, зібраних на допомогу дітям-
сиротам, Копяков (перший секретар райкому 
ЛКСМ – авт.) присвоїв понад 6 тис. рублів 
грошима, понад 400 штук яєць, 7 кг вершко-
вого масла, мило, цукор, цукерки й інші про-
дукти [5, арк.8]. 

У Кіровоградській області виявлені факти 
організованого розкрадання подарунків для 
бійців Червоної армії. Матеріалами слідства 
встановлено, що завідувач обліком Устинів-
ського райкому ЛКСМ Нестерюк, будучи го-
ловою комісії зі збору подарунків для бійців 
Червоної армії, разом із секретарями райкому 
комсомолу Алістратовою і Царенко, розкри-
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ваючи отримані посилки забирали різні речі і 
продукти. Речі привласнювали собі, влашто-
вували на квартирі Нестеренко вечірки, ви-
трачаючи на них значну кількість продуктів, 
вилучених із посилок. Секретар Кіровоград-
ського обкому ЛКСМ по військовій роботі 
Жуков отримав подарунки для військової час-
тини і деякі з них завіз собі на квартиру. Так 
був присвоєний ящик з посилкою, 15 літрів 
горілки, по мішку борошна, сухих вишень, 
квасолі та ін. [5, арк.3–4]. Згідно доповіді ви-
конуючого обов’язки прокурора УРСР держа-
вного радника юстиції 3 класу Шугурова на 
адресу Секретаря ЦК КП(б)У Коротченка, 
Алістратову засуджено до 10 років позбав-
лення волі, Нестерюка до 8 років, Жукова до 5 
років, Царенко до 3 років відповідно. Слід за-
значити що подібні явища не набули масового 
характеру та були поодинокими [5, арк.5]. 

Ще одним неприємним явищем, яке гань-
било високе звання бійця Червоної армії, це 
випадки грабежів, мародерства та дезертирст-
ва. Сотні та тисячі осіб, які відстали від своїх 
частин, ухилялися від призову на військову 
службу, вештались у районах фронтового та 
армійського тилу, займалися пограбуванням 
місцевого населення.  

З приводу злочинних проявів серед чер-
воноармійців 13-ї та 60-ї армій М. Хрущов 
22.03.1944 р. змушений був звернутися пись-
мово до Г. Жукова. Лист був підкріплений 
поданнями працівників НКВС УРСР про ви-
падки мародерства в м. Луцьку та м. Збараж 
Тернопільської області. Зокрема у місцевого 
населення незаконно вилучалась худоба, про-
дукти харчування, особисті речі [2, арк.1–2]. У 
розпал Проскурівсько-Чернівецької операції 
командувач фронтом змушений був займати-
ся питаннями наведення порядку в тилу фро-
нту. Маршал Г. Жуков вжив жорстоких захо-
дів до винних осіб. Зокрема бійця 240-ї стрі-
лецької дивізії старшого сержанта Кульнєва, 
якого звинуватили в пограбуванні та зґвалту-
ванні жінок солдатів, призваних до Червоної 
армії з міста Збаража, розстріляли перед стро-
єм. Така ж участь спіткала бійця 1-го гв. кав-
корпуса рядового Мельника, якого затримали 
за пограбування у Луцьку. У березні тільки по 
13-й армії за мародерство було засуджено 28 
військовослужбовців, з них до розстрілу – 4, 
до тюремного ув’язнення – 6, решта направ-
лені у штрафні підрозділи [2, арк.10–13]. 36 
осіб було засуджено по 60-й армії [3, арк.2].  

Військовий прокурор 1-го Українського 
фронту полковник юстиції Б. Шавер у березні 

1944 р. доповідав Військовій раді про ситуа-
цію, що склалася у військових частинах, які 
дислокувалися на території Вінницької облас-
ті: «… У ході проведеного розслідування ви-
явлено та засуджено за незаконне вилучення 
майна та худоби у населення 9 військовослу-
жбовців з яких 3 військовослужбовця засу-
джено Військовим Трибуналом до вищої міри 
покарання – розстрілу за мародерство та зґва-
лтування жінок. 

Також встановлено, що військовослужбо-
вцями незаконно вилучено тільки в Самго-
родському, Козятинському, Комсомольсько-
му, Оратівському, Погребищенському і Плис-
ківському районах – зерна 40 006 центнера, 
рогатої худоби загальною масою 4 479 цент-
нера, картоплі 10 668 центнерів. В січні місяці 
за ці злочини було засуджено 37 військовос-
лужбовців, з яких 4 розстріляно» [2, арк.10–
13]. 

Однак, Б. Шавер зазначає, що міри судової 
репресії по цій категорії справ є недостатньо 
ефективними і злочини цього роду продовжу-
ються, а в деяких місцях носять масовий хара-
ктер. Так, 26 березня 1944 р. командувач 1-м 
Українським фронтом ухвалив наказ за №089 
«Про посилення боротьби з фактами незакон-
них дій військовослужбовців», в якому визна-
чив суворі заходи [2, арк.7–8]. Проте, як свід-
чать подальші події, фронтові й армійські тили 
відразу до порядку привести не вдалося. 

Секретар Тернопільського обкому КП(б)У 
Компанець про масові пограбування і маро-
дерство 1.04.1944 р. повідомляв командувача 
60-ї армії генерал-лейтенанта І. Черняховсь-
кого. За його даними на території області було 
вилучено 6900 коней, більшість із них забрано 
не для службової необхідності, а для особис-
того користування. В листі наводяться конк-
ретні випадки пограбувань і насильства, що 
підривають авторитет Червоної армії [2, 
арк.14–16].  

Секретар Чернігівського обкому КП(б)У 
М. Кузнєцов повідомляв командування Київ-
ського військового округу про масові безчин-
ства військовослужбовців. Зокрема боєць 48-ї 
окремої корегувальної авіаескадрилії молод-
ший лейтенант Ажигін 1.04.1944 р. у п’яному 
стані застрелив 11-річну доньку голови рай-
потребсоюзу Демченко. Секретар обкому 
партії засвідчує: «Базар сплош і рядом відві-
дується військовослужбовцями. Окремі рядові 
та сержанти, а також і офіцерський склад за-
ймаються продажем військового майна, рези-
ни з коліс літаків, пального, домашніх речей, 
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займаються при цьому спекуляцією». Він 
клопотав про введення комендантського над-
зору у м. Прилуки [2, арк.25–26].  

У квітні 1944 р. за підписом начальника 
політичного управління 1-го Українського 
фронту генерал-майора Шатилова направлено 
листа адресованого начальникам політвідділів 
армій, окремих корпусів в якому зазначалось: 
«… За останній час в ряді частин і закладів, 
особливо тилових, збільшилось випадків 
п’янства і мародерства з боку окремих війсь-
ковослужбовців...». Далі він пише: «Мародери 
настільки знахабніли та користуються безкар-
ністю грабують трофеї, відбирають у насе-
лення коней, корів, продукти харчування і на-
віть посівний матеріал та особисті речі…» [2, 
арк.19]. 

Встановлені факти коли цілі підрозділи і 
навіть частини на чолі з їх командирами, за-
ймалися мародерством і пограбуванням міс-
цевого населення. Так, наприклад, особовий 
склад 494-го мінометного полку, що дислоку-
вався в районі Кочетово – Дарниця, система-
тично займався пограбуванням місцевого на-
селення і вилученням у нього худоби, овочів 
та іншого майна. На чолі цих безчинств стояв 
командир полку майор Кузнєцов і начальник 
штабу – капітан Козей [2, арк.19]. 

Тільки за березень 1944 р. частинами 
військ НКВС охорони тилу фронту було за-
тримано 2221 військовослужбовець, з них: 
1275 осіб заявили, що відстали від своїх час-
тин, 48 – вийшли з оточення, 29 – перебували 
в тилу противника, 108 зізналися у дезертирс-
тві, 766 – не мали жодних документів і нічого 
суттєвого взагалі пояснити не змогли. У насе-
лених пунктах і на залізничних станціях вій-
ськовими комендантами у березні 1944 р. бу-
ло затримано 3339 осіб, з них 2352 – військо-
вослужбовці. Природно, що ці 5 тис. «бродя-
чих» дезертирів та інших злочинців у військо-
вій формі харчувалися за рахунок населення, 
займалися пограбуванням тощо. 

21 квітня 1944 р. командувач 1-м Україн-
ським фронтом знову в наказній формі зажа-
дав від військових керівників усіх рівнів вжи-
ти рішучих заходів по боротьбі з мародерст-
вом (наказ №0108). У наказі зазначалося, що 
мародерство стало серйозною проблемою, на-
було масового характеру. Вимоги наказу 
№089 не виконані. У пункті другому нового 
наказу вимагалося: «Мародерів, грабіжників, 
бандитів, спійманих на місці злочину, негайно 
заарештовувати, віддавати під суд Військових 
Трибуналів і як посібниками ворога і бандитів 

– розстрілювати» [2, арк.23, 23зв.]. Для зачис-
тки фронтового й армійського тилу виділяли-
ся цілі полки та дивізії, крім того там діяло 
п’ять бригад військ НКВС Українського окру-
гу. Проводилися масові облави. У квітні 
1944 р. у тилу 1-го Українського фронту за-
тримано близько 7 тис. військовослужбовців і 
тих, що ухилялися від військової служби, ма-
родерствували і займалися бандитизмом [2, 
арк.39]. У тилу 38-ї армії в травні 1944 р. тіль-
ки за одну облаву було затримано близько 
2 тис. осіб. У квітні – травні по 1-у Українсь-
кому фронту було засуджено за дезертирство 
292 осіб, у т. ч. 53 розстріляно, 456 військово-
службовців направлені до штрафних підрозді-
лів, 61 притягнуто до відповідальності за по-
турання і неприйняття заходів, до партійної 
відповідальності притягнуто 378 комуністів, у 
т. ч. 94 – виключено з партії [2, арк.30–31].  

Багато правопорушень і злочинів вчиня-
лося на залізничних станціях і шляхах. 

9 квітня 1944 р. на ст. Христинівка бійці 
військового ешелону вчинили безцільну стрі-
лянину, внаслідок чого була підірвана цистер-
на з бензином. Пожежею знищено 3 інших 
цистерни з бензином, два вагони з обмунди-
руванням і постраждав трофейний склад з 
боєприпасами. У вогні загинуло 3 бійця і 20 
осіб отримали поранення. 11 квітня на ст. До-
линська, під час стоянки військового ешелону, 
командир штрафної роти старший лейтенант 
Кривошеєв і його помічник лейтенант Скида в 
нетверезому стані чіплялися до жінок. У від-
повідь на зауваження однієї з них про непри-
стойну поведінку Кривошеєв здійснив у неї 
кілька пострілів з пістолета. 13 квітня на тій 
же станції група військовослужбовців, які від-
стали від військового ешелону, в складі нача-
льника штабу полку військової частини №795 
капітана Шумілова та ще двох військовослу-
жбовців у нетверезому стані затримали в при-
станційному селищі невідому їм громадянку, 
на якій були надіті німецькі гумові чоботи. 
Цього було достатньо для того, щоб за нака-
зом Шумілова завести громадянку в підвальне 
приміщення і розстріляти [6, арк.6–7]. 

30 червня 1944 р. з 36-го окремого штра-
фного батальйону зі ст. Київ до ст. Дубно бу-
ло відправлено 297 осіб штрафників ешело-
ном №62122. Начальник ешелону – командир 
роти 36-го окремого штрафного батальйону 
лейтенант Павлов на шляху прямування еше-
лону не забезпечив військового порядку і ди-
сципліни в ешелоні. В результаті злочинної 
бездіяльності з боку лейтенанта Павлова, 
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штрафники на зупинках вільно йшли на стан-
ційні базари, займалися грабежами і пияцт-
вом, а на станції Козятин вчинили бешкет і 
нанесли побої начальникові варти залізничної 
охорони. За чотири доби слідування з ешело-
ну дезертирували 64 штрафника і при зітк-
ненні з залізничною охороною було вбито 2 і 
поранено 6 штрафників. Весь особовий склад 
ешелону на чолі з лейтенантом Павловим 
прибув до м. Дубно в нетверезому стані, при-
чому на шляху прямування лейтенант Павлов 
(і два сержанти супроводу) разом зі штрафни-
ками пиячили [6, арк.32]. 

Слід зазначити і на той факт, що в ряді 
випадків військове керівництво та керівницт-
во органів внутрішніх справ по різному трак-
тували ситуацію, що склалася. Про це свід-
чать листи надіслані на адресу М.С. Хрущова 
з аналізом військової дисципліни та правопо-
рядку в Київському гарнізоні. Народний комі-
сар оборони УРСР генерал-лейтенантом В.П. 
Герасименко доповідав «… Протягом жовтня 
місяця 1944 року Військова прокуратура гар-
нізону санкціонувала арешт або затримання 
79 військовослужбовців, які здійснили різні 
злочини, з яких 11 проходили службу в час-
тинах гарнізону, 23 з числа хворих, які знахо-
дились на лікуванні в госпіталях Наркомздра-
ва, а 45 – це особи, які проїжджали через Київ. 

Необхідно відмітити, що жовтень дає деяке 
зниження злочинності, що необхідно віднести 
до своєчасно прийнятих мір» [3, арк.5–6]. 

Натомість заступник Наркома внутрішніх 
справ комісар міліції 3 рангу Лобуренко у сво-
їй доповіді зазначав «… Протягом жовтня мі-
сяця в м. Києві зросли прояви безчинств, здій-
снених військовослужбовцями». На якій 
М.С. Хрущов власноручно олівцем написав 
«т. Герасименко надо навести порядок в горо-
де. Виновных следует примерно наказать» [3, 
арк.9].  

Тому, питання військової дисципліни, 
правопорядку, а саме проявів бандитизму, де-
зертирства, мародерства, поборів з місцевого 
населення з боку червоноармійців, незадові-
льне вирішення проблем членів сімей черво-
ноармійців з боку державних і партійних ор-
ганів, вносили хаос у фронтовий тил. Залиша-
ється зазначити те, що державне та військово-
го керівництво здійснювали заходи впливу 
щодо викорінення цих ганебних випадків, але 
незважаючи на все це вони мали місце. 

Напрямком подальшого дослідження мо-
же бути виявлення форм, методів попере-
дження таких випадків, а також боротьби з 
ними. Адже порушення військової дисциплі-
ни та правопорядку в різних її формах мають 
місце і сьогодні. 
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(Продовження, початок у попередньому номері) 
 

Навесні 1948 року Дж. Форрестол, міністр 
сухопутних військ Кеннет Роял та команду-
вання військово-повітряних сил (далі – ВПС) 
США почали тиснути на президента, намага-
ючись добитися від нього визначення умов, за 
яких застосування атомної бомби могло бути 
виправданим. На початку липня командуван-
ня ВПС подало членам Рада національної без-
пеки (далі – РНБ) США документ, в якому 
розглядалися можливі наслідки будь-якої по-
літичної заяви про використання ядерної зброї, 
а також надавався аналіз реальних протиріч 
між президентською прерогативою встанов-
лення контролю за ядерною зброєю і необхід-
ністю розробки наступальних планів і підго-
товки до їх виконання [1, с.11]. 

Ця відкрита заява зустріла негайну реак-
цію керівництва державного департаменту 
США, включаючи начальника групи плану-
вання політики Дж. Кеннана, помічника дер-
жавного секретаря Р. Ловетта і державного 
секретаря Дж. Маршалла. Заява була подана 
на розгляд РНБ у вересні 1948 р. і супрово-
джувалася двома короткими висновками, які 
проясняли, але не усували напруженість, про 
яку говорилося в заяві командування ВПС. Ці 
висновки 16 вересня 1948 р. були схвалені 
президентом Г. Труменом і об’єднані в один 
документ під назвою “N50-30” (“РНБ-30”). 

Принаймні до 1959 року вони залишалися 
єдиним затвердженим президентом докумен-
том РНБ у вигляді загальної заяви про політи-
ку США відносно військових дій із застосу-
ванням ядерної зброї. 

Резолюція “N50-30” навіть не містила ви-
значення умов, за яких застосування ядерної 
зброї могло вважатися виправданим, і не вка-
зувала, які цілі (об’єкти) мали б переслідува-
тися при цьому або для ураження яких цілей 
така зброя могла бути використаною [1, с.11]. 

23 листопада 1948 року РНБ на своєму за-
сіданні обговорив резолюцію під назвою 
“N50-20/4” (“РНБ-20/4”), в якій розглядалися 
деякі з цих питань. Це була доповідь, підгото-
влена державним департаментом США на 
вимогу міністра оборони Форрестола. В до-
кументі “N50-20/4” викладалося, що мають 
мати на меті Сполучені Штати в своїх відно-
синах з Радянським Союзом.  

Метою США у всезагальній війні з СРСР 
мало бути ослаблення або повна ліквідація 
радянського контролю усередині Радянського 
Союзу і поза ним. Крім того, в резолюції 
“N50-20/4” містилися загальні положення, згі-
дно з якими військові мали підпорядковувати-
ся вказівкам адміністрації Г. Трумена і саме на 
цьому положенні будувалися всі військові 
плани США аж до 1954 року. 
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Документи “N50-30” і “N50-20/4” втілили 
в собі двозначний, якщо не шизофренічний 
характер стратегічної політики Г. Трумена. 
Будучи не готовою до завчасного визначення 
сценарію знищення радянського суспільства, 
РНБ не визначила ніяких вказівок відносно 
того, коли і як могла бути застосована атомна 
бомба, поклавши право приймати рішення на 
застосування атомної зброї і моральну відпо-
відальність на плечі тільки президента держа-
ви [2, с.14]. 

Єдине, чого не змогли передбачити ні 
Г. Трумен, ні РНБ, – це збільшення числа пер-
спективних радянських цілей (об’єктів), зрос-
таючу складність ядерних озброєнь і системи 
їх доставки до цілей, удосконалення радянсь-
кої системи протиповітряної оборони, а також 
створення Радянським Союзом свого арсена-
лу атомних бомб, вимагало більшої жорсткос-
ті оперативного планування – тенденції, яка 
приводила б до постійного скорочення діапа-
зону можливих варіантів, які були в розпоря-
дженні президента США в разі виникнення 
ядерної конфронтації. 

В умовах відсутності будь-яких конкрет-
них політичних вказівок найважливішим па-
раметром у стратегічному й оперативному 
плануванні був воєнний потенціал. У період 
між 1945 і 1948 роками, проголошений “ерою 
ядерної монополії США”, американський 
ядерний арсенал і можливості систем достав-
лення ядерних бомб до цілей (об’єктів) були 
надзвичайно обмежені. Наприкінці 1945 р. 
США володіли тільки двома ядерними бом-
бами, а в липні 1948 року – п’ятдесятьма, при 
цьому жодна з них не була в зібраному стані. 
Вони відносились до класу бомб з направле-
ним у середину вибухом Марк 3 “Фет мен”1 
[2, с.12]. 

Майже до 1948 р. в розпорядженні САК 
знаходилося лише біля 30 бомбардувальників 
типу Б-29, переобладнані для використання 
при ядерному бомбардуванні і розташовані в 
складі 509-ї бомбардувальної групи на війсь-
ковій базі в м. Розуелл (штат Нью-Мексіко). 

До осені 1947 р. було визначено 100 вели-
ких населених пунктів СРСР, як першочергові 
об’єкти для завдання ядерного удару, і деякі 
фахівці зі сфери воєнного планування у ВПС 
США почали висловлювати думку “про дода-
ткові ефекти і промислові об’єкти”. В 1948 р. 
у документі САК основні об’єкти для завдан-

                                                 
1
 Марк 3 “Фет мен” у перекладі з англійської – “тов-

стун”, мали вагу майже 4,5 тонни кожна. 

ня ядерного удару були “вибрані насамперед 
із розрахунку знищення населення з одночас-
ним ураженням ще й промислових об’єктів” 
[2, с.14]. 

Однак нарощування ядерного арсеналу 
США не вирішувало стратегічних проблем 
розробників військових планів. У травні 
1949 р. спеціально створений комітет на чолі з 
генерал-лейтенантом ВПС Г.  Хермоном до-
повів Об’єднаному комітету начальників шта-
бів (далі – ОКНШ), що навіть коли всі 133 
атомні бомби США будуть скинуті точно в 
районах розміщення визначних об’єктів, це 
ще “не викличе капітуляції СРСР, не знищить 
коренів комунізму і не призведе до значного 
послаблення влади радянського керівництва 
над своїм народом”. 

Включно до 1950 р. ядерний арсенал 
США залишався досить незначним, а системи 
ядерної зброї були настільки великогабарит-
ними і важкими, що не могли застосовуватися 
проти реальних тактичних об’єктів, таких як 
військові з’єднання і транспортні вузли.  

15 серпня 1950 року в обстановці зроста-
ючої тривоги відносно конфлікту, що розви-
вався в Кореї, ОКНШ офіційно оголосив 
“пріоритетним завданням” “ураження відомих 
цілей, що мають велике значення для забезпе-
чення можливості Росії з доставки атомних 
бомб до місць їх застосування” [2, с.14]. 

Ці групи цілей у майбутньому отримали 
кодові назви “Браво”, “Ромео”, “Дельта” від-
повідно, з точки зору їх значимості для зни-
ження, стримування і підриву або руйнування 
воєнного потенціалу противника. Після того 
як в ці плани були внесені деякі зміни, зокре-
ма розширення групи промислових цілей, во-
ни протягом майже десятиріччя були основою 
для планування ядерних ударів США проти 
Радянського Союзу і його союзників. 

Перше радянське випробування атомної 
бомби було проведено 29 серпня 1949 р. Од-
нак світ узнав про це лише через три з поло-
виною тижня від США. Але ТАРС, що це бу-
ло здійснено застосування звичайної вибухів-
ки в великій кількості в ході широкомасштаб-
них робіт по будівництву гідростанцій, шахт, 
каналів. Що стосується виробництва ядерної 
енергії, ТАРС зробив заяву, що ще 6 листопа-
да 1947 р. радянський міністр закордонних 
справ, зробив заяву, що таємниці ядерної 
зброї вже не існує і в СРСР її розкрили. Ра-
дянські випробування ядерної зброї надали 
новий стимул американській програмі розро-
бленню ядерної зброї [1, с.14]. 
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Радянський Союз після підриву ядерного 
заряду, його зовнішнє відношення до ядерної 
зброї не змінилося. В наступні чотири роки, 
майже до смерті Й. Сталіна, радянське вище 
керівництво продовжувало відкидати ті обста-
вини, що ядерна зброя вимагає фундаменталь-
ного перегляду існуючої воєнної доктрини.  

Погляди радянського вищого військово-
політичного керівництва зводилися до думки, 
що ядерна зброя разом з міжконтинентальни-
ми ракетами спроможна сама виконати ті 
стратегічні завдання, які раніше могла здійс-
нити тільки в ході довгострокових стратегіч-
них операцій: “ядерні ракети різко змінили 
співвідношення тактичних, оперативних і 
стратегічних дій видів Збройних Сил у зброй-
ному конфлікті”.  

Не дивлячись на те, що в 1949 р. Радянсь-
кий Союз створив атомну бомбу, а через чо-
тири роки оголосив про створення термоядер-
ної (водневої) бомби, Сполучені Штати про-
тягом досить довгого часу зберігали ефектив-
ну монополію на здійснення “ядерної розпла-
ти”, оскільки у Радянського Союзу не було за-
собів доставки достатньої кількості аналогіч-
них бомб на територію США. Але ситуація 
різко і драматично змінилася в 1957 р., коли 
СРСР запустив свій супутник. Це продемонс-
трувало американцям спроможність росіян 
доставляти ядерні боєголовки на територію 
Сполучених Штатів, до цього часу захищену 
від прямих загроз з боку противника. На цей 
час “ядерна розплата” перестала відповідати 
своєму змісту і через деякий час поступилася 
місцем доктрині “взаємного стримування”.  

Нова доктрина наголошувала, що оскільки 
і Радянський Союз, і Сполучені Штати воло-
діють (або незабаром будуть володіти) засо-
бами взаємного знищення, жодна з держав не 
зможе залишатися в межах розумної свідомо-
сті та розраховувати на початок ядерної війни. 
Ядерні запаси кожної із сторін були ефектив-
ним чинником, що стримував їх від спроб 
розв’язати війну один проти одного. 

Стратегічна доктрина, яка діяла в СРСР 
протягом майже двох десятиріч, починаючи з 
початку 1960-х років, служила основою для 
проведення політики, діаметрально протиле-
жної тій, яка була розроблена в США групою 
провідних цивільних фахівців у галузі страте-
гії: не стримування, а досягнення перемоги; не 
достатність в озброєннях, а перевага; не від-
повідний удар, а стратегічні наступальні дії. 
Ця доктрина структурно включала п’ять взає-
мопов’язаних елементів: випередження (пер-

ший масований ядерний удар), кількісна пере-
вага в озброєннях, визначення цілей для за-
вдання ударів, стратегічні операції з застосу-
ванням різних видів Збройних Сил, оборона. 

У жовтні 1949 р. Г. Трумен затвердив 
розширення виробничих потужностей з виго-
товлення атомної зброї. Він прийняв також 
рішення про санкціонування термінових робіт 
по створенню термоядерної (водневої) бомби і 
обнародував це рішення 31 січня 1950 р. [1, 
с.15]. 

31 січня 1950 р. Г. Трумен віддав розпоря-
дження міністру оборони і держсекретарю 
США переглянути національну політику в га-
лузі безпеки у зв’язку з можливим оволодін-
ням Радянським Союзом атомною (водневою) 
бомбами. Підготовлена пізніше доповідь була 
подана президенту 7 квітня 1950 р.  

Питання війни і миру тепер стояли більш 
гостріше, ніж у попередні чотири роки. В 
1949–1950 роках Й. Сталін приступив до 
швидкого нарощування воєнної могутності: 
були посилені Група радянських військ у Ні-
меччині, збройні сили східноєвропейських 
держав. Почалося здійснення нової програми 
будівництва кораблів для ВМС і розроблення 
міжконтинентального турбореактивного бом-
бардувальника. Але нові програми створення 
ВМС і бомбардувальників могли бути завер-
шені лише через декілька років [1, с.19].  

У доповіді про результати ядерних випро-
бувань на полігоні Бікіні, підготовленій Ра-
дою по оцінках при ОКНШ щодо запиту на 
адресу Конгресу про перевизначення поняття 
“акти агресії” для включення в нього “підго-
товки ядерної зброї для використання проти 
США” і про надання президенту США права 
“віддавати наказ про завдання відповідного 
ядерного удару після консультацій з Кабіне-
том міністрів” для запобігання нападу на 
США. Ця пропозиція залишалася в силі май-
же до 7 серпня 1950 р., коли вона була віді-
звана ОКНШ за рекомендацією начальника 
воєнно-морських операцій адмірала Ф. Шер-
мана через “великі сумніви відносно її кон-
ституційності”. 

Однак, не дивлячись на перевизначення 
пріоритетів у плануванні ударів по об’єктах 
цілей, ураження яких мало б забезпечити 
знищення воєнного потенціалу противника, 
списки цілей не були негайно включені в опе-
ративні плани.  

Американська воєнна перевага в 1950-ті 
роки була занадто велика. Домінуюча позиція 
в стратегічному ядерному потенціалі означа-
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ла, що Сполучені Штати могли зрівняти з зе-
млею Радянський Союз, а можливість радян-
ського відповідного удару по континентальній 
частині США була досить обмежена. Ця до-
мінуюча позиція в ядерних силах і призвела 
США пізніше до надмірної опори на ядерну 
зброю. Це було закладено в “Доктрину масо-
ваної ядерної розплатиˮ, що існувала, поки 
США зберігали ядерну перевагу. 

Тимчасова перевага Америки в ядерних 
озброєннях спричинила майже повну залеж-
ність її від загрози відповідного ядерного уда-
ру по території Сполучених Штатів і їх захід-
них союзників. Але і Радянський Союз, ймо-
вірно, в 1950-ті роки і пізніше постійно пере-
бував у тривозі через своє відставання в між-
континентальних наступальних озброєннях. 
Безумовно, зрушення в стратегії альянсу 
НАТО в бік безпосереднього застосування 
ядерної зброї примусила СРСР задуматися 
над тим, як можуть бути здобуті із його війсь-
кової структури можливості із звичайних 
озброєнь. Потужність Радянських Збройних 
Сил у повоєнний час завжди викликала стур-
бованість Заходу. 

Військова перевага, якої США досягли в 
1950-ті роки, не могла підтримуватися постій-
но і її неможливо відновити. Уже в 1956 р., 
під час угорських подій, Радянський Союз 
змушений був ретельно прорахувати можливу 
американську реакцію навіть серед держав 
Варшавського пакету. Навпаки, в 1968 р. у 
Чехословаччині відповідна позиція СРСР на-
стільки покращилася, що у нього не було по-
треби серйозно замислюватися про можли-
вість американського втручання. 

У грудні 1950 р. командувач ВПС США 
Ванденберг звернувся до професора Йєльсь-
кого університету Б. Броді, автора декількох 
фундаментальних досліджень про вплив 
атомної бомби на міжнародну політику і во-
єнну стратегію, з проханням вивчити запро-
понований список цілей і подати свої заува-
ження відносно нього. Б. Броді підготував дві 
доповіді, які, на жаль, у теперішній час втра-
чені, при цьому він вважав їх “найважливі-
шими і найбільш продуманими документами, 
що він коли-небудь написав за своє життя” [2, 
с.16]. 

Б. Броді звернувся до військового керів-
ництва, щоб воно якомога серйозно віднесло-
ся до того, що розробники планів повітряних 
бомбових ударів не змогли грамотно розраху-
вати наслідки майбутнього ядерного наступу. 
Ці фахівці не знали точного місцезнаходжен-

ня усіх радянських електростанцій, не прора-
хували наскільки значними можуть бути втра-
ти в результаті проведення запланованих уда-
рів, стратегічно не оцінили, при якому еконо-
мічному потенціалі Радянський Союз ще зміг 
би існувати як держава. Відсутня також про-
рахована стратегія підриву радянського воєн-
ного потенціалу. Розробники планів були впе-
внені, що Радянський Союз “повалиться” в 
результаті завдання серії бомбових ударів. 
Броді наполягав на більш вибірковому підході 
при визначенні об’єктів для завдання першо-
чергового ядерного удару, який ґрунтувався 
на аналізі результатів знищення цих об’єктів і 
підкреслював необхідність проведення дослі-
джень застосування стратегії відмови від за-
вдання ударів по містах (населених пунктах) з 
метою посилення ефекту залякування [3, 
с.15]. 

Новий список об’єктів для завдання пер-
шочергового ядерного удару також піддали 
серйозній критиці і з боку іншого військового 
відомства США. 22 січня 1951 р. командувач 
САК генерал К. Лемей зустрівся у Вашингто-
ні з високопоставленими членами групи пла-
нування ВПС, щоб роз’яснити їм, які неви-
правдані оперативні вимоги накладе на його 
командування даний список об’єктів. Він на-
голосив, що в такому випадку перед завдан-
ням удару потрібно було б уточнити розвіду-
вальні дані щодо досить великої кількості ці-
лей, тому що екіпажам літаків сил ВПС буде 
важко виявити ізольовані комплекси цілей ві-
зуально або за допомогою радіолокаційних 
станцій на незнайомій місцевості противника, 
і що така ситуація зменшить імовірність 
спричинення запланованих втрат противнику. 

К. Лемей був упевнений в тому, що необ-
хідно зосередитися тільки на промислових 
об’єктах, що знаходяться в районах великих 
населених пунктів, з тим, щоб навіть на випа-
док непопадання однієї з бомб у ціль “викорис-
тання її мало б ефект у вигляді додаткової 
шкоди противнику”. Такий “дуже ретельний 
відбір” систем цілей забезпечив би “збережен-
ня арсеналу ядерної зброї”, одночасно забезпе-
чуючи змогу силам САК завдати максималь-
них збитків радянській воєнній могутності. 

Ця зустріч стала поворотним пунктом в іс-
торії ядерного планування США. Стурбова-
ність керівництва САК відносно ізольованих 
цілей (об’єктів), вимоги в зборі розвідуваль-
них даних і завдання додаткової шкоди були 
сприйняті як докази при виборі цілей. Група 
планування погодилась надати нові списки 
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для оцінки їх керівництвом САК перед тим, як 
направити їх на затвердження в ОКНШ. Пер-
ший варіант списку необхідно було терміново 
подати в ОКНШ, а через те що було вже до-
сить пізно переглядати його, члени групи по-
годились, що САК має продовжити розробку 
планів на основі більш загального списку ці-
лей “Оффтекл”. 

Через три місяці Броді доповів генералу 
Вандернбергу свої висновки. Б. Броді нічого 
не сказав про те, як були використані його ре-
комендації, але він був упевнений, що вони 
справили значне враження, оскільки в липні 
1951 р. ОКНШ повернув розробникам підго-
товлений ними новий список цілей на пере-
гляд. Протягом тривалого часу Б. Броді навіть 
не підозрював, що це рішення ОКНШ було 
відповіддю на небезпеку, про яку висловився 
К. Лемей. Через багато років Б. Броді писав, 
що його стан “безумовно, був шоковим, коли 
він осмислив всю суть фривольності, яка мала 
місце при підході до розгляду стратегічної 
проблеми № 1, що стояла перед Сполученими 
Штатами Америки в той час” [2, с.18]. 

Не дивлячись на те, що САК і в середині 
1950-х років продовжувало відчувати дефіцит 
матеріальних ресурсів і кадрів, що були в його 
підпорядкуванні, парк літаків, спроможних 
нести на борту ядерну зброю, збільшився з 60 
– у грудні 1948 р. до понад 240 – у червні 
1949 р. На початок жовтня 1951 р. до складу 
САК входили 28 бомбардувальних і 7 вини-
щувальних авіаційних крил, причому 15 з них, 
як тоді вважалося, знаходилися в стані повної 
бойової готовності. 

Не дивлячись на сумніви з приводу окре-
мих систем зброї, наприклад, таких як бомба-
рдувальник Б-36, командування ВПС було пе-
реповнене рішучістю створити обличчя ВПС 
як роду військ, від якого віє силою та впевне-
ністю. К. Лемей поступово виховував у своїх 
підлеглих такий моральний дух, який на де-
який час перетворив САК у найелітніше вій-
ськове відомство в США. Навчання екіпажів 
літаків САК проходило за системою “конку-
рентного заохочування”, що сприяло створен-
ню атмосфери високих моральних принципів і 
високого воєнного мистецтва.  

На початку 1952 р. САК вже розпочало 
підготовку до виконання свого завдання щодо 
зниження воєнного потенціалу ймовірного 
противника, користуючись розробленими ме-
тодами радіолокаційного прогнозування і тех-
нології т. зв. “зміщеного бомбометання” для 
відпрацювання завдання бомбових ударів по 

ворожих аеродромах, точні координати яких 
були невідомі. 

Удосконалення методів збору розвідува-
льних даних доповнювало практику навчання 
і тренування, що використовувалася в САК. З 
кінця 1940-х років на борту бомбардувальни-
ків і транспортних літаків ВПС, а також пат-
рульних літаків ВМС почали встановлювати 
спеціальні комплекси електронного облад-
нання для пошуку радянських радіолокацій-
них станцій з метою створення електронних 
методів протидії та виявлення об’єктів систе-
ми протиповітряної оборони Радянського 
Союзу.  

На початок 1950 р. літаки РБ-36 і РБ-50, 
що були в штаті САК, виконували завдання 
електронної та фоторозвідки, іноді (якщо таке 
було взагалі) літаки навмисно перетинали 
державний кордон СРСР. Найбільш незви-
чайною розвідувальною операцією тих років 
стала програма під назвою “Мобі Дік”, що фі-
нансувалася ЦРУ, в ході якої запускалися об-
ладнані фотокамерами ВПС великі повітряні 
кулі “Скайхук”, які здійснювали дрейфуючі 
польоти над радянською територією від Захі-
дної Європи до Японії. На жаль, у зв’язку з 
неможливістю відслідковувати рух цих повіт-
ряних куль під час польоту, ЦРУ було важко 
визначити, фотографії яких районів були 
зроблені. 

Збільшення ядерного потенціалу США 
значно було обумовлене рішенням президен-
та. 14 липня 1949 р., звертаючись до своїх 
найближчих політичних радників, Г. Трумен 
наголосив: “Я дотримуюсь тієї думки, що ми 
ніколи не доб’ємося міжнародного контролю. 
Оскільки ми не зможемо добитися міжнарод-
ного контролю, ми повинні бути найсильні-
шими в атомному озброєнні” [2, с.20]. Бю-
джетні та програмні рішення наступних декі-
лька років частково заперечували прийняття 
Г. Труменом ядерної зброї як основи амери-
канської політики. 

Восени 1949 р. Г. Трумен затвердив знач-
не збільшення обсягу виробництва ядерного 
озброєння, подане ОКНШ у відповідь на до-
повідь комітету Хермона. У жовтні 1950 р., 
після початку війни в Кореї, президентом 
схвалено план ще більшого нарощування ви-
пуску ядерної зброї. 

У грудні 1950 р. на Раді національної без-
пеки США була прийнята резолюція “N50-
68/4” (“РНБ-68/4”), в якій визначалася мета 
поетапного та збалансованого нарощування 
могутності американських збройних сил до 
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червня 1952 р. Але під час бюджетних диску-
сій влітку та восени того ж року міністр ВПС 
США Томас К. Фінлеттер і начальник штабу 
Ванденберг енергійно стверджували, що тіль-
ки ВПС спроможні забезпечити доставку до 
цілей (об’єктів) ядерного потенціалу, що по-
стійно зростає, а неможливість надійним чи-
ном забезпечити виконання цього завдання 
зведе до нуля всі зусилля по збільшенню ви-
робництва ядерної зброї. Ми втратимо мож-
ливість використати нашу головну військову 
перевагу перед СРСР [2, с.21]. 

Невдовзі після цього ОКНШ рекоменду-
вав адміністрації Г. Трумена приділити пер-
шочергову увагу збільшенню могутності ВПС 
і САК. Наприкінці 1954-го фінансового року 
президент Г. Трумен скоротив плановане чис-
ло авіаційних крил до 133, але командування 
ВПС зберегло за собою пріоритетне положен-
ня, отримавши фінансування на загальну су-
му, що перевищувала 40% від усього оборон-
ного бюджету. 

Зростання ядерного потенціалу США від-
бувалося згідно із зростанням числа передба-
чених цілей (об’єктів) на території противни-
ка, точно так, як збільшення САК було 
прив’язане до нарощування ядерного потенці-
алу. В січні 1952 р. президент Г. Трумен за-
твердив вже третє збільшення обсягу вироб-
ництва розщеплюючих ядерних матеріалів – 
на 50% для плутонію і на 15% для урану-235. 
Генерал Ванденберг, який був ініціатором з 
боку ОКНШ, виправдовував таке нарощуван-
ня збільшенням числа передбачених цілей у 
СРСР [2, с.21]. 

У 1952 р. радянський ядерний арсенал за 
оцінками ЦРУ нараховував майже 50 бомб і 
800 бомбардувальників ТУ-4, але у відповід-
ний список цілей на території були включені й 
системи виробництва та зберігання ядерної 
зброї, сховища пального і найчисленніша гру-
па об’єктів – аеродроми, які могли використо-
вуватися для завдання ядерного удару. В ході 
удосконалення практики розвідувальної дія-
льності темпи розширення списків цілей ВПС 
стійко випереджали темпи нарощування яде-
рного арсеналу США. 

Наприкінці 1950-х років ядерний арсенал 
США зріс з майже 1000 бомб, наявних влітку 
1953 р., до майже 18 тис. бомб. При цьому 
жодна наступна президентська адміністрація 
не набралася сміливості видати розпоряджен-
ня про подальше розширення потужностей з 
виробництва ядерних матеріалів для задово-
лення потреб в ядерній зброї. 

В останні роки правління адміністрації 
Г. Трумена відбувалося значне ускладнення і 
підвищення могутності озброєнь у складі яде-
рного арсеналу США. В 1948–1952 рр. у ре-
зультаті втілення різних технічних нововве-
день “номінальна” могутність вибуху в 20 кі-
лотонн, закладена спочатку в бомбу “Марк-3”, 
збільшилася більше ніж у 25 разів. У листопа-
ді 1952 р. було здійснено дослідницький ви-
бух ядерної бомби під назвою “Марків супер 
ораллой” на основі урану-235, потужність ви-
буху якої складала 500 кілотонн [2, с.22]. 

На час виходу Г. Трумена у відставку в сі-
чні 1953 р. були закладені основи ядерної 
стратегії США. Сполучені Штати вступили в 
епоху ядерної могутності, була удосконалена 
практика визначення об’єктів для завдання 
першочергового ядерного удару з перенесен-
ням акценту на випередження радянської яде-
рної могутності. САК отримало вирішальний 
голос у визначенні метод із вибору цілей і 
розробленні критеріїв втрат, що завдаються 
противнику. Крім того, процес американсько-
го ядерного планування здійснювався повсяк-
денно з безпрецедентними для мирного часу 
регулярністю й інтенсивністю.  

У роки війни в Кореї ОКНШ приділяв 
підвищену увагу розробленню планів воєнних 
дій у надзвичайній ситуації, докладаючи зу-
силь до закріплення принципів планування 
операцій із застосуванням зброї середнього та 
дальнього радіусів дії.  

Влітку 1952 р. ОКНШ видав розпоря-
дження про створення нової серії планів: 
“Об’єднаного плану застосування стратегіч-
них засобів збройних сил” (далі – ОПЗ СЗЗС), 
призначеного для управління збройними си-
лами постійної готовності при проведенні 
операцій у воєнний час в поточному фінансо-
вому році; “Об’єднаного плану завдання уда-
рів по стратегічних об’єктах” (далі – 
ОПНУСО), який визначав потребу в збройних 
силах і мобілізації населення протягом насту-
пних трьох-п’яти років; “Оцінки можливостей 
застосування стратегічної зброї дальнього ра-
діусу дії” (далі – ОМЗСЗДРД) з використан-
ням протягом наступних п’яти і більше років 
як керівництва для проведення науково-
дослідницьких і дослідно-конструкторських 
робіт [2, с.24]. 

Передбачалося, що всі ці плани будуть 
щорічно переглядатися, але розроблення 
останніх двох з них стримувалося дебатами 
між представниками різних військових відом-
ств і внаслідок цього велося на менш регуляр-
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ній основі “Об’єднаний план застосування 
стратегічних засобів збройних сил”, що вклю-
чав підготовлений САК “надзвичайний воєн-
ний план” і розроблювані згідно з ним опера-
тивні плани, як правило, готувалися щорічно. 
Рада національної безпеки США не докладала 
значних зусиль з координації процесу розроб-
лення планів ведення ядерної війни силами та 
засобами США, якщо не враховувати уза-
гальнених вказівок, які надавалися в прийня-
тих у квітні 1950 р. резолюціях “N53-30” і 
“N50-68”, де прямо виражалося заперечення 
можливості ведення “превентивної війни” (під 
якою розумівся “воєнний удар, не спровоко-
ваний будь-яким воєнним ударом” по США 
або їх союзниках), але не виключалася мож-
ливість використання “випереджувального 
удару”. Прийнята на засіданні РНБ у червні 
1953 р. резолюція “N50-114/3” також вписала 
першочергове завдання ВПС США двознач-
но: “Забезпечити захист важливих районів у 
західній півкулі за допомогою як наступаль-
них, так і оборонних військово-повітряних 
операцій з приділенням основної уваги орга-
нізації оборони проти ядерного удару”. 

Рада нацбезпеки США не прийняла жод-
них серйозних резолюцій з роз’ясненнями і 
рекомендаціями, як президенту США слід ви-
значати, де і коли могли б застосовуватися 
атомні бомби. Якби ОКНШ прийняв рекоме-
ндацію щодо застосування ядерної зброї, пре-
зидент мав би заслухати висновки з обстанов-
ки міністрів оборони, видів ЗС, державного 
секретаря та голови Комісії з атомної енергії. 
Якщо дозволяв час, мали б відбутися консуль-
тації з лідерами Конгресу і через пресу прове-
дено інформування про це американського 
народу й урядів інших держав. Дослідження 
ще раз підкреслило прерогативу президента, і, 
хоч намітило існуючу проблему, зробило ду-
же мало для ліквідації прориву між політикою 
і воєнним (у т. ч. і ядерним ) плануванням, за-
кладеним резолюцією “N5(1-30)” [2, с.25]. 

Для Г. Трумена було цілком очевидно, що 
“превентивна війна” не могла бути політич-
ним варіантом. “Думка про можливості поча-
тку ядерної війни є цілком неприйнятною для 
тверезо мислячих людей”, –  заявив він у 
своєму прощальному зверненні до американ-
ського народу. Але невідомо, як у такому ви-
падку Г. Трумену вдалося для самого себе ви-
рішити питання про “випереджувальний 
удар”.  

Коли спеціальний представник “Комісії з 
атомної енергії” Т. Мюррей запитав президен-

та, чи дійсно він мав на увазі виключення мо-
жливості “випередження” радянської ядерної 
могутності в умовах неминучої загрози напа-
ду з боку Радянського Союзу, Г. Трумен ухи-
лився від відповіді на це питання. “Я схиль-
ний думати, що Ви неправильно тлумачили 
мій підхід до застосування атомної бомби, – 
писав він. – Вона значно гірша, ніж газова або 
біологічна війна, оскільки вона діє на насе-
лення і знищує його в масовому масштабі”. 
Можливо, Г. Трумен навмисно ухилився від 
відповіді на запитання Т. Мюррея, або ж він 
просто його не зрозумів [2, с.26]. 

Д. Ейзенхауер заступив на пост президен-
та США в січні 1953 р., будучи вже більш обі-
знаним про американські ядерні озброєння, 
ніж будь-який інший президент до і після ньо-
го. Обіймаючи в 1946 р. посаду начальника 
штабу сухопутних військ США, він керував 
Манхеттенським інженерним округом і був 
єдиною людиною, через яку інформація про 
ядерний арсенал США потрапляла до високо-
поставлених цивільних політичних діячів. 
Крім того, він був головним прибічником роз-
робки першого ядерного воєнного плану 
ОКНШ у 1947 р., а в 1949 р., виконуючи 
обов’язки голови Об’єднаного комітету нача-
льників штабів, досяг успіхів у забезпеченні 
нарощування виробництва ядерних компоне-
нтів. Прослуживши на посада Верховного го-
ловнокомандувача ОЗС держав-членів НАТО 
у період 1950–1952 рр., Д. Ейзенхауер був до-
бре знайомий з розробленими ОКНШ катего-
ріями цілей і пріоритетами визначення 
об’єктів для завдання першочергового ядер-
ного удару і постійно підтримував розробку 
планів тактичної ядерної оборони Європи. 

Д. Ейзенхауер не відчував страху перед 
ядерною зброєю, але при цьому не мав щодо 
неї ніяких оптимістичних ілюзій. У березні 
1953 р. він попередив членів свого кабінету, 
щоб вони не розглядали атомну бомбу як 
“дешевий спосіб вирішення існуючих про-
блем: для будь-якого жителя Західної Європи 
думка про те, що після того, як його держава 
буде спустошена ворожими військами, а з 
нього самого приготують біфштекс, хтось ви-
живе і зможе скинути бомбу на Кремль, є сла-
бкою втіхою”. 

Одразу ж після вступу на пост президента 
Д. Ейзенхауер став проводити політику, яка 
суперечила тим далекосяжним планам, які 
розробляв Г. Трумен відносно встановлення 
майже повного цивільного контролю за ядер-
ним арсеналом, і не передбачав кроків з на-
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дання військовим можливості негайно вико-
ристовувати атомні бомби в разі потреби. 
20 червня 1953 р. у відповідь на прохання мі-
ністерства оборони про надання йому права 
контролювати весь державний арсенал США 
Д. Ейзенхауер передав під опіку військових 
значну частину повністю готових до застосу-
вання атомних озброєнь для їх розміщення на 
визначених військових базах на суші і в морі. 
В роки правління Д. Ейзенхауера такі переда-
чі відбувалися неодноразово, що, безумовно, 
призвело до підвищення боєготовності ядер-

ного арсеналу США та зниження його ураз-
ливості в результаті розосередження по різних 
районах.  

Таким чином, на початок 1961 р. під конт-
ролем цивільних посадових осіб залишилося 
менше 10% всього ядерного арсеналу держави. 
На відміну від Г. Трумена, який бачив атомну 
бомбу інструментом терору, зброєю, призна-
ченою для застосування в крайньому випадку, 
Д. Ейзенхауер розглядав її як складову амери-
канської оборонної системи і, по суті, як 
“зброю найпершого застосування” [2, с.27]. 
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В статье на основе анализа широкого круга документальных и иных источников рас-

сматриваются вопросы заблаговременной подготовки к боевым действиям на оккупиро-
ванной территории на случай военной агрессии. Основное внимание сосредоточено на ис-
торико-теоретических изысканиях по проблеме «малой войны» в тылу неприятеля, прак-
тических шагах и успехах по ее подготовке в 30-е годы ХХ в. в СССР, в частности в Украи-
не, а также основных причинах сворачивания подготовки к партизанской войне, уничто-
жении имеющихся результатов. 
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(Окончание, начало в предыдущем номере) 
 

Опираясь на собственный боевой опыт, 
взгляды М. Дробова и П. Каратыгина в 20-е 
годы XX в. разделяли многие высшие вое-
начальники, в частности, один из активных 
организаторов и участников партизанской 
борьбы в период Гражданской войны Ми-
хаил Фрунзе. «Второе средство борьбы с 
техническими преимуществами армии про-
тивника, – писал он в статье «Единая воен-
ная доктрина и Красная Армия» (1921 г.), – 
мы видим в подготовке ведения партизанс-
кой войны на территории возможных теат-
ров военных действий. Если государство 
уделит этому достаточно серьезное внима-
ние, если подготовка этой «малой войны» 
будет проводиться систематически и пла-
номерно, то и этим путем можно создать 
для армии противника такую обстановку в 
которой, при всех своих технических пре-
имуществах враг окажется бессильным пе-
ред сравнительно плохо вооруженным, но 
полным инициативы, смелым и решитель-
ным противником» [24, с.43]. Уже в ранге 
наркома по военным и морским делам, од-
новременно председателя Реввоенсовета 
СССР, он не раз подчеркивал, что идея 
«малой войны» может принести пользу 
лишь в случае заблаговременной разработ-
ки и осуществления всех ее составных, мо-
гущих обеспечить ей широкий размах и ус-

пех. Решить эту задачу, на его взгляд, дол-
жен был Генеральный штаб РККА [24, 
с.268]. 

Тогда же были предприняты конкрет-
ные шаги по подготовке к действиям пар-
тизанскими методами. Профессор И. Ста-
ринов вспо-минал: «... Диверсионным де-
лом … начал увлекаться с 1924 года. Выпо-
лнял директивы наркома по военным и мо-
рским делам, что наша армия должна быть 
подготовлена к тому, что если кто из лич-
ного состава окажется в тылу противника, 
то в плен должен не сдаваться, а начинать 
действовать по-партизан-ски» [17, с.36]. 

В том же году по решению ЦК ВКП(б) 
при участии М. Фрунзе и Ф. Дзержинского 
(председатель ОГПУ), развернулась широ-
комасштабная работа по подготовке к «ма-
лой войне». Она включала: разработку по-
собий по тактике партизанских действий; 
создание особых партизанских школ; раз-
работку специальной техники и вооруже-
ния; закладку тайных баз и складов; фор-
мирование боевых групп [12, с.25]. Парти-
занские школы начали работу в Москве, 
Ленинграде, Украине, Белоруссии, некото-
рых других местах. Руководителем москов-
ской школы, в частности, стал Кароль Све-
рчевский, один из участников событий в 
Испании (генерал Вальтер), впоследствии в 
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период Второй мировой войны командую-
щий 2-й армией Войска Польского. В шко-
ле обучались только иностранцы: испанцы, 
поляки, болгары, китайцы, представители 
других национальностей. Здесь же учились 
и руководящие работники Коминтерна [14, 
с.32]. 

К 1931 г. в Украине действовало пять 
таких учебных заведений: три в Киеве, а 
также в Харькове и Купянске. Имелись и 
филиалы, в частности в Одессе [14, с.33]. 
Общее руководство их деятельностью в че-
тырех случаях осу-ществляло ОГПУ, в по-
следнем – ГРУ РККА. Так, в справке от 25 
декабря 1942 г. на оперативного источника 
(осведомителя) НКВД Украины Никитина 
находим: в 1929 г. окончил школу руково-
дителей партизанского двинения при ГПУ 
УССР. На случай войны назначен команди-
ром отряда для действий в тылу противни-
ка в Шепетовском районе Украины [11, 
с.413]. 

По организационной структуре, напра-
вленности обучения, способам конспира-
ции, другим особенностям партизанские 
школы и курсы существенно не отлича-
лись. Дислоцировались они в городах или в 
пригородах. В большинстве случаев имели 
хорошо оснащенные мастерские, лаборато-
рии, тиры, полигоны, где отрабатывались 
приемы и техника диверсионных действий. 

Учебные пункты являлись филиалами 
спецшкол. Обучались в них как отдельные 
лица (диверсанты, минеры-подрывники, 
подпольщики, командный состав), так и 
шла подготовка небольших (до 15 чел.) ди-
версионных групп. В первом случае все 
слушатели, имели псевдонимы. В зависи-
мости от направленности обучения возраст 
соответствовал от 18 до 45 лет. Особенно 
ценились те, кто имел боевой опыт, прежде 
всего партизанских действий. 

В своем большинстве в школах обуча-
лись коммунисты и комсомольцы. Для кон-
спирации их под различными предлогами 
«исключали» из партии и комсомола, пере-
водили на работу в приграничные районы, 
создавали имидж «антисоветчиков» и «не-
надежных элементов». Учеба длилась не-
сколько месяцев. При подготовке диверси-
онно-разведывательных групп, предназна-
ченных для базирования и действий в горо-
дах, особое внимание обращалось на нала-
живание и поддержание тайной связи и со-
блюдения конспирации. С целью маскиро-

вки работа школ и курсов осуществлялась 
под видом «занятий собаководов» (все при-
ходили с собаками), «семинаров пчелово-
дов» (в отведенных местах выставлялись 
ульи), «соревнования рыбаков», сборов 
«лесоводов» и т. д. [14, с.28–29]. 

Изучали все, что казалось необходи-
мым в боевых условиях: историю партиза-
нского движения; тактику и методы боевых 
действий; организацию, вооружение, тыло-
вое обеспечение партизанских формирова-
ний, вопросы разведки и контрразведки, 
осуществление агитации и пропаганды в 
войсках противника и среди населения ок-
купированных районов, формы и методы 
политической работы с личным составом и 
т. д. Со второй половины 1920-х годов про-
грамма обучения расширилась. Специаль-
ная подготовка стала включать минно-
подрывное и поджигательное дело; изуче-
ние иностранного оружия; применение 
приемов конспирации и маскировки; воз-
душно-десантную подготовку; преодоление 
водных преград, выживание в экстремаль-
ных условиях и др. В большинстве случаев 
эти и другие мероприятия проводились в 
составе формируемых групп. Параллельно 
изучались морально-психологические и по-
литические качества слушателей, их дис-
циплинированность, инициатива, умение 
найти выход из создавшегося положения, 
совершенствовалась физическая подготов-
ка и выносливость. 

Со временем, с учётом особенностей и 
характеристики деятельности будущих пар-
тизан, перешли к трехступенчатой системе 
обучения. Первая ступень (1 год), с исполь-
зованием заочной формы, включала общую 
военную и специальную подготовку; вторая 
(6 месяцев) – обучение командного состава 
и соответствующих специалистов военному 
делу. Из числа первых и вторых формиро-
вались организаторские, разведывательные 
и диверсионные группы (численностью до 
15 чел.), а также бригады (до 30 чел.). Тре-
тья ступень (1–2 месяца) включала специа-
льную доподготовку в составе сформиро-
ванных подразделений. Данный подход се-
бя оправдал и до начала 1930-х годов он 
стал основным. 

Необходимые в условиях вражеского 
тыла профессии (шофера, машиниста паро-
воза, оружейника и т. д.), обучающиеся по-
лучали без отрыва от производства. Как 
правило, все они владели двумя, тремя и 
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даже четырьмя специальностями. В резуль-
тате, например, организаторская группа в 
составе 10–15 чел. исчислялась профессио-
нальным потенциалом в 40–50 реально во-
зможных специальностей: радистами-шиф-
ровалыциками, подрывниками-минерами, 
шоферами, медработниками, переводчика-
ми, электриками, химиками, фотографами, 
оружейниками и др. [14, с.30]. 

Особые требования предъявлялись к 
будущим командным кадрам. Кроме теоре-
тических и специальных знаний важное ме-
сто занимал боевой опыт. В зависимости от 
подчиненности школ командный и полити-
ческий состав формируемых подразделений 
отбирался из числа сотрудников ОГПУ, 
командиров Красной армии; пограничных и 
внутренних войск, представителей партий-
ных, советских и общественных организа-
ций. Их средний возраст равнялся 35–45 
годам. Людей старших возрастов готовили 
по индивидуальным программам. В боль-
шинстве случаев это были будущие дивер-
санты, связные, агенты, резиденты, содер-
жатели конспиративных квартир и т. д. 

50–70% практических занятий прово-
дилось в ночное время с выходом в лагеря. 
Учились устанавливать на «объектах» за-
водские и самодельные мины, зажигатель-
ные снаряды, осуществлять разного вида 
«диверсии», отрабатывались тактические 
приемы и способы партизанской борьбы, 
приобретались знания и навыки по топо-
графии, ориентированию на местности и 
т. д. Важное место отводилось совершенст-
вованию работы радистов. Кроме передачи 
(приема) шифровки (расшифровки) радиог-
рамм, из имеющихся в свободной продаже 
деталей, они обязаны были самостоятельно 
изготовить приемно-передающее устройст-
во [2, с.57]. 

Заканчивалось обучение сдачей экзаме-
нов и зачетов. Требовались не только глу-
бокие теоретические знания, но и практи-
ческое уменье. В условиях максимально 
приближенных к боевым специальные ко-
миссии внимательно следили за слаженнос-
тью действий слушателей, их навыками и 
сноровкой, выносливостью, проверяли дру-
гие врожденные и приобретенные качества. 
Проводились тренировки и более крупных 
масштабов, нередко с привлечением подра-
зделений регулярных войск. Так, в 1932 г. 
под Москвой секретные тактические ученья 
были осуществлены под названием «Брон-

ницкие маневры». Кроме «партизанского» 
десанта под командованием С. Ваупшасова, 
в них участвовал личный состав дивизии 
особого назначения войск НКВД, Высшей 
пограничной школы, академии и училищ 
Московского военного округа. Присутство-
вали на них К. Ворошилов и С. Буденный. 
Подобного рода учения с участием 500 
«партизан» из школ Украинского, Белорус-
ского и Ленинградского военных округов в 
том же году прошли под Ленинградом [25, 
с.10]. Соответствующим образом обмунди-
рованные и экипированные, вооруженные 
японскими карабинами, учебными грана-
тами, минами и фугасами, в «тыл против-
ника» «партизаны» проникли наземным пу-
тем и с помощью авиации. Им удалось со-
вершить нападения на запланированные 
объекты, нанести удары по коммуникаци-
ям, «подорвать» поезда, «уничтожить» ли-
нии связи и т. д. Налеты на штабы частей и 
соединений оказались безуспешными. В 
ходе учений поощрялось не только уменье 
провести диверсии, другие подрывные ак-
ции, но, по возможности, не оставлять сле-
дов, направить противника по ложному пу-
ти. Опыт общевойсковых и специальных 
учений свидетельствовал: для достижения 
желаемых результатов «малая война» дол-
жна вестись в тесном взаимодействии с 
действующий армией, партизанские силы 
быть достаточно крупными, а их действия – 
дерзкими и внезапными. 

Одновременно с процессом подготовки 
партизанских кадров в городах и населен-
ных пунктах подбирались конспиративные 
квартиры, отрабатывались каналы связи, в 
труднодоступных и неприметных местах 
закладывались тайные базы и склады с воо-
ружением (в основном трофейным), боеп-
рипасами, минно-подрывными средствами, 
снаряжением и продовольствием. В частно-
сти, для шести партизанских отрядов (око-
ло 3 тыс. человек) в тайниках на террито-
рии Белоруссии было спрятано 50 тыс. вин-
товок, большое количество патронов, гра-
нат, взрывчатых веществ, различное снаря-
жение. Такую же работу осуществляли в 
западных и южных районах Украины. Кро-
ме винтовок, карабинов, боеприпасов, в 
складах хранились ручные и станковые пу-
леметы, гранаты, пишущие машинки, ради-
останции, многое другое военное имущест-
во. Общее количество спрятанного воору-
жения и материально-технических средств 
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составляло сотни тонн. В первую очередь 
это относилось к районам Олевска, Славу-
ты, Овруча, Коростеня [22, с.17]. Здесь же 
хранилась специальная литература по воп-
росам тактики партизанской борьбы и спо-
собам диверсий. В некоторых местах было 
заложено больше материально-технических 
средств, чем, например, партизаны Украи-
ны получили из советского тыла за всё 
время Великой Отечественной войны. 

Успешно действовали и лаборатории-
мастерские, где разрабатывались и изготав-
ливались удобные в условиях партизанской 
и подпольной борьбы мины, фугасы и т. д. 
Здесь впервые появились «угольные» ми-
ны, а также мины замедленного действия 
(далее – МЗД). Работу осуществляли: 
НКВД, в лице территориальных и путейно-
транспортных органов и Генеральный штаб 
Красной армии (6-е отделы и отделения, 
соединений и частей.) Их сотрудничество в 
разрешении проблем, связанных с исполь-
зованием в возможной войне «особых форм 
борьбы», с самого начала имело болезнен-
но-подозрительное противостояние, приоб-
ретя со временем уродливые формы. Дан-
ный «феномен» не только не исчез, а лишь 
усилился в условиях начавшегося вторже-
ния гитлеровской Германии. В свою оче-
редь это также послужило одной из серьез-
ных причин слабости партизанского дви-
жения в 1941–1942 гг. [14, с.30–31; 26, 
с.25]. 

К концу 1920-х годов подготовка пар-
тизанских сил в основном была завершена. 
В той или иной степени обучение прошли 
несколько тысяч человек. Только в Укра-
инмкого военном округе (далее – УВО) для 
переброски воздушным путем в тыл проти-
вника в готовности пребывали свыше 80 
организаторских и диверсионных групп 
общей численностью более 600 чел. В ожи-
дании времени «Ч» значительное количест-
во будущих партизан дислоцировалось и в 
приграничных районах. Так, кроме двух 
армейских команд минеров, в полосе Юго-
Западной железной дороги из состава по-
граничных войск и военизированной охра-
ны задействованными были 60 групп 
(1400 чел.). Для закладки взрывчатки в 
стратегически важных объектах в готовно-
сти находились 180 минных труб, отверс-
тий и камер. Из железнодорожников (стре-
лочников, обходчиков, дежурных по стан-
циям, машинистов, связистов и др.), опера-

тивники транспортных отделов ОГПУ вер-
бовали агентуру, осведомителей и связных. 
На случай военных действий каждый из 
них получал отдельные задания [25, с.10]. 

Таким образом, в 20-х – начале 30-х го-
дов XX ст. деятельность по подготовке к 
партизанским действиям в случае агрессии, 
с одной стороны являлась составной час-
тью государственной военной обороните-
льной доктрины, с другой – имела целенап-
равленный, продуманный характер. Во всех 
отношениях это был оправданный и перс-
пективный шаг. На практике разрабатыва-
лись, совершенствовались и реализовыва-
лись мобилизационные планы по разверты-
ванию и использованию партизанских фо-
рмирований, успешно действовала система 
обучения специальных кадров, материаль-
но-технического обеспечения и многое др. 
Более того, до 1933 г. в Красной армии су-
ществовала аксиома: в возможной войне с 
её манёвренными операциями важная роль 
будет принадлежать «... партизанским дей-
ствиям, для чего надо организовать и по-
дготовить их проведение в самом широком 
масштабе» [14, с.38]. 

Оценивая события тех дней, С. Вауп-
шасов писал: «Работа по заблаговременной 
подготовке партизанской борьбы отлича-
лась высокой организованностью, содержа-
тельностью и глубокой предусмотритель-
ностью. Мои товарищи и я не жалели сил, 
времени, самих себя для образцового выпо-
лнения всех оборонных мероприятий свя-
занных с этой подготовкой. Тем большее 
недоумение вызывала у нас отмена сделан-
ного ранее... Ошибочность данного реше-
ния стала особенно явственной в 1941 году, 
с началом немецко-фашистской агрессии... 
Не берусь утверждать, что заранее создан-
ные, хорошо обученные и оснащенные пар-
тизанские подразделения смогли бы корен-
ным образом изменить ход войны в нашу 
пользу. Это, конечно, утопия... Нет слов, 
шесть белорусских отрядов своими дейст-
виями в тылу врага не смогли бы остано-
вить продвижение мощной немецкой ар-
мейской группировки, наступающей на 
Москву. Но замедлить его сумели бы! Уже 
в первые недели гитлеровского вторжения 
партизаны и подпольщики парализовали бы 
коммуникации противника, внесли дезор-
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ганизацию в работу его тылов, создали бы 
второй фронт неприятелю» [4, с.220]. 

Проделанная в СССР на протяжении 
почти 10 лет работа по подготовке к парти-
занской войне, в середине 1930-х годов бы-
ла не только приостановлена, более того, 
уничтожению поддалось все, что с таким 
трудом удалось сделать. Репрессиям подве-
рглись практически все участники рассмат-
риваемых событий, в т. ч. руководящие ка-
дры из РККА, НКВД, партийных органов 
(Я. Берзин, В. Блюхер, А. Егоров, В. При-
маков, И. Уборевич, И. Якир, многие др.) 
[2, с.64]. Уцелели лишь те, кто был в Испа-
нии, а также небольшое число находивши-
хся в тюрьмах и кому удалось сохранить не 
только твердость духа, но и жизнь, как, на-
пример, Дмитрию Медведеву. 

«У нас, – вспоминал Илья Старинов, – к 
1932 году было все подготовлено на слу-
чай, если противник вторгнется в наши 
пределы. В его тылу должно было начаться 
организованное, массовое партизанское 
движение… На это мы потратили десять 
лет. Но в 1932 году все мероприятия были 
ликвидированы по двум причинам. Первая 
причина: мы возомнили, что не будем отс-
тупать, а будем воевать только на чужой 
территории. Вторая, самая страшная, – что 
к врагам народа причислили замечательных 
партизан… 

В ноябре 1937 года я возвратился из 
Испании, где был советником партизанско-
го соединения во главе с Доминго Унгрия. 
За 10 месяцев из диверсионной группы оно 
выросло в 14-й партизанский корпус. А на 
родине я увидел страшную картину: все 
мои бывшие руководители обвинялись как 
«враги народа». К сожалению, в 1937–1938 
гг. у нас были уничтожены все заблаговре-
менно подготовленные партизанские базы, 
репрессировано большинство ответствен-
ных работников. Из тысячи подготовлен-
ных накануне командиров и других специ-
алистов в живых остались единицы» [17, 
с.39; 20, с.98]. 

Не остался без внимания НКВД и 
И. Старинов. «В начале февраля 1938 года 
меня пригласили на Лубянку и предложили 
написать все о своей работе с Якиром и Бе-
рзиным, – рассказывал он спустя много лет. 
– Ошеломленный, я вышел из дома на Лу-

бянке и долго не мог опомниться. Что де-
лать? Решил попытаться попасть на прием 
к Ворошилову, ибо только он мог спасти 
меня. И не ошибся. Мне повезло узнать его 
прямой телефон. Я позвонил, рассказал, о 
том, что меня спрашивали, и попросил 
принять. Встреча состоялась, но маршал 
держался сурово и неприступно. 

– В чем дело, что вы хотели мне сооб-
щить? 

– Товарищ народный комиссар, ведь мы 
по заданию Центрального Комитета партии 
вели подготовку к партизанской борьбе, а 
тайники с оружием создавали по вашим 
приказам. 

Нарком смутился. 
– Вы не волнуйтесь... 
– Немного подумав, поднял телефон-

ную трубку и я услышал его разговор с 
Ежовым:  

– Здравствуйте, Николай Иванович. У 
меня находится недавно прибывший из Ис-
пании некто Старинов. Его допрашивали о 
выполнении заданий Якира и Берзина по 
подготовке банд и закладки для них ору-
жия. 

Пауза... В трубке слышится неестест-
венно тонкий говорок... 

Снова говорит Ворошилов. 
– Конечно, он выполнял задание врагов 

народа, но он был маленьким человеком, 
мог и не знать сути дела. 

Опять пауза... И опять говорит маршал: 
– Но он отличился в Испании, в значи-

тельной мере искупил свою вину. Оставьте 
его в покое, сами примем соответствующие 
меры...» [21, с.158]. 

Определенное представление о сложи-
вшейся ситуации дает и докладная 
А. Спрогиса в адрес непосредственных ру-
ководителей после его возвращения из Ис-
пании. «Около восьми лет, – писал он, – я 
занимался подбором людей для партизанс-
ких и диверсионных групп, руководя ими и 
непосредственно участвуя в организации 
диверсионных актов (будучи в командиро-
вке). На практике я встретился с недооцен-
кой этой работы, неоднократными случая-
ми недоброжелательного отношения к ней 
вышестоящих лиц... Работа «Д»* требует, с 
моей точки зрения, серьезного улучшения. 

                                                 
*
 Работа «Д» – диверсии, «Т» – террор. 
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Говоря о ней, я имею ввиду два учрежде-
ния, организующих ее, а именно НКВД (до 
1937 года его особый отдел, а потом 3-й от-
дел) и 5-й отдел Генштаба РККА (Разведу-
правление)… Мы привыкли, что наш труд 
ценим. Я не ошибусь, если скажу, что этого 
не было не только в БССР, но и на Украине 
и в Ленинграде. Наша работа стала счи-
таться второстепенной. 

Наши сотрудники используются не по 
прямому назначению: производство обыс-
ков, арест, конвоирование арестованных, 
дежурства, и т. д. и т. п. 

Кроме того, имеется и другой факт, ко-
торый отразился на нашей деятельности. 
До 1937 г. систематически из года в год 
уменьшались средства, отпущенные на ра-
боту «Д». Она свертывалась. Не знаю, как 
обстояло дело в 1937 году, так как я нахо-
дился в это время за пределами СССР. 
Ответ здесь прост. Центром утверждено 
столько-то ... и все вопросы снимаются» 
[22, с.17]. 

Слова «партизан», «партизанщина» ста-
ли синонимами неорганизованности, более 
того – предательства. Вспомнилось и при-
шлось ко двору утверждение Льва Троцко-
го, что партизанство легко выходит из-под 
контроля, и из инструмента обретения и 
укрепления власти, может стать прямой 
угрозой существующему режиму. «Если бы 
еще 20 июня 1941 года, – отмечал Тимофей 
Строкач (заместитель наркома внутренних 
дел Украины, с мая 1942 года начальник 
УШПД), – лишь только кто заикнулся о 
том, что подпольную борьбу в случае напа-
дения гитлеровской Германии придется ве-
сти в Украине, Белоруссии, советских при-
балтийских республиках, под Смоленском, 
того бы назвали паникером, со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. Наш на-
род не был морально подготовлен к возмо-
жным поражениям на фронте, к возможно 
тяжелой войне, к возможно нелегкой по-
дпольной подрывной работе в тылу вра-
га...» [23, с.132]. 

Кто же в канун Второй мировой войны 
уничтожил советское партизанское движе-
ние, а главное – почему? Расхожие объяс-
нения следующие: прекращение подготов-
ки к ведению борьбы партизанскими мето-
дами стало возможным потому, что в Крас-

ной армии было достаточно командиров и 
политработников всех уровней, которые в 
случае необходимости могли организовать 
переход войск, прежде всего попавших в 
окружение, к организованным и управляе-
мым партизанским действиям. Этого, как 
известно, не случилось, да и не могло слу-
читься. 

«Сталин, – отмечал И. Старинов, – не 
призывал войска, оказавшиеся в тылу про-
тивника и не имевшие возможности про-
биться к своим, переходить к партизанским 
действиям. В результате в первые три ме-
сяца войны попало в плен и пропало без ве-
сти свыше двух миллионов воинов Красной 
Армии. И это на местности, где были все 
условия для ведения партизанской войны! 
Именно эти войска, оказавшиеся в тылу 
противника, явились бы по существу вто-
рым фронтом еще в 1941 году. Имея в сво-
ем распоряжении все виды вооружения и 
боевой техники, запасы боеприпасов, окру-
женцы сразу бы переходили к активным 
партизанским действиям. Но этого не прои-
зошло» [19, с.257].  

Не менее важная причина крылась в 
этом случае и в военной доктрине СССР 
1930-х годов. Опираясь на субъективное 
восприятие мощи и несокрушимости воо-
руженных сил, она исключала ведение ши-
рокомасштабных боевых действий на тер-
ритории Советского Союза. Учитывая эти 
обстоятельства, подготовка к партизанской 
и подпольной борьбе, по мнению И. Стали-
на и его ближайшего окружения, признава-
лась нецелесообразной, более того вредной. 
В противовес декларировалась мысль: в 
случае войны победа над врагом будет до-
стигнута «малой кровью», с минимальными 
потерями в живой силе и технике*. Став 

                                                 
* Составной частью доктрины был и тот постулат, 

что в случае войны «партизанство» во вражеском тылу 
виделось исключительно на территории противника, а 
главное – при активной поддержке пролетариата страны 
агрессора. «Эта война, – говорил в 1934 г. И. Сталин, – 
будет самой опасной для буржуазии войной... потому, 
что она будет происходить не только на фронтах, но и в 
тылу противника. Буржуазия может не сомневаться, что 
многочисленные друзья нашего рабочего класса в Ев-
ропе и Азии постараются ударить в тыл своим угнета-
телям» [18, с.167]. Не случайно, в первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны советская пропаганда не раз 
пыталась взывать к классовому сознанию немецких 
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мировоззренческим кредо правящей вер-
хушки, правдоподобный миф обманывал 
народы СССР и сеял среди них иллюзор-
ную убежденность в надежной защищенно-
сти страны в случае агрессии. Более того, 
не вызывая возражений, укрепляемый в со-
знании широких масс всеми доступными 
средствами агитации и пропаганды, он на-
ходил их самую широкую поддержку. 

Наибольшая же опасность таилась в 
том, что данный тезис ни в коем случае не 
отражал реального положения дел, а глав-
ное не учитывал соотношение сил и возмо-
жностей противоборствующих сторон. Не 
было сделано надлежащих выводов и после 
советско-финской войны, в ходе которой 
противник широко, а главное достаточно 
успешно, использовал приемы, методы и 
тактику партизанской борьбы.  

Бывший начальник Центрального шта-
ба партизанского движения П.К. Понома-
ренко сокрушался: «Ошибочные и непра-
вильные установки Сталина, что при напа-
дении на нас мы будем воевать только на 
чужой территории, привели к тому, что вся 
работа по обобщению опыта партизанской 
войны в прошлом, по разработке соответс-
твующих мобилизационных документов 
была свернута. Это усугубило трудности 
организации партизанского движения в на-
чальный период войны. Партии дорогой 
ценой пришлось исправлять ошибки, до-
пущенные Сталиным» [13, с.38].  

При этом автор забыл сказать, что в до-
пущенных ошибках по вопросам партизан-
ской борьбы непосредственно в годы вой-
ны была и его немалая вина. «Пономарен-
ко, – отмечал И. Старинов, – до войны сек-
ретарь ЦК Компартии Булоруссии. Впер-
вые познакомились в начале июля 1941 го-
да в районе Орши… В то время был он пы-
тливым, бодрым, но в делах разбирался 
слабо (к примеру, собирался за неделю 
обучить партизан), не любил, когда ему пе-
речили. Был очень самонадеянным.., не-
плохим организатором. Но будучи совер-
шенно неграмотным в военном отношении, 
он делал крупные ошибки. Если бы он хоть 
когда-нибудь читал труды Дениса Давыдо-
ва, то этого бы не произошло» [19, с.261].  

                                                                             
солдат. Но все они, за отдельным исключением, оказа-
лись тщетными. 

Не менее важным фактором, повлияв-
шем на принятие решения о сворачивании 
подготовки к «малой войне» стало и то, что 
признание существования плана «Д» и его 
выполнение на практике означало не что 
иное, как возможность, более того неизбе-
жность, собственно войны и как ее резуль-
тат – долговременной оккупации значите-
льной части советской территории. После-
днее, естественно, входило в противоречие 
с догмой об уничтожении врага в его же 
«логове». Но была еще одна, возможно гла-
вная причина. 

Маниакальная подозрительность, по-
рожденная убеждением, что наряду с «ар-
мейским заговором» существует законспи-
рированная, хорошо вооруженная подполь-
но-партизанская сеть «врагов народа», 
стремящаяся повалить существующий ре-
жим, вынудила положить этому конец*. 
Именно в 1937–1938 гг., а не во второй по-
ловине 1939 г., как утверждает, подтасовы-
вая исторические факты, В. Резун, автор 
небезызвестного «Ледокола», подготовку к 
«малой войне» свернули окончательно. Из-
ъятию подлежали не только материально-
технические средства борьбы, но самое гла-
вное – физическому и моральному уничто-
жению подверглось большинство участни-
ков тех событий. Расформировали и спец-
школы. 

Невостребованной оказалась и теория 
применения партизанских сил. Победу в 
случае агрессии решено было добывать на 
чужой территории. Абстрагированное от 
конкретно-исторической обстановки дан-
ное мнение вызывало восхищения и вос-
торг, ибо имело яркий, наступательный и 
победоносный характер. Однако реалии 
оказались далеко не такими, какими их ви-
дели даже самые большие пессимисты. Не-
ся невосполнимые людские, материальные 
и другие потери, большинство организаци-
онных и военно-технических вопросов по 
развёртыванию партизанской борьбы на 
оккупированной территории СССР при-
шлось решать непосредственно в ходе вой-
ны и прежде всего в наиболее тяжелый ее 
период – 1941–1942 годы. 

                                                 
*
 Существует версия, что подобную мысль в голову 

И. Сталина вложил «железный нарком» Н. Ежов. С ней 
он не смог расстаться до конца войны.  
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Чайковський А.С. Не помста, а воєнні дії: підготовка СРСР до партизанської війни  
(20–30-і роки ХХ ст.) 

У статті на основі аналізу широкого кола документальних та інших джерел розгляда-
ються питання завчасної підготовки до бойових дій на окупованій території на випадок воєн-
ної агресії. Основну увагу зосереджено на історико-теоретичних студіях з проблеми «малої 
війни» в тилу противника, практичних кроках і успіхах щодо її підготовки в 30-ті роки ХХ ст., 
зокрема в Україні, а також основних причинах згортання підготовки до партизанської війни, 
знищенні отриманих результатів.  
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ДІЇ ДУНАЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ФЛОТИЛІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ  
ЕТАПІ ВІЙНИ ВЛІТКУ 1941 РОКУ 

 
У статті досліджені завдання та дислокація частин Дунайської військової флотилії пе-

ред війною. Висвітлені основні питання з організації бойових дій флотилії в тісній взаємодії з 
силами та засобами 14 стрілецького корпусу на початковому етапі війни. 

Ключові слова: Дунайська військова флотилія, бойові дії, Ізмаїльська група, Ренійська 
група, Кілійська група. 
 

Дунайська військова флотилія була ство-
рена 27 червня 1940 р. після звільнення Бесса-
рабії від румунських загарбників з частин і 
кораблів Дніпровської військової флотилії і 
Чорноморського флоту [6, с.112–125]. До 
складу її входили: 5 моніторів, озброєних 102-
мм і 130-мм гарматами, 4 бронекатери, 5 
транспортів, 4 морські катери, зенітний диві-
зіон, винищувальна (15 винищувачів І-16), 
бомбардувальна й авіаескадрильї, окрема 
стрілецька рота, кулеметна рота і берегова 
оборона з двох батарей 152-мм калібру, однієї 
130-мм і двох 45-мм батарей [1, с.310]. 

З початком війни склад флотилії змінився. 
Берегова оборона була посилена трьома бата-
реями 122-, 76- і 45-мм калібру. Чотири кате-
ри «МО» (“морской охотник” – авт.) були пе-
реведені до складу Чорноморського флоту, а 
натомість з Балтійського флоту прибуло 18 

бронекатерів. Сухопутні частини флотилії по-
повнилися однією ротою морської піхоти [6, 
с.112–125]. 

На протилежному боці, тобто території 
Румунії, до початку війни, від устя р. Прут до 
узбережжя Чорного моря були розгорнуті си-
ли 2-го румунського армійського корпусу. Їх 
підтримувала румунська Дунайська річкова 
дивізія, що базувалася у містах Галац і Тулча 
[5, с.273–274]. 

Румуни до початку війни на Дунаї мали в 
розпорядженні потужну річкову флотилію у 
складі 7 моніторів, 13 бронекатерів, 3 плаву-
чих 6-дюймових батарей і берегової оборони 
із стаціонарних гармат [6, с.112–125]. 

Отже, склад радянської Дунайської війсь-
кової флотилії та румунської Дунайської річ-
кової дивізії станом на 22.06.1941 р. відобра-
жено у табл.1.  

Таблиця 1 

Склад радянської і румунської Дунайських флотилій станом на 22.06.1941 р. [4, с.25]. 

 Дунайська військова  
флотилія (СРСР) 

Дунайська річкова  
дивізія (Румунія) 

Монітори 5 7 

Плавучі батареї - 3 

Бронекатери 22 Св15 

Сторожеві катери 30 типу «МО» 20 типу «Маас» 

Катери тральщики 7 - 

Глісери 6 - 
 

Артилерійське озброєння румунської 
флотилії в двічі перевершувало артилерію ра-
дянської Дунайської флотилії. Румунські мо-
нітори порівняно з радянськими кораблями 
мали перевагу в швидкості ходу і бронюванні 
[1, с.310]. 

До початку війни завданням частин –  
14-го стрілецького корпусу (далі – СК) 9-ї ар-
мії, 25-го, 79-го прикордонних загонів НКВС 
та Дунайської військової флотилії була обо-
рона нижньої течі річок Прут і Дунай [5, 
с.273–274].  
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З перших днів існування Дунайської вій-
ськової флотилії було встановлено тісний 
зв’язок флотилії з 14-м СК, якому флотилія в 
оперативному плані була підпорядкована. 

Шляхом проведення тактичних навчань і 
оперативних ігор відпрацьовувалися спільні 
дії частин флотилії і сухопутних військ. На 
воєнних іграх, що проводилися спільно, пере-
вірялися розрахунки, пов’язані головним чи-
ном з наступальними операціями; спільні дії 
на оборону не відпрацьовувалися. Між тим з 
початком війни сухопутні війська та флотилія 
вимушені були вести операції оборонного ха-
рактеру. Недостатнє спільне тренування в ми-
рний час з питань оборони в ході війни іноді 
призводило до недостатньої ефективності спі-
льних дій [6, с.112–125]. 

Завдання і дислокація частин перед вій-
ною. Дунайській флотилії командуванням 
Одеського військового округу були поставле-
ні такі завдання: не допустити прориву фло-
тилії противника нижче м. Рені; не допустити 
форсування противником Дунаю на ділянці 
Галац–Гирло (Вілкове) і відбити спільно з ча-
стинами армії спробу удару противника з на-
пряму Галац на Джурджулешти; «сприяти лі-
вому флангу Червоної Армії в форсуванні 
р. Дунай та при подальшому просуванні 
вдовж узбережжя Чорного моря» [2]. 

Проведені нами дослідження засвідчили, 
що для виконання поставлених завдань було 
створено три групи (загонів) кораблів, що роз-
горнулися від Рені до гирла Дунаю. 

Ренійська група у складі трьох моніторів і 
загону бронекатерів зосередилася в районі Ре-
ні, маючи завдання спільно з двома батареями 
флотилії не допустити прориву противника 
вниз по річці і форсування Дунаю на ділянці 
Рені–Ісакча і спільно з сухопутними війська-
ми відбити удар противника з напряму Галац. 

Ізмаїльська група у складі двох моніторів, 
загону катерних тральщиків, трьох загонів 
бронекатерів була зосереджена в районі Кис-
лицької Протоки (східніше Ізмаїла), маючи 
завдання не допустити форсування противни-
ком Дунаю на ділянці Ісакча–Стара Кілія. За-
гін підтримували дві берегових батареї й один 
зенітний дивізіон, що дислокувався в Ізмаїлі. 

Кілійська група у складі чотирьох сторо-
жових катерів «МО», загону бронекатерів з 
трьома береговими батареями була зосере-
джена у н. п. Нова Кілія, маючи завдання не 
допустити форсування противником Дунаю 
на ділянці Кілія–Гирло. 

Кулеметна рота займала позицію біля 

підірваного залізничного мосту, через р. Прут 
біля Джурджулешти; рота морської піхоти за-
ймала позиції на ділянці протоки Дунаю пів-
денно-західніше від м. Ізмаїл. 

Частини 14-го СК розташувалися: 23-й 
стрілецький і артилерійський полки 25-ї диві-
зії – Нова Кілія, 237-й стрілецький і 218-й ар-
тилерійський полки 51-ї дивізії з одним диві-
зіоном 265-го корпусного артилерійського 
полку – Ізмаїл; 31-й стрілецький і гаубичний 
полки 25-ї дивізії – Рені. Інші частини 25-ї і 
51-ї стрілецьких дивізій розташувалися уз-
довж р. Прут від Рені до Фільчіул [6, с.112–
125].  

Бойові дії з 22 по 29 червня 1941 р. Воєн-
ні дії на Чорному морі розпочалися о 3 год. 
15 хв. 22 червня. Авіація противника здійсни-
ла нальоти на міста Севастополь, Ізмаїл та 
сприченила артилерійський обстріл населених 
пунктів і кораблів на Дунаї [4, с.61]. 

За наказом командувача Чорноморського 
флоту 22 червня Дунайська військова флоти-
лія була переведена у підвищену оперативну 
готовність [5, с.273–274] і стала діючою [4, 
с.61]. 

22 червня румунські батареї продовжува-
ли обстріл місць базування кораблів в Ізмаїлі 
(головна база), Рені та Кілії. В обстрілі брали 
участь монітори, що стояли у Тулчі. Також у 
цей період румуни здійснили декілька спроб 
висадити десант на Картян та форсувати 
р. Прут у районі Джурджулешти. Одночасно з 
цим противник здійснював безперервний ар-
тилерійський обстріл міст Ізмаїл, Рені, кораб-
лів флотилії і здійснював бомбардувальні на-
льоти на міста і військові об’єкти, що розта-
шовувалися в нижній течії Дунаю (див. рис.1). 

У контрбатарейній боротьбі брали участь 
кораблі, берегова артилерія й авіація Дунай-
ської військової флотилії та авіація Чорно-
морського флоту. З метою недопущення з’єд-
нання румунських моніторів 24 червня заго-
ном бронекатерів Дунайської військової фло-
тилії був замінований фарватер Дунаю між 
Галацем і Рені. Постановка мін на лінії Галац–
Рені та їх прикриття батареями флотилії ство-
рили сприятливу обстановку для знищення 
румунських моніторів, що базувалися в Гала-
ці, за умов спроби їх прорватися вниз по річці. 
Спроба 24 червня 3 мониторів противника 
форсувати мінне загородження північніше се-
лища Писики була відбита вогнем кораблів 
Дунайської флотилії та берегової артилерії. 

Друга група румунських моніторів знахо-
дилася в Тулчайському рукаві. З метою ізо-
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лювання і не допустити їх до Дунаю, в ніч на 
26 червня в гирлі Тулчайського рукава моря-
ками Дунайської флотилії було виставлено 
друге мінне загородження. У такий спосіб ру-

мунські монітори виявилися роз’єднаними на 
дві частини й обмеженими у своїх діях через 
вставлені мінні загородження. 

 

 
 

Рис. 1. Дії Дунайської військової флотилії (22 червня – 19 липня 1941 р.) [4, арк.25-в]. 
 

Дії по загородженню річки були виконані 
флотилією при незначних втратах від артиле-
рійського вогню противника. З півострова Са-
ту-Ноу (південно-західніше Ізмаїла) румуни 
вели артилерійський і кулеметний вогонь по 
Ізмаїлу, зриваючи таким чином роботу Ізма-
їльського військового порту. Командування 
прийняло рішення – захопити цей півострів, 
що і було здійснено 26 червня силами флоти-
лії спільно з частинами 79-го прикордонного 
загону. Ще 22 червня по півострову Сату-Ноу 
трьома батареями флотилії була проведена 
артилерійська підготовка, що повторилася 23 і 
24 червня. За даними перебіжчиків, на півост-
рові знаходилося дві роти 33-го піхотного 
полку противника, з 1–2 гарматами. На світа-
нку 25 червня після артилерійської підготовки 
розпочалося перекидання на бронекатерах і 
катерах на півострів Сату-Ноу семи рот мор-
ської піхоти і звідної роти прикордонників. З 
підходом радянських катерів до берега були 
помічені білі й червоні прапори. На березі 
стояли румунські солдати і населення з пра-
порами. Висаджені прикордонники захопили 
70 румунських солдатів, 2 гармати, до 10 ку-
леметів. Інші розбіглися. Таким чином, півос-
трів був узятий без опору. 

На ділянці Ізмаїл–Гирло залишалися ще 
три укріплені пункти румунів: Пардино – з га-
рнізоном двох рот піхоти; Стара Кілія – з гар-
нізоном у складі батальйону морської піхоти, 
батальйону прикордонників і трьох артиле-
рійських батарей, і острів Периправа з гарні-
зоном до тисячі осіб з трьома батареями. 

Найважливішим для подальших дій ра-
дянських частин був н.п. Стара Кілія, захоп-
лення якого було сплановане на 25 червня. 
План захоплення був погоджений з команду-
ванням 25-ї стрілецькій дивізії. Для бойових 
дій були визначені підрозділи 23-го стрілець-
кого полку і кораблі флотилії. Артилерійська 
підготовка покладалася на 99-й артилерійсь-
кий полк і одну з батарей флотилії. Повітряна 
розвідка здійснювалася силами 96-ї авіаескад-
рильї. Для висадки десантних частин призна-
чалися бронекатери 4-го окремого загону і ка-
тери прикордонної охорони. Загальне керів-
ництво операцією здійснював командир 23-го 
стрілецького полку 25-ї дивізії. 

На світанку 26 червня радянська артиле-
рія провела початкову підготовку. О 6 годині 
бронекатера і катера з десантом пішли до бе-
рега противника. Румуни відкрили по них ар-
тилерійський і кулеметний вогонь. Незважа-
ючи на це, десант висадився і перейшов у на-
ступ. Через дві години після проведення виса-
дки румуни були розгромлені. 720 осіб здали-
ся в полон, 200 осіб – убито, а інші – розбігли-
ся. 

У десантній операції були захоплені тро-
феї: вісім 75-мм гармат, до 30 кулеметів, бли-
зько 1000 рушниць, багато бойових запасів і 
спорядження. Втрати десанту й ушкодження 
кораблів були незначними.  

Для оборони Старої Кілії залишився один 
батальйон 23-го стрілецького полку, а інші 
частини відійшли на колишні позиції. Цього ж 
дня румунські частини, що знаходилися в 
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н.п. Пардино, розбіглися, і 26 червня Пардино 
зайняли частини Червоної армії. Селище Та-
тару також було залишене румунами. 

На цьому закінчилися бойові дії Дунайсь-
кої військової флотилії спільно з частинами 
14-го СК щодо розширення плацдарму річко-
вої ділянки фронту[6, с.112–125]. 

Дії з 29 червня по 5 липня. Впродовж 
другого тижня воєнних дій загальний стан на 
Бессарабській ділянці фронту помітно погір-
шився. Так, на ділянці 35-го СК противник 
прорвав фронт, зайняв Бєльці і почав розвива-
ти наступ у загальному напрямку на Кишинів. 
Угруповання противника, яке форсувало Прут 
у районі Фільчіул–Циганка, також продовжу-
вало наступальні дії в загальному напрямі на 
Болград. Унаслідок цього командуванням 14-
го СК було прийнято рішення основні сили 
перекинути на загрозливу ділянку. 

Таким чином, на Дунайській річковій ді-
лянці залишалися такі частини корпусу: у Ги-
рло – 30-й окремий розвідбатальйон; у Старій 
Кілії – батальйон 23-го стрілецького полку; в 
Ізмаїлі, на півострові Сату-Ноу і на островах 
Пардіно, Великий і Малий Далер і Татару 
один батальйон 287-го стрілецького полку і 
один дивізіон 218-го артполку; в Картала – 
один батальйон 287-го стрілецького полку і по 
одному дивізіону від 218-го артилерійського і 
99-го гаубичного артилерійського полків. 

При такій розстановці сухопутних військ 
основний тягар оборони цієї ділянки поклада-
вся на Дунайську військову флотилію. 

Упродовж цього часу противник спробу-
вав назад захопити острови і перейти на ра-
дянський берег, але усі вони були відбиті спі-
льними діями сухопутних частин і флотилії. 
Під час спільних дій відмічено випадок об-
стрілу радянських кораблів своїми ж батарея-
ми 218-го артполку, що зайвий раз доводить 
необхідність встановлення чіткої системи вза-
ємого розпізнання сухопутних військ і річко-
вих флотилій, знання командним складом су-
хопутних військ силуетів кораблів своїх фло-
тилій [6, с.273–274].  

Дії з 6 по 18 липня. Загальна обстановка 
на лівому крилі Південного фронту за третій 
тиждень бойових дій продовжувала погіршу-
ватися. Противник прорвав фронт 35-го СК і 
оволодів рубежем: Городище–Лопушино, 
продовжував просуватися далі до Кишинева. 
У районі Фільчіул–Циганка р. Лозина форсу-
вало дві румунські дивізії, що продовжували 
тіснити частини 150-ї стрілецької дивізії до 
Болграду. 

14 липня війська Червоної армії залишили 
м. Кишинів. 14-й СК отримав наказ – з 
18 липня розпочати відхід на рубіж р. Дністер. 
Відповідно до обстановки, що склалася, роз-
порядженням командування частини 14-го СК 
були зняті, і на Дунайській ділянці залишили-
ся тільки дрібні підрозділи: у Гирло 30-й 
окремий розвідбатальйон у складі 70 осіб, у 
Старій Кілії – одна рота 287-го стрілецького 
полку, на островах Татару, Великий і Малий 
Далер і Пардіно та півострові Сату-Ноу, – по 
одному взводу. На зазначені частини та кора-
блі флотилії лягав увесь тягар оборони. 

У цей період флотилія забезпечувала від-
хід основних сил 14-го СК і утримувала Ду-
найський річковий рубіж. Зважаючи на те, що 
частин 14-го СК і стрілецьких частин флоти-
лії, що залишалися, було недостатньо. Коман-
дуванням 14-го СК і флотилії було прийнято 
рішення сформувати звідний полк до складу 
якого ввійшли – тилові підрозділи флотилії, 
особовий склад органів НКВС і винищуваль-
них частин, що дислокувалися навколо Ізмаї-
ла. 

Противник як і раніше намагався форсу-
вати річку і шукав слабкі місця для прориву 
радянської оборони. 13 і 14 липня зроблено 
спробу обстріляти Ізмаїл румунськими моні-
торами. Спільними зусиллями флотилії і піхо-
ти усі атаки противника були відбиті. 

Найскладнішим виявився відхід сухопут-
них військ, що залишилися, тобто частин фло-
тилії і самих кораблів. Командуванням фло-
тилії і 14-го СК був складений план відходу, 
за яким частини 14-го СК до 18 липня мали 
відійти на рубіж озера Ялпуг. У подальшому, 
після отримання особливого сигналу частини 
14-го СК мали розпочати рух до переправ на 
р. Дністер. 

За планом, відхід частин 14-го СК на ви-
значений рубіж до озера Ялпуг забезпечував-
ся флотилією і частинами, що залишилися. З 
початком руху головних сил частини 14-го 
СК до р. Дністер також мали розпочинати 
відхід із займаних позицій. Переправу частин 
14-го СК на лівий берег Дунаю забезпечувала 
флотилія. Після виконання завдання, кораблі 
флотилії мали прорватися до гирла річки. І в 
подальшому морем перейти до Одеси [6, 
с.273–274]. Для виконання цього плану фло-
тилія була розділена на три групи. 

Ізмаїльська група у складі двох моніторів, 
чотирьох дивізіонних бронекатерів і трьох ка-
терів мала завдання – з отриманням умовного 
сигналу здійснити висадку одного посиленого 
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взводу 287-го стрілецького полку з півострова 
Сату-Ноу на лівий берег Дунаю. Перекидання 
та прикриття посиленого взводу 287-го стрі-
лецького полку забезпечувалося моніторами і 
бронекатерами. У подальшому, після зняття 
взводу з Сату-Ноу, ізмаїлься група мала руха-
тися вниз до Пардіно, та забезпечити зняття 
друго взводу 287-го стрілецького полку. Далі 
загін знімає два взводи бійців з островів Вели-
кий і Малий Далер. Після цього прямує до Та-
тару, а потім до Нової Кілії, де забезпечує ви-
садку на берег піхоти, яка була знята з остро-
вів, і прикриває перекидання стрілецької роти 
із Старої в Нову Кілію. Після завершення пе-
ревезення усіх сухопутних частин ця група за 
планом мала прориватися до головних сил 
флотилії. 

Вілковська група у складі двох моніторів, 
загону бронекатерів, загону катерних траль-
щиків і загону глісерів до підходу Ізмаїльської 
і Кілійської груп кораблів мала завдання – не 
допустити переправи противника на ділянці 
річки від верхнього входу в Соломонівську 
протоку до гирла Дунаю. 

Кілійска група мала завдання з приходом 
Ізмаїльської групи зробити перекидання су-
хопутних частин на лівий берег Дунаю, після 
чого відходити вниз на з’єднання з головними 
силами флотилії. 

Умовний сигнал про початок відходу 
отримали о 22 год. 18липня. За цим сигналом 
кораблі флотилії приступили до виконання 
плану. У перекиданні із Сату-Ноу і Старої 
Кілії частин 287-го стрілецького полку від-
булася затримка, в результаті якої прорив Із-
маїльського загону вниз повз острів Пери-

права був проведений не вночі, а вдень. Не-
зважаючи на те, що по острову Периправа 
був відкритий вогонь Кілійською групою ко-
раблів і береговою батареєю, кораблі Ізма-
їльської групи зазнали втрат (один бронека-
тер – потоплений, інші – зазнали пошко-
джень). В іншому – план відходу був вико-
наний повністю. До 6 години 19 липня усі 
кораблі флотилії зосередилися в Очаківсько-
му гирлі Дунаю [6, с.112–115]. О 15.00 в 
Одесу вийшла 1-а група кораблів, о 19.30 – 
друга. Монітори, які вийшли з Очаківського 
гирла, стали на якорі в Жерериянскій бухті та 
відкрили вогонь по румунським військам, які 
зосереджувалися на острові Периправа. Піс-
ля декількох залпів противник розбігся. О 
20.15 монітори взяли курс на Одесу. Прикри-
ваючи відхід флотилії від ударів румунських 
моніторів, бронекатери встановили мінне за-
городження на виході з Очаківського гирла 
[5, с.273–274]. 20 липня усі кораблі флотилії 
прибули в Одесу [1, с.310]. 

Отже, з вищевикладеного можна зробити 
висновки, що тісна взаємодія частин Дунайсь-
кої військової флотилії і 14-го СК, активна 
оборона ними ділянки р. Дунай від Рені до Ві-
лково стали прикладом можливості стримува-
ти противника і не допустити ним прориву 
оборони річкової ділянки до відходу як сухо-
путних частин, так і кораблів. Наведені етапи 
бойової діяльності Дунайської військової 
флотилії показали, що міцну оборону водного 
(річкового) рубежу можна побудувати мали-
ми силами, за умов ретельної організації взає-
модії між силами та засобами річкової флоти-
лії і сухопутними військами. 
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Автором на основі дослідження джерел і наукових праць проаналізовано дії болгарського 

військово-морського флоту на початку протистояння між СРСР і Німеччиною. Зроблено порі-
вняння сил Чорноморського флоту Радянського Союзу і ВМФ Болгарії, досліджено особливості 
театру воєнних дій та розглянуто основні завдання, що стояли перед військовими флотами 
обох країн. Показано основні способи дій сил, проаналізовано результати й наслідки цих дій. На 
прикладах висвітлено особливості застосування  болгарського флоту у бойових діях на Чорно-
му морі. 
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та її зв’язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями. Друга світова війна 
стала одним із переломних моментів у бурем-
ному ХХ столітті. Майже всі країни світу так 
чи інакше брали в ній участь, як на суші, так і 
на морських і океанських театрах воєнних дій. 
Чорне море не було винятком. У його аквато-
рії воювали з одного боку СРСР, а іншого – 
союз держав під проводом Німеччини, до яко-
го також входили Румунія й Італія. Туреччина 
до кінця війни зберігала нейтралітет, хоча її 
позиція була неоднозначною, а Болгарія була 
в союзі з Третім рейхом, однак Радянський 
Союз оголосив війну Болгарії лише у 1944 р. і 
то досить символічно. Саме особливість дій 
останньої викликає багато запитань.  

Дана тематика досліджена досить слабо, у 
певний час це було політично невигідно для 
радянської історіографії, через те, що Болгарія 
історично вважалася союзницею СРСР. Не-
зважаючи на важливість тих дій, які проводив 
болгарський флот, цей аспект донині залиша-
ється «білою плямою» в історії Другої світо-
вої війни. Цим дослідженням ми не прагнемо 
показати причини поразок радянського флоту 
і військ на початку війни, однак ми зможемо 
розглянути деякі фактори, що могли завадити 
вдалим діям СРСР на фронті. Особливо цікаво 
це тим, що ці «підніжки» з’являлися не від 
офіційного ворога, а від, на перший погляд, 
нейтральної держави. Також ми зможемо по-
бачити, чим відрізнялась офіційна війна на 
морі, яку ми всі прекрасно собі уявляємо, від 
неоголошеної, таємної, так скажімо, «нейтра-
льної» боротьби.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної про-
блематики і на які спирається автор. З попере-
дніх досліджень слід виділити спільну працю 
декількох авторів на чолі з болгарським істо-
риком І. Янковим «Дерзкий» и другие… Бол-
гарские миноносцы «38-метрового» типа» 
[11], де описується бойовий шлях основних 
сил болгарського флоту. Також важливими є 
праці М. Морозова «Щуки». Легенды Советс-
кого подводного флота» [5], в якій простежу-
ється бойовий шлях підводних човнів типу 
«Щука», що складали основну бойову силу в 
цьому протистоянні, та монографія 
А. Платонова «Борьба за господство на Чер-
ном море» [7], яка є узагальненою працею й 
передає основну картину протистояння у цій 
акваторії. Однак жодного комплексного до-
слідження цих подій з боку болгарського вій-
ськово-морського флоту (далі – ВМФ) донині 
немає. 

Спробуємо подолати рубіж невідомого у 
цій тематиці й розглянемо період від початку 
протистояння між СРСР і Німеччиною аж до 
падіння Севастополя. Причина вибору саме 
цього відрізку часу проста – за досить трива-
лий період ситуація докорінно змінилась, а, 
відповідно, змінилася й обстановка на театрі 
воєнних дій, що потягло за собою певні зміни 
у використанні болгарського флоту.  

Мета публікації полягає в тому, щоб за 
допомогою архівних матеріалів і наукової лі-
тератури дослідити, яким чином відбувалося 
збройне протистояння між радянським і бол-
гарським військовими флотами, визначити 
способи застосування сил болгарського флоту 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(16) / 2015 80 

й результати цих дій. Відповідно, така мета 
дослідження ставить перед нами такі завдан-
ня: огляд сил радянського та болгарського 
флотів, завдань, що на них покладалися і сту-
пінь їх реалізації, а також звернення уваги на 
особливості Чорноморського театру воєнних 
дій. 

Виклад основною матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Для початку визначимо, які 
ж саме сили протистояли болгарському фло-
ту. Так, Чорноморський флот СРСР (команду-
вач віце-адмірал Пилип Сергійович Октябрсь-
кий) складався з: лінкора «Парижская комму-
на», шести крейсерів різного типу, трьох ліде-
рів есмінців, 15 есмінців, 44 різнотипних під-
водних човнів і не менше 360 інших кораблів і 
суден [9, c.39, 522–529]. Це були значні сили, 
які порівняно у невеликому й «замкненому» 
Чорному морі могли без проблем панувати в 
його акваторії. 

Основною теорією, яку використовували 
для формування стратегії, була так звана «ма-
ла війна на морі», затверджена Революційною 
військовою радою 8 травня 1928 р. У 20–30-ті 
роки ХХ ст. головна лінія цієї теорії модифі-
кувалася, проте до кінця 1930-х років все ж 
були виведені основні концепти стратегії. Йо-
го суть полягала у завданні ударів комбінова-
ними силами різних родів військ, тобто вико-
ристання підводних човнів, швидких кораблів 
з переважно торпедним озброєнням, морських 
мін, авіації, берегових батарей. Це передбача-
ло наявність сильного флоту у противника. 
Лише після того, як ворог буде ослаблений рі-
зносторонніми ударами, у боротьбу повинні 
були б вступати лінійні сили флоту. Також 
передбачалося порушення морських комуні-
кацій противника за допомогою авіації й під-
водних човнів [7, c.7–8].  

Якщо чітко застосувати ці теоретичні за-
сади до радянського Чорноморського флоту, 
то вони були сформовані так (подається мо-
вою оригіналу – авт.): 

«а) постановкой минных полей, действи-
ями подводных лодок и авиации затруднить 
проход неприятельському флоту в Черное мо-
ре; 

б) активными действиями Черноморского 
флота уничтожить прорвавшийся в Черное 
море флот противника; 

в) активно оборонять наши берега от про-
рвавшегося в Черное море надводного флота 
вероятных противников; 

г) не допустить высадки десантов на бере-

га Черноморского побережья в Крыму и на 
Кавказе; 

д) активными действиями и прежде всего 
авиации, постановкой мин с воздуха вести по-
стоянную борьбу с морским флотом против-
ника и особенно в Мраморном море; 

е) прочно обеспечивать с моря фланг 
Юго-Западного фронта; 

ж) в случае выступления Румынии унич-
тожить румынский флот и прервать ее морс-
кие сообщения» [8, с.33–34].  

Перші три пункти були націлені на попе-
редження прориву великої ворожої ескадри у 
Чорне море. А пунктом «г» зумовлювалася 
протидія висадці морського десанту против-
ника на радянське узбережжя (виділявся як 
основний вектор загрози з боку противника).  

Під час війни найбільшої реалізації зазнав 
саме пункт про підтримку сухопутних військ. 
Це стосується й оборони Одеси та Севастопо-
ля. Бойові кораблі постійно підвозили необ-
хідні ресурси й поповнення, а також своєю 
потужною артилерією завдавали серйозних 
ударів по скупченнях військ противника [10, 
c.144–146]. 

Варто також сказати декілька слів і про 
особливості Чорноморського театру воєнних 
дій. Загалом Чорне  море досить глибоке, од-
нак у західній частині середня глибина менше 
100 м, а у деяких місцях доходить і до 10–20 м 
[7, c.3–4]. Чому це важливо? Основною сила-
ми, які активно використовував радянський 
Чорноморський флот, були підводні човни. Їх 
безпека залежала від глибини, на якій вони ді-
яли. Малі глибини ускладнювали маневру-
ванню підводних човнів. 

Панівним над усією акваторією Чорного 
моря є Кримський півострів, де розташовува-
лася головна військово-морська база Чорно-
морського флоту – Севастополь. Єдиним вхо-
дом і виходом у Чорне море є чорноморські 
протоки – Босфор і Дарданелли, які контро-
лювала Туреччина, а прохід через них регу-
лювався конвенцією Монтре, прийнятою у 
1936 р. [7, c.374–379]. 

Щодо Болгарії, то вона в Другу світову 
війну вступила досить рано, та змогла для се-
бе винести навіть декілька бонусів у плані те-
риторії (Македонія, частина Західної Фракії) 
та інфраструктури [3, c.326]. Її військовий 
флот на Чорному морі (командувач контр-
адмірал Асен Тошев) мав чотири міноносці 
типу «Normand», два мисливці за підводними 
човнами типу «SC», два торпедні катери типу 
«ТМ» й три типу «Lurssen», два катери-
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тральщики типу «МЧК», два сторожові кате-
ри типу «Минков» [2, c.514–515].  

Якщо лише порівняти вищенаведений 
склад радянського й болгарського флотів, то 
буде цілком помітно, що болгарський війсь-
ковий флот значно поступався радянському, 
що дуже обмежувало його завдання: реально 
кораблі могли лише забезпечувати ескорт то-
ргових суден і здійснювати мінно-загороджу-
вальні та протимінні дії. Більше того, від бол-
гарського флоту вимагали ведення боротьби 
проти можливих висадок радянських десантів 
[13, арк.107–108]. Однак реальна ефективність 
цих дій також є неоднозначною. 

Основною базою болгарського флоту на 
Чорному морі була Варна, допоміжною – Бур-
гас. Хоча більшість кораблів, що мали конво-
ювати болгарські судна, йшли не в ці порти, а 
через територіальні води країни в напрямку 
головної румунської військово-морської бази 
й найбільшого порту – Констанци. Це пояс-
нюється тим, що конвоювалися лише великі 
торговельні судна. Проте між болгарськими 
базами була серйозна різниця: Варна була вій-
ськовою базою, а Бургас – торговим портом. 
Що цікаво, на початку війни Румунія й Німе-
ччина у Чорному морі мали 23 торгових суд-
на, задля їх захисту 21 з них знаходилося у 
болгарських портах. Це, до речі, стало причи-
ною чуток у СРСР про можливий швидкий 
ворожий десант [7, c.64–65]. 

Радянсько-німецька війна розпочалася 
22 червня 1941 р., а перше збройне зіткнення 
між болгарськими та радянськими силами без 
оголошення війни відбулося 15 серпня 1941 р. 
Як зазвичай, це був конвой, до складу якого 
входили міноносці «Дръзки» й «Строги», а 
також два румунські однотипні транспорти 
«Peleș» і «Suceava». Протидіяв їм підводний 
човен «Щ-211» під командуванням капітана-
лейтенанта О. Дев’ятко, одного з найрезульта-
тивніших чорноморських підводників. Йому 
пощастило знищити румунський транспорт 
«Peleș» водотоннажністю 5708 БРТ. Це було 
перше й одне з небагатьох потоплених суден 
такого розміру в Чорному морі [11, c.56]. Чим 
же в цей час займався ескорт? На думку капі-
тана підводного човна, його взагалі не було, 
навіть у плані торпедної атаки він про наяв-
ність ескорту не вказав нічого [5, c.126]. Самі 
ж міноносці навіть не помітили, звідки відбу-
лася атака, що, звісно, свідчить про рівень під-
готовки моряків. 

Щодо ескортування, то всі судна, які 
йшли в Румунію або з неї, а також судна во-

рожих сторін захищалися різними кораблями. 
Винятком певний час були короткі нічні пере-
ходи, однак після того, як радянські підводні 
човни почали атакувати у різний час доби, ні-
мецьке командування було змушене викорис-
товувати ескорт завжди. В болгарських водах 
супровід був необов’язковим, у турецьких йо-
го не було взагалі. Вважалося, що в нейтраль-
них водах звичайні судна ніхто не буде чіпати 
[13, арк.97]. 

Що цікаво, офіційно командир підводного 
човна не знав, які саме судна він атакує [11, 
c.56], тобто їх національна приналежність, хо-
ча в усіх наказах (як по 1-й, так і по 2-й брига-
ді підводних човнів Чорноморського флоту) 
чітко вказано проти кого саме мають вестися 
бойові дії (далі – мовою оригіналу – авт.): 
«До и после минной постановки действовать 
оружием неограниченно по румынским, не-
мецким и итальянским боевым кораблям и 
транспортам» [6, арк.120]. Однак під час атаки 
досить важко розпізнати прапор і назву судна, 
тому командири виходили з положення, що 
своїх тут не має бути, тому це ворог, і його 
можна атакувати. 

Вже 16 серпня, з’явилася загроза і для бол-
гарського флоту: підводний човен «Щ–211» 
атакував болгарський транспорт «Цар Ферди-
нанд», який був у конвої з міноносцем «Стро-
ги» й румунським транспортом «Cavarna» [11, 
c.56]. Однак торпеда в ціль не влучила [5, 
c.126]. Отже, стає зрозуміло, що рано чи пізно 
втрати в болгарському військовому або торго-
вому флоті будуть. Довго чекати не довело-
ся… Вже 15 вересня при переході з Варни в 
Балчік на міні, виставленій підводним мінним 
загороджувачем «Л-4», підірвався болгарсь-
кий транспорт «Шипка» [11, c.57]. Зазвичай 
для атаки міни виставлялися банками – чоти-
ри банки по п’ять мін або одна на 20 [6, 
арк.88, 128]. Одразу після підриву дана тери-
торія була протралена, й там було знайдено 
три міни [13, c.97], а розмінування всього ра-
йону велося аж до середини грудня [11, c.57].  

Загалом, мінна боротьба в болгарських 
водах була досить складною. На думку німців, 
причина цьому досить неординарна – радян-
ський консулат у Варні й велика частка про-
радянського населення (ще до початку радян-
сько-німецької війни у болгарському суспіль-
стві не було єдності щодо вибору вектору 
міжнародної політики), яке спостерігало за 
мінними постановками й передавало інфор-
мацію про міни та фарватери через мінні заго-
родження радянським дипломатам та їх інфо-
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рматорам. Разом з цим, у документах, що над-
ходили до Генерального військово-морського 
штабу Німеччини, з’являються скарги на офі-
цера зв’язку, який формально був представ-
ником Третього рейху при військово-морсь-
кому штабі. Цього офіцера звинуватили в то-
му, що він нічому не міг навчити болгарів, бо 
сам мав дуже обмежені знання [12, арк.56–57]. 

Наступною жертвою, 20 вересня, став 
болгарський транспорт «Родина», який йшов 
разом із «Балканом» у Стамбул. Їх охороняли 
чотири катери (два торпедних і два шнельбо-
ти). Як це не було б дивно, але він підірвався 
на болгарському, тобто на своєму ж, мінному 
загородженні [12, арк.64]. Ескорту залишало-
ся лише зняти екіпаж із транспорту. Причини 
цієї катастрофи досить прості: 

слабка підготовка команд кораблів; 
застаріле обладнання, навіть найпростіше, 

таке як компас; 
використання різних карт (англійських і 

німецьких), що мали певні розбіжності [12, 
арк.64]. 

Для такого невеличкого флоту, як болгар-
ський, втрати навіть двох кораблів були дуже 
помітними. Через це вирішили посилити мін-
ну оборону узбережжя. Всього за вересень–
жовтень було поставлено 598 мінних захис-
ників (вид мінної зброї для захисту мінного 
загородження від витралення контактними 
тралами) й 338 мін різного типу; створено 8 
ліній мін [7, c.38–39].  

Чергова помилка болгарського флоту при-
звела до втрати одного з п’яти італійських та-
нкерів – «Superga», торпедований підводним 
човном «Щ-211». Танкер йшов у конвої з ру-
мунським транспортом «Sulina» [11, c.58] та 
італійським танкером – «Tampico» [12, 
арк.99].  

Слід зазначити, що румунська нафта була 
основним продуктом як для Вермахту, так і 
для Італії. Через це, за допомогою п’яти тан-
керів, Рим постійно транспортував нафтопро-
дукти. Якщо зважити на те, що судна робили 
довгий перехід від Босфору до Констанци, а 
також те, що їх розміри, як для чорноморсь-
ких торгових флотів, були досить великі, то 
логічно припустити, що рано чи пізно на них 
почали б відбуватися торпедні атаки підвод-
них човнів.  

Та втратою одного танкера справа не за-
вершилася. Так, 5 листопада підводним чов-
ном «Щ-214» у болгарських територіальних 
водах було знищено чергове судно, яким ви-
явився італійський танкер «Torcello» (3336 

БРТ). У момент атаки він йшов один, до місця 
зустрічі з румунським ескортом залишалося 
зовсім недалеко. Після цього випадку італій-
ська сторона припинила перевезення нафти у 
Чорному морі аж до весни 1942 року [5, 
c.130]. 

Тактика ескортування полягала в наступ-
ному: болгарські міноносці зазвичай діяли па-
рами, одна пара супроводжувала кораблі в 
морі, інша – чекала, й потім вони змінювали-
ся. Болгари не бажали супроводжувати конвої 
дальше від своїх вод, більше того, вони не хо-
тіли, щоб румунські військові кораблі заходи-
ли у їх води. Існував певний страх втрати ней-
тралітету, чим пояснюється і низька актив-
ність усього флоту загалом, а також відсут-
ність ініціативи у командирів [11, c.58–59; 14, 
арк.61–62]. 

Однак таке небажання воювати не зупи-
няло дії сил радянського флоту в болгарських 
водах. Хоча це цілком закономірно, врахову-
ючи те, що «жертви» заходили в територіаль-
ні води окупованої території. Так, наприклад, 
болгарський транспорт «Цар Фердинанд» під 
ескортом двох торпедних катерів здійснював 
рейси з Бургаса в Одесу, однак ці порушення 
не виправдовують атаки на нейтральні судна 
[11, c.59]. 

Така зухвалість радянських моряків спро-
вокувала декілька демаршів від болгарських 
дипломатів у Москві, що були направлені 
проти атак на їх судна та в їх територіальних 
водах [11, c.60], де лише за перші п’ять міся-
ців війни було втрачено: 

два італійські танкери «Superga» й 
«Torcello»; 

один румунський і два болгарських 
транспорти, «Peleș» й «Родина», й «Шипка» 
відповідно; 

мінний загороджувач «Regele Carol I». 
Саме через такі серйозні втрати болгарсь-

кий флот довелося підсилювати. З цією метою 
з Дунаю були переведені два сторожові кате-
ри – «Беломорец» (зазначмо, що болгари зва-
ли Білим Егейське море – авт.) і «Чорномо-
рец». Правда, вони досить часто ходили саме 
під німецькими прапорами для маскування 
участі Болгарії у війні [14, арк.62]. 

Щодо слабкості та безініціативності бол-
гарських командирів варто згадати такий ви-
падок. Відбулося дві атаки на болгарський 
транспорт «Цар Фердинанд», який супрово-
джували два торпедні катери з 10 глибинними 
бомбами кожен. Пізніше ці судна мали ввійти 
у конвой «Urlaubstörn» для доставки вантажів 
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у Миколаїв [15, c.112].  
Катери бачили підводний човен, що йшов 

за ними, але атаку не здійснили. Причина цьо-
го була названа самими командирами – пере-
хід має бути довгий, тому не потрібно ризику-
вати зараз, а потім залишитися без зброї; до 
того ж, потрібно було швидко повернутися в 
стрій. Та насправді вони мали реальний шанс 
знищити агресора. На думку німецького ко-
мандування, причина цього досить проста – за 
кожну бомбу командирам доводиться дуже 
суворо відповідати, через це вони їх берегли. 
Тобто, через бюрократичні проблеми болгари 
відмовлялися від атаки й втратили хороший 
шанс [13, р.118].  

Взагалі, окрім ескортування, флот вико-
нував ще деякі завдання. Так, ВМФ мав захи-
щати узбережжя від десантів, однак ця боро-
тьба також була на низькому рівні. Один із та-
ких вдалих десантів описаний командиром 
підводного човна «Щ-211» [4, c.4–28]. 

Наступним завданням була мінна бороть-
ба, що відбувалася в постановці оборонних 
мінних загороджень. Загалом, це протистоян-
ня було досить результативним: знищено де-
кілька підводних човнів й один власний 
транспорт, через власну помилку. Щодо тра-
лення й протидії радянським мінам, то тут ре-
зультати набагато скромніші: втрачено один 
румунський міноносець і два болгарські 
транспорти. 

З кінця 1941-го й до квітня наступного 
року плавання в морі, особливо на півночі, че-
рез наявність великої кількості криги, було 
дуже обмежене. За цей час німецький війсь-
ково-морський флот на Чорному морі значно 
посилився за рахунок транспортування малих 
суден і кораблів через Дунай, відповідно ви-
користання болгарських сил майже припини-
лося.  

Що ж, варто також зазначити й результа-
ти, які здобули болгари у мінній війні:  

«Щ-211» – 16 жовтня 1941 р. ймовірно, 
загинула на мінному загороджені S-18 [5, 
c.127]; 

«Щ-210» – березень 1942 р., мінне загоро-
дження S-15 [5, c.126]; 

«Щ-204» – 6 грудня 1941 р., ймовірно, 
мінне загородження S-16 [5, c.118]; 

«С-34» – 11–13 жовтня 1941 р., ймовірно, 
мінне загородження S-39 або S-16 [1, c.19]. 

Загалом, з підводними човнами найважче 
визначитися, хто саме винний у їх загибелі, 
через те, що наявними є документи лише од-
нієї сторони. 

Висновки з даного дослідження і перспе-
ктиви подальших розвідок у даному напрямі. 
Чітко видно, що в обраний нами період болга-
рський флот виявляв досить обмежену актив-
ність, однак він намагався виконувати той 
спектр завдань, що стояли перед ним. Переду-
сім – це конвоювання транспортів, в основно-
му в своїх територіальних водах, хоча й відбу-
валися походи як у Румунію, так і в територі-
альні води окупованих радянських територій. 
Результати цих дій дуже невтішні: втрати 
двох італійських танкерів обумовили припи-
нення Італією використання своїх суден у Чо-
рному морі. А Румунія втратила одне зі своїх 
найбільших суден – «Peleș». Результати мін-
ної та протидесантної боротьби також були 
незадовільними. 

Отже, стає зрозуміло, що і стан флоту, і 
підготовка особового складу в Болгарії були 
на дуже низькому рівні, що й призвело до на-
стільки великих втрат. Інакше кажучи: німе-
цьке командування використовували болгар-
ський флот з однієї простої причини – іншого 
не було.  

Ця тематика загалом має досить багато 
цікавих перспектив. Так, варто згадати, що не 
лише Болгарія брала участь у війні на Чорно-
му морі. Досить цікаво було б дослідити й 
участі у війні з боку Туреччини, не з позиції 
радянських і пострадянських істориків, які 
пишучи про це обмежуються лише докумен-
тами з радянських архівів. Інший вектор до-
слідження – часовий, протистояння на Чор-
ному морі закінчилося лише у 1944 році, хоча 
ми обмежилися серединою 1942 року. 
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Автор статті вперше спробував порівняти та проаналізувати дві військові операції на 

оточення противника здійснені німецькими військами влітку 1941 року та радянськими війсь-
ками взимку 1944 року на Правобережній Україні. Кожна з операцій на оточення відрізнялася 
як за розмахом, кількістю військ і техніки, що брали в них участь, так і за часом (темпом) і 
простором, мала певні особливості в організації та проведенні, і не була схожою на попередню.  

Ключові слова: війська, Друга світова війна, Корсунь-Шевченківська наступальна опера-
ція, операції з оточення, Правобережна Україна, Уманська оборонна операція. 
 

Операції на оточення та знищення проти-
вника є вищою формою воєнного мистецтва. 
Вважається, що її започаткував карфагенсь-
кий полководець Ганнібал, армія якого оточи-
ла й знищила римське військо в битві під 
Каннами 2 серпня 216 р. до н. е.  

У жодній війні минулого не було такої кі-
лькості операцій на оточення великих угрупо-
вань і таких результатів із знищення оточено-
го ворога, як у Другій світовій війні. Всі опе-
рації на оточення, проведені в роки Великої 
Вітчизняної війни, відрізнялися небувалим 
розмахом як за кількістю військ і техніки, що 
брали в них участь, так і за часом (темпом) і 
простором. Кожна з них за своєю організаці-
єю і проведенням не була схожою на попере-
дню. Кожній операції завжди притаманні пев-
ні особливості. До аналізу цієї воєнно-історич-
ної розвідки взято Уманську оборонну опера-
цію 1941 року та Корсунь-Шевченківську на-
ступальну операцію 1944 року. Друга опера-
ція досить широко представлена в історіогра-
фії, а перша навпаки – має обмаль як історич-

них джерел, так і наукових студій, присвяче-
них саме їй. 

Автор статті вперше спробував порівняти 
дві операції на оточення, що проводилися різ-
ними воюючими сторони у різний час на 
майже одній і тій же території.  

1941-й рік. Після перших двох тижнів 
війни, відповідно до уточнених завдань, група 
армій “Південь” частиною сил продовжувала 
наступ на київському напрямі, а головними 
силами здійснювала операцію з метою ото-
чення радянських військ на Правобережжі. 
Головну роль в операції з оточення радянсь-
ких військ західніше від Дніпра відігравали 1-
а танкова група і 17-а армія з північного на-
пряму, а з півдня – 11-а армія. 

У середині липня війська Південно-
Західного фронту завдали кілька контрударів 
по 6-й німецькій армії і 1-й танковій групі, але 
ліквідувати розрив, що утворився між своїми 
5-ю і 6-ю арміями, не змогли. З метою ство-
рення більш вигідного угруповання військ 
Ставка Верховного командування (далі – ВК) 
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наказала до 21 липня відвести війська 6, 12, 18 
і 9-ї армій на рубіж Біла Церква–Гайсин–
Кам’янка – нижня течія р. Дністер. Одночасно 
командуючому військами Південно-Західного 
фронту наказувалося завдати удару у фланг 
угрупованню противника, що знаходилось 
проти 6-ї армії, а командуючому військами 
Південного фронту – створити сильну групу 
фронтових резервів у районі Умані у складі 
18-го і 2-го механізованих корпусів (нарахо-
вувалося до 900 танків) і двох стрілецьких ди-
візій з метою організації контрударів по воро-
гу (Директиви Ставки ВК Південному фронту 
б/н від 17.07.41 і Південно-Західному фронту 
№00411 від 18.07.41) [18, с.63, 67]. 

Для забезпечення відведення військ 6-ї і 
12-ї армій на тилові рубежі 26-а армія в другій 
половині липня завдала ряд контрударів з ра-
йону південніше Києва. Проте командуючий 
військами Південного фронту не зміг викона-
ти наказ Ставки ВК щодо створення фронто-
вого резерву. Механізовані корпуси при зосе-
редженні в районі Умані розтяглися на марші 
і зазнали великих втрат від авіації противника. 
Крім того, у зв’язку з проривом противника 
командування фронту було змушене розгор-
нути 18-й мехкорпус у стику між 12-ю і 18-ю 
арміями [17, с.138–155]. 

21 липня 2-й мехкорпус завдав контруда-
ру по противнику, що прорвався до Умані, і 
відкинув його. Однак унаслідок виходу військ 
11-ї німецької армії в район Балти виникла за-
гроза глибокого охоплення військ 6-ї і 12-ї 
армій з півдня. Тому Ставка ВК затвердила 
рішення Військової ради Південно-Західного 
напряму на негайне відведення цих армій на 
рубіж Тальне–Христинівка та підпорядкуван-
ня їх командуючому Південного фронту (Ди-
ректива Ставки ВК №00509 від 25.7.41) [18, 
с.81]. Директива №0044/оп Південного фрон-
ту про підпорядкування 6-ї і 12-ї армій була 
ухвалена 25 липня над вечір. Директива на 
проведення оборонної операції військ фронту 
за №0027/оп від 27 липня конкретизувала за-
вдання. Вона визначала питання управління та 
взаємодії й уточнювала рубежі відходу армій: 
для 12-ї армії ст. Звенигородка, Соколівочка, 
викл. Поташ, штаб армії у Новоархангельску; 
для 6-ї армії – Поташ, Умань, Христинвіка, 
штаб армії в Умані; 2-й мехкорпус виводився 
з бою, передавався до резерву фронту та зосе-
реджувався в районі Новоархангельск, Підви-
соке, Тишківка [26, арк.107, 111–113]. Отже, в 
рішенні командувача Південним фронтом 
проглядається прагнення здійснити маневр і 

розвернути армії правого крила фронтом на 
північний-захід для відбиття удару 1-ї танко-
вої групи німців. 

До кінця липня 6-а і 12-а армії відійшли 
на зазначений рубіж, але їх стан у зв’язку з 
великими втратами, сильною перевтомою 
особового складу і безупинним тиском проти-
вника залишався винятково важким. Він 
ускладнювалося і тим, що управління війсь-
ками було незадовільним через погану органі-
зацію зв’язку. 

Під час відходу радянських військ між 
фронтами утворився розрив. Щоб не дати 
можливості противнику розвинути удар на 
стику фронтів, Ставка ВК наказала головно-
командуючому Південно-Західним напрям-
ком відвести армії правого крила Південного 
фронту на рубіж Шпола–Тернівка–Рибниця і 
там міцно закріпитися. Одночасно пропону-
валося створити сильну групу резервів у ра-
йоні Черкаси–Кіровоград–Кременчук і підго-
тувати удар у загальному напрямі Черкаси–
Вінниця (Директива Ставки ВК №00565 від 
28.7.41) [18, с.86–87]. Однак вимог цієї дирек-
тиви Ставки ВК військам Південного фронту 
виконати не вдалося через те, що німецькі 
ударні угруповання вперто наступали зустрі-
чними напрямками: Звенигородка–Тальне–
Новоархангельськ і Кодима–Балта–Криве 
Озеро. Врахувавши складність обстановки 
командувач фронту передав управління всіма 
військами, над якими нависла загроза оточен-
ня, командувачу 12-ї армії [26, арк.115]. В по-
дальшому ці війська в документах називають-
ся групою генерала Понєдєліна. 

2 серпня з’єднання 1-ї танкової групи 
противника вийшли в район Первомайська і 
відрізали шляхи відходу на схід військам 6-ї, 
12-ї та частково 18-ї армій і 2-го мехкорпусу. 
У цей же час 17-а німецька армія охопила їх з 
півдня. Кільце оточення замкнулось. Стійкого 
фронту оточення ще не було. Можливість 
прориву радянських військ була високою. 
Бракувало стійкого управління, зв’язку, нале-
жної розвідки, тверезої оцінки обстановки та 
прийняття правильних рішень. Особливих 
труднощів війська зазнавали у матеріально-
технічному забезпеченні, передусім у боєпри-
пасах і пальному. Спроби їх доставки авіацією 
були мало результативними, про що свідчать 
документи того часу [26, арк.92–97]. 

Бої радянських частин в оточенні тривали 
до 7 серпня [11, с.22–54]. Були знищені управ-
ління обох армій, семи корпусів, перестало іс-
нувати 20 радянських дивізій. Близько 
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103 тис. військовослужбовців потрапило в по-
лон, ворог захопив 300 танків і 800 гармат [12, 
с.85]. Трагічною була доля командувачів ар-
мій генералів Понєдєліна та Музиченка, їм 
судилося зазнати гіркоту німецького полону, а 
після звільнення – сталінських таборів. Вихід 
противника в район Первомайська створив за-
грозу охоплення інших військ Південного 
фронту. 

1944 рік. Планування і підготовка опера-
цій радянських військ на 1944 р. почалися з 
листопада 1943 р., тобто у ході завершення 
попередньої кампанії. Майбутні завдання ста-
ли предметом обговорення в Ставці Верхов-
ного Головнокомандування (далі – ВГК). Опе-
рації цього періоду війни отримали назву “де-
сяти сталінських ударів”, стратегічна наступа-
льна операція на Правобережній Україні ви-
значалася головною у зимовій кампанії 1943–
1944 рр. і планувалася другою [1]. Координа-
ція дій військ покладалася на представників 
Ставки ВГК: 1-го та 2-го Українських фронтів 
– маршала Радянського Союзу Г. Жукова;  
3-го та 4-го Українських фронтів – маршала 
Радянського Союзу О. Василевського.  

Військово-політичне керівництво Третьо-
го рейху також визначилося в зосередженні 
основних зусиль на південній ділянці фронту. 
З метою реалізації воєнно-політичних планів 
наприкінці 1943 року на території Україні бу-
ли зосереджені найпотужніші угруповання 
військ: понад 4 млн. військовослужбовців з 
обох сторін, 45 тис. гармат і мінометів, 4 тис. 
танків і майже 4 тис. літаків. Закінчувалася 
підготовка однієї з найбільших стратегічних 
операцій Другої світової війни.  

Готуючи великі наступальні операції, Ста-
вка ВГК вжила заходів до посилення Україн-
ських фронтів резервами, бойовою технікою і 
матеріально-технічними засобами. Напри-
клад, 1-й Український фронт у листопаді–
грудні 1943 р. одержав дві загальновійськові, 
одну танкову армії і два окремих танкових ко-
рпуси. До початку наступу на Правобережній 
Україні на 1400 км фронті радянське коман-
дування розгорнуло 167 стрілецьких і 9 кава-
лерійських дивізій, 11 танкових і 8 механізо-
ваних корпусів. У середньому на одну стріле-
цьку дивізію припадало 8 км фронту. 

На початок операції 1, 2, 3 і 4-й Українсь-
кі фронти нараховували 2 406 тис. солдатів та 
офіцерів, 28 654 гармат і мінометів, 2037 тан-
ків і САУ, 2600 літаків. У ході операції війсь-
ка постійно підсилювались: із звільнених те-
риторій призвано 766 334 осіб, крім того на-

правлено в частини 60 401 осіб маршового 
поповнення (63% від усього призову до ра-
дянських збройних сил за I-й квартал 1944 ро-
ку); у цей же час надійшло з промисловості та 
ремонтно-відновлювальних підприємств 4655 
танків і САУ (74,4% від усіх отриманих за цей 
час Червоною армією), 4803 гармат і міноме-
тів (49,2%) [21, с.623]. Перерозподіл сил і за-
собів здійснювався і за рахунок стратегічних 
резервів та перегрупувань військ з інших 
стратегічних напрямів і театрів воєнних дій. З 
радянського боку додатково до операції були 
залучені: 2-й Білоруський фронт, 47, 61, 70-а 
армії, 2, 4 і 6-а танкові армії (остання сформо-
вана в ході операції), 6-а повітряна армія (що 
включали шість танкових і два механізованих 
корпуси, 33 дивізії).  

Радянським військам протистояла група 
армій «Південь» (командуючий генерал-
фельдмаршал Е. фон Манштейн) і група армій 
«А» (командуючий генерал-фельдмаршал 
Е. фон Клейст), всього 93 дивізії, у т. ч. 18 тан-
кових і 4 моторизовані, а також дві моторизо-
вані бригади. Групи армій «Південь» і «А» 
підтримував 4-й повітряний флот. Німці та їх 
союзник мали 1 760 тис. солдатів і офіцерів, 
16 800 гармат і мінометів, 2200 танків і штур-
мових гармат, 1460 літаків для дій в Україні. 
Для поповнення втрат гітлерівське команду-
вання було змушено в січні – першій половині 
квітня підтягти на південну ділянку фронту 40 
дивізій і 4 бригади з резерву Головного ко-
мандування й інших країн, не вважаючи по-
точного поповнення діючих тут військ людь-
ми, бойовою технікою й озброєнням.  

Проте накопичення сил і засобів здійсню-
валося обома сторонами зі значними трудно-
щами. На кінець 1943 р. радянська економіка 
поряд із досягнутими успіхами продовжувала 
переборювати ряд перешкод, які не давали їй 
змоги повною мірою забезпечити потреби 
збройних сил, особливо в боєприпасах і паль-
ному. Не було можливості повністю поповни-
ти величезні втрати в матеріальній частині на-
самперед у танках і САУ, літаках, яких війсь-
ка зазнали в ході літньо-осінньої компанії 
1943 р. Вичерпались моторесурси технічних 
засобів, особливо автомобільного й трактор-
ного парку. Внаслідок цього бойові можливо-
сті оперативних об’єднань, задіяних на пів-
денно-західному напрямі, порівняно з літом 
1943 р. суттєво знизилися: кількість бойових 
засобів у розрахунку на одну загальновійсько-
ву армію зменшилася в людях на 20%, в арти-
лерії на 17%, у танках і САУ – на 72%. Мате-
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ріальне забезпечення фронтів було в 2–3 рази 
меншим від аналогічних показників у попере-
дніх кампаніях [20, с.318].  

Війська зазнавали серйозних труднощів з 
комплектуванням особовим складом. Найгір-
ший стан спостерігався у стрілецьких з’єднан-
нях, середня чисельність яких у період бойо-
вих дій на Правобережній Україні коливалась 
у межах від 3,2 до 6,2 тис. осіб, що становило 
30–60% їх штатної чисельності [20, с.541]. Ця 
проблема ускладнювалась низькими профе-
сійно-бойовими якостями значної частини 
поповнення, мобілізованого зі звільнених від 
окупації областей та відсутністю достатнього 
часу на його підготовку в запасних частинах 
[2; 15]. Навіть дійшло до того, що комуністам 
доручали стежити в бою за новобранцями, 
щоб ті вели вогонь у сторону ворога, та не 
нищили набої [27, арк.58–64]. 

Ще більших труднощів зазнавав против-
ник [13, с.168–190]. Саме цим виправдовува-
лось рішення радянського військово-політич-
ного керівництва про початок стратегічного 
наступу на Правобережній Україні, фактично 
не завершивши підготовки до стратегічної 
операції. Воно стало несподіваним для ворога, 
який виключав можливість активних бойових 
дій без оперативної паузи за складних погод-
них умов, і не давало йому часу для приве-
дення своїх військ у порядок.  

У середній течії Дніпра гітлерівці втрима-
лися в районі Канева. Цей район вклинювався 
в розташування радянських військ величез-
ним виступом, вершина якого впиралася в 
Дніпро на ділянці до 40 км у районі Канева [4, 
с.13–15]. Командування противника розрахо-
вувало відновити оборону на Дніпрі, викорис-
тавши корсунь-шевченківський виступ для 
організації ударів по флангах військ 1-го та  
2-го Українських фронтів.  

При плануванні операцій фронтів у рам-
ках стратегічної операції на Правобережній 
Україні Й. Сталін погодився на проведення 
операцій з оточення великих ворожих угрупо-
вань [3, с.94]. Вже на кінець жовтня 1943 р. 
оформився задум щодо можливого оточення 
ворожих угруповань шляхом з’єднання 1-го та 
2-го Українських фронтів у районі станції 
Христинівка поблизу Умані або 2-го та 3-го 
Українських фронтів – у районі Апостолове. 
Згодом пріоритетним став перший варіант.  

Відповідно до вказівок Ставки ВГК 1-й 
Український фронт 24 грудня 1943 р. завдав 
головного удару на Вінницю, а допоміжні – на 
Рівне і Христинівку. Пізніше в історіографії 

ця операція військ 1-го Українського фронту 
отримала назву Житомирсько-Бердичівської 
(24.12.43–14.1.44) [24].  

Тільки впевнившись в успіху дій фронту, 
Ставка ВГК вирішила розширити межі опера-
ції шляхом введення в дію об’єднань 2-го 
Українського фронту. Згідно з вимогами Ста-
вки ВГК (Директива Ставки ВГК №30272 від 
29.12.43) [18, с.286] цей фронт мав завдати го-
ловного удару на Кіровоград–Первомайськ, а 
частиною сил на Христинівку, назустріч вій-
ськам 1-го Українського фронту з метою ото-
чення та знищення ворожих військ у районі 
Канева, Умані, Сміли [21, с.632–633]. Січнева 
операція 2-го Українського фронту в історіо-
графії отримала назву Кіровоградської (5–
16.1.44) [6].  

Штучне відокремлення задуманої як єди-
не ціле операції двох фронтів на самостійні 
фронтові операції, на нашу думку, є не прави-
льним. Таку ж позицію обстоюють сучасні 
російські військові історики, які пропонують 
назвати цю операцію Житомирсько-Кірово-
градською операцією військ 1-го та 2-го Укра-
їнських фронтів і вважати її незавершеною 
[20, с.482].  

38-а армія 1-го Українського фронту на 
6 січня оволоділа районом Липовець–Іллінці–
Жашків. В оперативному шикуванні ворожих 
військ утворився розрив 80 км. Станом на 
12 січня війська фронту вийшли на підступи 
до Жмеринки й Умані. З’єднання 27-ї армії і 
5-й гв. танковий корпус прорвалися в район 
Звенигородки [10, с.232–235; 20, с.481]. Це 
дозволило перерізати комунікації з’єднань 
противника, що оборонялись на Канівському 
виступі. Проте війська 2-го Українського 
фронту не виконали поставлених завдань. 
14 січня вони перебували на відстані 120 км 
від Умані. У директиві Ставки ВГК від 16 січ-
ня 1944 р. провина за невиконання завдань 
фронту покладалася на І. Конєва [19, с.11].  

Рятуючи становище, командування групи 
армій “Південь” вживало всіх можливих захо-
дів щодо локалізації розриву. Сюди спішним 
порядком було перекинуто 12 дивізій. 11–
14 січня з-під Вінниці й Умані розпочався 
контрнаступ ворожих військ. Внаслідок удару 
в районі Тального–Звенигородки противнику 
вдалося потіснити радянські війська на 40–
50 км. Потрапили в оточення 136-а сд, части-
ни 167-ї сд і 6-та мбр із складу 5-го гв. танко-
вого корпусу. 

Наступальні можливості обох фронтів бу-
ли вичерпані, ударні угруповання розпороши-
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лись, між арміями виникли незайняті війська-
ми проміжки, резерви закінчились. У танко-
вих і механізованих корпусах залишалось ме-
нше 50% бойового складу: у військах 1-го 
Українського фронту – 533 танки і САУ із 
1128; 2-го – 212 із 560 [20, с.482]. За цих умов 
Ставка ВГК дозволила фронтам перейти до 
оборонних дій і вживала термінових додатко-
вих організаційних заходів щодо всебічного 
забезпечення військ.  

Таким чином, на середину січня основні 
завдання операції по оточенню німецьких 
військ в районі Умані залишались невикона-
ними, ворог продовжував утримувати виступ 
у районі Корсунь-Шевченківського. За цих 
умов Ставка ВГК директивою №220006 від 
12.01.44 [19, с.9–10] лише уточнила завдання 
фронтів, суть яких полягала в оточенні та 
знищенні ворожого угруповання на корсунь-
шевченківському виступі (в документі він на-
зивається Миронівсько-Звенигородський) 
шляхом одночасних ударів військ фронтів під 
основу виступу і з’єднання їх у районі Шполи. 
У порівнянні з попереднім задумом – оточен-
ня ворожого угруповання шляхом зімкнення 
1-го та 2-го фронтів у районі Умані–Хрис-
тинівки – глибина й обсяги завдань обох фро-
нтів значно скорочувалися за рахунок пере-
міщення ділянок прориву ближче до Дніпра, 
що дозволяло оминути танкові заслони про-
тивника, полегшувало оточення та розгром 
з’єднань, що знаходились на Канівському ви-
ступі (в документах зустрічається і така на-
зва). Проте нова операція на оточення набува-
ла значно скромніших обрисів порівняно з 
попереднім задумом. Слід зазначити, що й 
угруповання, і виступ, і сама операція отри-
мали назву Корсунь-Шевченківських вже піс-
ля її проведення. У джерелах поширені назви 
“Черкаський котел”, “Миронівсько-Звени-
городська операція” та ін. 

Задум Корсунь-Шевченківської операції 
(24.01.44–17.02.44) не був сформований зав-
часно, а виник вже у ході воєнних дій. Ще од-
ним суттєвим фактором, який впливав на хід і 
результати операції, став украй стислий тер-
мін, що відводився для її підготовки – 5–7 діб. 
Природно-географічні умови також значно 
впливали на хід бойових дій, особливо це сто-
сується складних і мінливих погодних умов і 
бездоріжжя. В кінці січня в Україну раптово 
прийшла рання весна. 

Командування 1-го і 2-го Українських 
фронтів вірно обрало напрямок головних уда-
рів і здійснило перегрупування військ, що до-

зволило прорвати оборону противника в ос-
нові виступу, а танковим арміям наступати 
назустріч один одному на Звенигородку.  

Розпочали наступ війська 2-го Українсько-
го фронту. Хоча їх наступ був спланований на 
25 січня, командувач фронту генерал-пол-
ковник І.С. Конєв розгорнув бойові дії з’єднань 
на добу раніше – 24 січня з метою проведення 
розвідки боєм. Наступ головних сил 53-ї та 4-ї 
армій розпочався 25 січня 1944 р. Відповідно 
до плану 26 січня за підтримки 2-ї повітряної 
армії з 30-хвилинної артпідготовки розпочався 
наступ військ 1-го Українського фронту. Про-
рив оборони противника здійснювався на 
27 км ділянці фронту між Тинівкою і Ківшува-
тим: 40-а армія на ділянці Тинівка–Косяківка 
(ширина 17 км), 27-а армія – на ділянці Кося-
ківка–Ківшувате (10 км).  

Після прориву оборони противника війсь-
ка приступили до виконання нового завдання 
– оточення угруповання німецьких військ. На 
цьому етапі операції головна роль відводилася 
танковим арміям. Зважаючи на брак танків у 
2-му Українському фронті для розвитку на-
ступу в глибині в коридир прориву був введе-
ний 5-й козачий кавкорпус у складі трьох ди-
візій. Незважаючи на ситуацію, що склалася, 
передові загони 5-ї гв. і 6-ї танкових армій, 
прорвалися в Звенигородку. 28 січня 1944 р. 
близько 13.00 відбулася зустріч танкістів 1-го 
та 2-го Українського фронтів. У подальшому 
частини танкових армій були використані для 
створення зовнішнього фронту оточення. До 
3 лютого війська 27-ї армії 1-го Українського 
фронту, 4-ї гв., 52-ї армій і 5-го гв. кавкорпусу 
2-го Українського фронту створили суцільний 
внутрішній фронт оточення.  

У більшості радянських видань подають-
ся цифри, запропоновані І. Конєвим [5, с.100], 
а саме – в кільці опинилося управління 11-го і 
42-го німецьких армійських корпусів, 10 диві-
зій і одна бригада, всього майже 80 тис. сол-
датів і офіцерів, близько 1600 гармат і міноме-
тів та понад 230 танків і штурмових гармат. 
Німці подають інші данні – в котлі перебува-
ли 6 дивізій і одна бригада, близько 54 тис. 
осіб потрапило в оточення. Загальне керівни-
цтво оточеними військами з 30 січня було до-
ручене генералу В. Штеммерману.  

Для недопущення деблокування оточено-
го угруповання командування 1-го та 2-го 
Українських фронтів вжило термінових захо-
дів щодо створення і зміцнення зовнішнього 
фронту оточення. На ділянці від Охматова до 
Звенигородки оборонялися війська 1-го 
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Українського фронту: частина сил 40-ї армії і 
6-ї танкової армії. Від Звенигородки до Водя-
ного оборонялася 5-та гв. Танкова армія разом 
із 49-й струлецький корпус 53-ї армії 2-го 
Українського фронту. Усього на зовнішньому 
фронті оточення на відстані близько 150 км 
розташовувались 22 стрілецькі дивізії, до 2736 
гармат і мінометів, дві танкові армії, що мали 
307 танків і САУ.  

Німецьке командування не збиралося за-
лишати оточене угруповання сам-на-сам з ра-
дянськими військами. Е. фон Манштейн спо-
дівався могутніми ударами танкових дивізій 
прорвати фронт оточення і відновити поло-
ження. Постачання оточених військ боєпри-
пасами, продовольством і пальним здійсню-
валося транспортною авіацією. Стан оточених 
військ постійно погіршувався. Про це свід-
чить і той факт, що з 6 лютого в оточених вій-
ськах припинили надання відпусток. Виникли 
труднощі з продовольчим забезпеченням, бу-
ло здійснено спробу забезпечити харчування 
за рахунок місцевих жителів. Проте оточене 
угруповання не втратило боєздатності. Війсь-
кам 27-ї армії доводилося відбивати потужні 
атаки ворога на внутрішньому фронті в районі 
Стеблева. Поданий радянським командуван-
ням 8 лютого ультиматум про припинення 
опору німці відхилили. 

11 лютого противник зробив чергову, 
найбільш серйозну спробу прорватися до ото-
ченого угруповання. Після підтягнення до зо-
внішнього фронту оточення вісьми танкових і 
шести піхотних дивізій, ворог спробував здій-
снити прорив у вузькій (14 км) смузі фронту 
чотирма танковими (танкова дивізія СС 
“Адольф Гітлер”, 17-а, 1-а, 16-а) і двома піхо-
тними (34-а, 198-а) дивізіями з району Ризино 
в напрямку на Лисянку [30]. На ділянці про-
риву радянські стрілецькі полки та частини 
артилерії не відступили і були знищені на по-
зиціях. У 6-й танковій армії до кінця 11.02.44 
залишалося 70 танків [22, с.95]. Оточене угру-
повання завдало удару на зустріч з району 
Корсунь-Шевченківський на Стеблів–Шенде-
рівку. 

Прорив військ противника викликав зане-
покоєння Ставки ВГК. 12 лютого Й. Сталін 
поклав керівництво усіма військами на внут-
рішньому фронті оточення на І. Конєва, а ко-
мандувач 1-го Українського фронту М. Вату-
тін був відправлений з району проведення 
операції під Шепетівку. Г. Жуков отримав су-
воре стягнення і директивою Ставки ВГК за 
№220022 був усунутий від загального керів-

ництва операцією та призначений відповіда-
льним за недопущення подальшого прориву 
німців на зовнішньому фронті [25, арк.201–
202]. 

До 15 лютого танкові частини генерала 
Хуббе за 3 км західніше Лисянки, а війська 
Штемермана вели бій за села Петрівська Гута 
та Комарівка. Відстань між деблокуючим та 
оточеним угрупованням скоротилась до 5–
7 км. Прорив з кільця відбувся за складних 
погодних умов (різке зниження температури 
та хурделиця) в ніч з 16 на 17 лютого. На ді-
лянці до 4 км у прорив пішло до 50 тис. вояків 
вермахту та СС. Бойовище було жахливим. 
При прориві загинув і сам В. Штемерман. Ра-
дянські джерела повідомили про повне зни-
щення оточеного угруповання (55 тис. осіб 
убитими та 18 тис. – полоненими), проте це не 
відповідає дійсності. 

Е. фон Манштейн повідомляє, що з ото-
чення вирвалось 30–32 тис. осіб [8, с.523]. “… 
Манштейну вдалося вивести із котла біля 
35 тис. чол., але втрати, особливо артилерії, 
були величезні. Більшість гармат змушені бу-
ли кинути на дорогах” – відзначає колишній 
генерал німецької армії Ф. фон Мєллєнтін [9, 
с.334]. Про це пише і К. Тіппельськірх “ото-
чені корпуси змушені були кинути всю тяжку 
зброю, артилерію і більшу кількість споря-
дження останнім відчайдушним кидком про-
битися до своїх військ. Із оточення вийшло 
лише 30 тис.чол. [23]. О. Лисенко в роботі 
“Безсмертя. Книга пам’яті України 1941–
1945 рр.” зазначає: “Майже 50 тисяч солдатів і 
офіцерів вермаху було вбито й поранено. 
Всього 30 тис. гітлерівців ціною неймовірних 
зусиль зуміли вирватися з кільця, залишивши 
усю важку зброю” [7, с.323].  

До кожної з цих цифр можна ставитися по 
різному. Це питання потребує серйозного до-
слідження. Сучасний український дослідник 
Корсунь-Шевченківської операції А. Сало за 
документованими даними фіксує перебування 
в базових таборах для “оточенців” під Уман-
ню близько 30 тис. німецьких вояків [16, с.14]. 

Питання кількості німецький військ, яким 
вдалося вирватися з оточення напряму 
пов’язане з питанням кількості втрат. Радян-
ська сторона заявила про 55 тис. убитими та 
понад 18 тис. полоненими. Однак вивчення 
документальних матеріалів, в яких обліковані 
поховання німецьких солдатів, уже за перши-
ми результатами дозволяють виявити сумнів 
відносно втрат німців. Ці документи виявлені 
автором під час роботи над матеріалом, фор-
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муляр справ свідчить про їх введення до нау-
кового обігу саме у цій статті [28]. Всього в 
районі ведення активних бойових дій по зни-
щенню оточеного корсунь-шевченківського 
угруповання відразу по подіях обліковано 
трохи більше 10 тис. похованих німецьких во-
яків. За організацію робіт по масовому похо-
ванню трупів і впорядкування могил голова 
Корсунь-Шевченківської районної ради був 
поданий до нагородженням бойовим орденом 
Червоної зірки [29]. 

Втрати радянських військ: 24286 безпово-
ротні, 55902 санітарні – всього 80188 [14, 
с.102]. 

Аналізуючи хід двох (трьох) послідовних 
операцій 1-го та 2-го Українських фронтів на 
оточення ворожого угруповання в районі ка-
нівського виступу, слід визнати, що хоча їх 
результатом стала перемога радянських 
військ, проте “новий Сталінград” був не зо-
всім вдалим: масштаби катастрофи для ворога 
цього разу виявилися значно меншими, а 
втрати Червоної армії значними. Завдання на-
дійної ізоляції ворожого угруповання і пода-
льшого його знищення в операції повністю 
вирішити не вдалося. Поширена у вітчизняній 
історіографії версія про успішне та повне за-
вершення ліквідації противника в районі Кор-
суня-Шевченківського підлягає серйозній ко-
рекції. В одному з останніх досліджень Кор-
сунь-Шевченківської битви на основі аналізу 
та зіставлення джерел обох воюючих сторін 
аргументовано стверджується про вихід з ото-
чення 25–35 тис. солдатів та офіцерів против-
ника, які під час прориву залишили всю тех-
ніку і важке озброєння [16]. 

Отже, в проаналізованих операціях німе-
цькими та радянськими військами застосована 
така форма їх проведення як оточення та зни-
щення великих угруповань противника. Ото-
чення досягалося способом розвитку наступу 
двох ударних угруповань на зустрічних на-
прямках. І в 1941, і в 1944 році головні удари 
планувалися на Умань, та в ході розвитку 
операції зміщувались. У 1941-му, у зв’язку з 
виходом радянських військ з-під загрози ото-
чення, – в глибину через Звенигородку, Таль-
не, Новоархангельськ на Первомайськ. У січні 

1944-го, внаслідок завданого німцями контр-
удару в районах Вінниця, Погребище, запла-
нована глибина ударів радянських ударних 
угруповань скоротилася, вони були спрямова-
ні на Звенигородку. 

В обох операціях вирішальну роль віді-
грали танкові та механізовані з’єднання, вони 
завершували прорив оборони противника, 
розвивали наступ у глибину та, рухаючись на-
зустріч один одному досягали пунктів зустрі-
чі. Піхота, кавалерія й артилерійські з’єднання 
розвивали успіх, закріплялись на досягнутих 
рубежах і здійснювали бойові дії по знищен-
ню оточеного угруповання. В Уманській опе-
рації німці піхотними з’єднаннями прикрили-
ся від контрударів 26-ї армії, а танкові дивізії 
спрямували на завершення оточення та лікві-
дацію групи генерала Понєдєліна. У Корсунь-
Шевченківській навпаки, радянське команду-
вання сили танкових армій спрямувало на зо-
внішньому фронті оточення, а загальновійсь-
кові армії та кавалерійський корпус викорис-
тало для створення внутрішнього кільця. 

У 1941 році в оточення потрапили дві ра-
дянські армії чисельністю понад 100 тис. осіб, 
у 1944 – два німецькі корпуси – близько 
80 тис. Радянські війська в умовах повного 
оточення здійснювали організований спротив 
з 2 до 7 серпня 1941 р., німецькі – з 28 січня до 
17 лютого 1944 р. Для здійснення деблоку-
вання групи Штеммермана командування 
групи армій “Південь” створило потужне тан-
кове контрударне угруповання на основі 3-го 
танкового корпусу та зустрічними ударами 
вивело значну частину своїх військ з оточен-
ня. Здійснити контрудар силами 2-го та 18-го 
мехкорпусів у 1941 році командуванню Пів-
денного фронту не вдалося. Оточені війська 
групи Понєдєліна здійснювали прорив само-
стійно. 

Корсунь-Шевченківська операція радян-
ських військ 1944 р., як і операція німецьких 
військ у районі Умані в 1941 р. за різних умов 
і результатів досягли перемоги. Якщо відійти 
від питання ефективності бойових дій, то пра-
вильним буде твердження – спільним в опе-
раціях на оточення є те, що перемогу здобула 
та сторона, що володіла ініціативою. 
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ДІЇ РАДЯНСЬКИХ ТОРПЕДНИХ КАТЕРІВ У МІННІЙ ВІЙНІ  
НА ЧОРНОМУ МОРІ У 1941–1943 роках 

 
Автором узагальнено досвід використання торпедних катерів типу Г-5 радянського Чо-

рноморського флоту у роки Великої Вітчизняної війни у мінно-загороджувальних і протимінних 
діях. Наводяться тактико-технічні характеристики цих засобів, типи морських мін, які вони 
могли використовувати, показана їх роль у мінній війні на Чорному морі та способи виконання 
поставлених завдань. 

Ключові слова: мінна війна на морі, Чорноморський флот, торпедні катери, мінно-
загороджувальні дії, мінні постановки, протимінні дії.  
 

Досвід війни на Чорному морі під час 
Другої світової війни висвітлив значну роль 
торпедних катерів флотів сторін у вирішенні 
різноманітних завдань морської війни. У цій 
статті узагальнюється досвід використання 
торпедних катерів типу Г-5 радянського Чор-
номорського флоту у мінно-загороджуваль-
них і протимінних діях у 1941–1943 рр., у пе-
ріод найінтенсивнішого їх використання у цих 
діях.  

Слід зазначити, що напередодні війни з 
Німеччиною радянський флот налічував 84 
торпедних катера: прибережної дії – 82 од. 

типу Г-5 (гліссеруючий №5, їх тактико-
технічні характеристики (далі – ТТХ) наведені 
в табл. 1) з кольчугалюмінію, та 2 од. – типу 
Д-3 з дерев’яним корпусом, що міг діяти у 
віддалених районах на відстані до 240 миль 
від берега. За своїми функціями вони вдало 
доповнювали один одного [4; 8, с.57; 10, с.1; 
11, с.7, 13–16, 33; 12, с.15; 13, с.221; 14, с.16]. 
Як показала практика, торпедні катери типу Г-
5 активно залучалися до мінної війни на Чор-
ному морі (відомостей стосовно катерів типу 
Д-3 не знайдено – авт.). 

Таблиця 1 

Тактико-технічні характеристики торпедного катера типу Г-5 

Водотоннажність (т) 16,26  

Швидкість (вуз) 47 55 повна (31 економ.) 36 

Довжина (м) 19.08 

Ширина (м) 3,4 

Осідання (м) 1,2 

Дальність плавання (миль) 160 повним ходом (200 – економ.) 

Екіпаж (осіб) 6 

Озброєння: 2×12,7-мм кулемети ДШК, 2×533-мм торпеди, 
міни і глибинні бомби БМ-1 (у різних варіантах) 

 

За потреби вони у різних варіантах за-
мість торпед могли нести 6–8 мін “Р-1” (“Ры-
бка”, заряд 40 кг) (фото 1 [9]), або 3 міни 
зр.1926 р. (заряд 242–254 кг), або 2 міни КБ 
(заряд 230 кг), або одну міну й один мінний 
захисник (фото 2 [11, с.15]). Час завантаження 
мін складав 1,5 години [4; 11, с.14–15]. 

Завдяки швидкості, маневреності та ма-
лому осіданню торпедні катери, на відміну від 
великих надводних кораблів, добре зарекоме-
ндували себе як активні загороджувачі. Мале 
осідання дозволяло їм безбоязно проходити 
над мінами і використовувати катери для по-
новлення або посилення виставленого раніше 

мінного поля. Так, активні дії Чорноморсько-
го флоту на морських комунікаціях противни-
ка наприкінці 1942 р. змусили німецьке ко-
мандування змінити тактику проведення своїх 
конвоїв: морські перевезення почали здійсню-
ватися у мілководних прибережних районах, 
для чого в основному почали використовува-
тися самохідні десантні баржі та невеликі су-
дна з малим осіданням. 

Прибережний характер комунікацій доз-
воляв широко використовувати для їх захисту 
берегову артилерію та мінні загородження. 
Лише на південному узбережжі Криму про-
тивником було встановлено понад 20 берего-
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вих артилерійських батарей, розгорнуто пости 
спостереження, шумопеленгаторні та радіо-
локаційні станції. Наявність на узбережжі 

розвиненої аеродромної мережі давала мож-
ливість надійно прикривати конвоїв з повітря 
[6].  
 

 
 

Фото 1. Торпедні катери типу Г-5, завантажені мінами типу “Р-1”. 
2-а бригада торпедних катерів Чорноморського флоту, 1943 р.  

 

 
 

Фото 2. Торпедний катер типу Г-5 з мінами КБ, 
зр.1936 р. і мінним захисником МЗ-26 

 

Тому командування радянського Чорно-
морського флоту вирішило залучити торпедні 
катери до інтенсивних мінних постановок на 
мілководних ділянках між портами Феодосія–
Керч–Анапа, з метою щоб примусити против-
ника проводити свої транспорти якнайдалі у 
відкритому морі, створивши тим самим спри-
ятливі умови своїм силам для завдавання по 
них торпедних ударів [7, с.51], а також закри-
ти для судноплавства Керченську протоку 
шляхом її мінування [4]. 

 

 
 

Фото 3. Контр-адмірал Філіппов Андрій Михайлович, 
5.11.1944 р. 
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Мінні постановки виконували 1-а (Севас-
топольська) бригада торпедних катерів (ко-
мандир капітан 1 рангу А.М. Філіппов, 
19.08(01.09).1909–05.05.1964 рр., з 1944 р. – 
контр-адмірал, фото 3 [15]) і 2-а (Новоросій-
ська) бригада торпедних катерів (командир 
капітан 2 рангу В.Т. Проценко, 10.02.1911–
28.09.1992 рр. [2], фото 4 [5, вклейка]). 

 

 

 

Фото 4. Капітан 2 рангу Проценко Віктор Трохимович 
 

Складність мінних постановок катерами 
полягала в тому, що вони здійснювалися за-
звичай уночі, в короткі терміни широким 
фронтом на межі оперативного радіусу дій 
при одночасній участі великої кількості кате-
рів (за свідченням учасника подій О.М. Коле-
снікова – до 30 од. [4]). Крім того, катери самі 
наражалися на мінну небезпеку. Так, у Кер-
ченській протоці німецькі міни стояли упере-
між з радянськими, що за висловлюваннями 
командирів катерів, називалося “суп с клёц-
ками” [4; 7, с.52]. 

 

Торпедні катери проводили мінні поста-
новки самостійно і у взаємодії з авіацією. У 
першому варіанті існувала проблема достатньо 
точного визначення місця мінного загоро-
дження, що мало велике значення. Так, низькі 
береги Керченської протоки не мали добрих 
орієнтирів, потрібних для визначення місця на-
вігаційним способом у нічний час. Крім того, 
катери ставили міни у безпосередній близькос-
ті від берегів, на яких знаходилися артилерій-
ські батареї і прожекторні станції противника. 
До того, катерам доводилося по декілька разів 
посилювати мінні загородження, що підвищу-
вало ризик підриву на власних мінах [7, с.52].  

Більш вдалими і безпечними були ви-
ходи за підтримки авіації. Так, у липні 
1943 р. група торпедних катерів під коман-
дуванням капітана 1 рангу А.М. Філіппова 
здійснювала нічні мінні постановки у 
Керченській протоці. У цей час авіація зав-
дала бомбового удару по Керчі, Камиш-
Буруну і Тамані, що ослабило спостере-
ження противником за морем, зайнятим 
відбиттям повітряного нальоту. Декілька 
літаків повісили над центральною части-
ною протоки освітлювальні бомби, чим до-
помогли катерникам визначити місця по-
становки мін. Інша група літаків баражува-
ла в районі Керченської протоки, знаходя-
чись у безперервній готовності до дії проти 
німецьких берегових батарей і прожектор-
них станцій, якщо вони виявлять себе. За 
допомогою авіації торпедні катери поста-
вили міни без будь-яких перешкод [7, с.52–
53]. 

 

 
 

Фото 5. Контрольне бомбометання в Північній бухті Севастополя 
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Зазначимо, що до місця постановки мін ка-
тери йшли групою, не втрачаючи один одного 
з видимості, а після постановки мін повертали-
ся самостійно, не дотримуючись строю [4]. Є 
відомості, що лише за один 1943 р. торпедні 
катери Чорноморського флоту на морських 
шляхах противника виставили понад 600 мін 
різних типів [7, с.75]. 

Під час війни торпедні катери, завдяки 
швидкості і немагнітному корпусу, активно за-
лучалися до боротьби з морськими неконтакт-
ними магнітно-акустичними мінами способом 
контрольного бомбометання. Цей спосіб, що 
почав застосовуватися ще в 1941 р., полягав у 
тому, що катер на повному ходу проходив по 
замінованому фарватеру (району) і скидав гли-

бинні бомби (фото 5 [1]). Поки вони опускали-
ся на задану глибину, катер встигав відійти від 
місця вибуху на безпечну відстань [11, с.34].  

Таким чином, досвід використання торпе-
дних катерів засвідчив, що завдяки своїм хара-
ктеристикам, передусім великій швидкохідно-
сті, малому осіданню, можуть ефективно вико-
ристовуватися для активних мінних постано-
вок на морських комунікаціях противника, а 
також у боротьбі з мінною небезпекою. Варто 
зазначити, що на Чорному морі подібний пози-
тивний досвід мав місце в 1917 р. коли Чорно-
морський флот Росії моторними катерами з 
малим осіданням посилював свої мінні загоро-
дження в районі Босфору [3, с.51, 159; 16, 
с.527]. 
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У статті на основі маловідомих документів радянських спецслужб та Українського 
штабу партизанського руху (далі – УШПР) висвітлено роль органів НКВС-НКДБ УРСР в орга-
нізації партизанського руху та становленні його розвідувальних органів і розвідувально-
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відувального відділу УШПР, розвідувальних органів партизанських формувань, їх поточна дія-
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них територіях України. Досліджується кадрово-організаційна діяльність спецслужб із нала-
годження розвідувального забезпечення партизанства, внесок останнього в інформаційне су-
проводження наступальних операцій Червоної армії із визволення України. 
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Одним із провідних і результативних на-
прямів діяльності радянських спецслужб у 
протиборстві з нацистською агресією стала 
енергійна участь в організації партизансько-
підпільного руху та його розвідувальне й 
контррозвідувальне забезпечення. Спеціальні 
операції партизанського руху, результатив-
ність яких багато у чому стала можливою за-
вдяки наполегливій організаційній роботі ор-
ганів держбезпеки та розвідки Червоної армії, 
перетворилися на вагомий чинник допомги 
Діючий армії у визволенні України від загар-
бників. 

Аналізуючи стан наукової розробки теми, 
зазначимо, що у радянські часи з метою підго-
товки до зафронтових дій в «особливий пері-
од» по лінії спецслужб вийшло чимало моно-
графічної та навчальної літератури, в якій се-
рйозна увага приділялася вивченню й акуму-
люванню досвіду розвідувально-диверсійної 
роботи органів НКВС-НКДБ, ГРУ ГШ у пері-
од війни, і поважне місце відводилося дослі-
дженню уроків «малої війни» саме на теренах 
України [1–9]. Праці В. Андріанова, П. Брай-
ка, В. Боярського, Г. Сєчкіна, І. Старинова, 
адресовані суто професіоналам, несли мініма-
льну ідеологічну акцентуацію, і містили, зок-
рема фаховий аналіз організації, форм і мето-
дів зафронтової роботи спецгруп НКВС-
НКДБ, спеціальної діяльності партизанів, 
структури розвідувально-диверсійних підроз-
ділів. 

Солідним доробком у галузі дослідження 
агентурно-оперативної роботи органів держ-
безпеки в особливий період (передусім на ма-
теріалах Великої Вітчизняної війни), історії 
партизансько-повстанських рухів стали робо-
ти кафедри з викладання тактики дій органів 
держбезпеки в особливий період (спецкафед-
ри «М») Вищої Червонопрапорної школи (да-
лі – ВЧШ) КДБ СРСР. Серьозні історико-
спеціальні дослідження проведені фахівцями з 
ВЧШ КДБ СРСР (де працювала профільна 
спецкафедра за №9 з історії радянських спец-
служб), а також Вищих курсів КДБ СРСР у 
м. Києві. Говорячи про дослідників ВЧШ до-
цільно виділити дисертацію та наукові праці 
В. Коровіна з історії зафронтової роботи орга-
нів держбезпеки і роботи з історії участі 
НКВС-НКДБ у війні [10–12]. З-поміж науко-
вців Вищих курсів КДБ СРСР у м. Києві слід 
виділити праці О. Іванкова, який певною мі-
рою узагальнив дослідженння провідних на-
прямів оперативної роботи органів держбез-
пеки в Україні, включаючи боротьбу за лінією 
фронту [13–14].  

Що стосується відкритих наукових праць 
з порушеної проблеми, то передусім необхід-
но назвати новаторську монографічну працю 
Г. Мігрина та Г. Міщенка з історії розвідува-
льної роботи партизансько-зафронтових сил в 
Україні, де аналізувалися (у межах дозволено-
го на той час і доступних авторам документів) 
сили і засоби, форим і методи здобуття зна-
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чущої інформації у ворожому тилу в інтересах 
фронту, звільнення України та Європи від на-
цистів [15]. Виділяються і монографія А. Кен-
тія та І. Кураса з історії Українського штабу 
партизанського руху (на солідному архівному 
матеріалі дослідники висвітлили, зокрема роз-
відувально-диверсійну роботу штабу у взає-
модії із спецслужбами) [16], праця М. Старо-
жилова [16], в якій при дослідженні організа-
ції партизанських з’єднань порушений і ас-
пект їх спеціальної діяльності. Відсутність на-
лежних відкритих праць щодо утаємничених 
моментів зафронтової діяльності НКВС-
НКДБ певною мірою компенсувалася вихо-
дом монографії Г. Куманьова й А. Чайковсь-
кого щодо провідних напрямів оперативно-
бойової діяльності органів держбезпеки в 
Україні [18].  

Зрозуміло, що науково-пізнавальну цін-
ність відкритих праць значно поменшували і 
замовчування (з ідеологічних і гіпертрофова-
них режимно-секретних міркувань) навколо 
серйозних прорахунків і втрат в організації та 
провадженні зафронтової роботи та розгор-
танні органами держбезпеки партизанського 
руху (особливо – у перший, трагічний період 
війни).  

Проблема спеціальної діяльності радянсь-
ких спецслужб у тилу противника знайшла 
поважне висвітлення у працях військових 
спеціалістів та істориків з країн-членів НАТО 
[19]. Піонерами в науковому дослід-женні 
стратегії і тактики партизансько-повстанських 
рухів у повоєнний період можна вважати анг-
лійського генерала Ч. Діксона і німецького 
доктора історії О. Гельбрунна, чия книга про 
діяльність комуністичних партизанських ру-
хів з’явилася в 1954 р. У центрі їх досліджен-
ня опинилася боротьба радянських партизан і 
підпільників проти гітлерівських окупантів, 
форми і методи їх роботи, інструктивні доку-
менти німецьких антипартизанських сил, а та-
кож роль спецслужб у розгортанні зафронто-
вої боротьби [20].  

Професор Вісконсінського університету 
Дж.А. Армстронг у колективній праці «Пар-
тизанська війна. Стратегія і тактика. 1941–
1943» [21] за його редакцією підвів підсумки 
тривалої повоєнної наукової програми з до-
слідження «радянських нерегулярних зброй-
них сил». У рамках зазначеної тематики до-
слідники зверталися і до розвідувально-дивер-
сійних дій партизанів, проте не виділяють їх 
студіювання в самостійний напрям дослі-
дження. Хоча автори і виокремлюють такий 

аспект проблеми як «радянські агенти і парти-
занський рух», однак роль органів НКВС-
НКДБ у розвідувальному й контррозвідуваль-
ному забезпеченні партизанства висвітлено 
ними вкрай поверхово. 

Водночас дальше вивчення радянського 
партизанства закономірно привело науковий 
колектив Дж. Армстронга до виокремлення 
проблеми розвідувальної діяльності народних 
месників та їх взаємодії у цій сфері із спецс-
лужбами. У колективну працю «Радянські 
партизани. Легенда і дійсність» [22], увійшов 
розділ «Партизани й радянська розвідка», в 
якому дуже докладно висвітлено роль війсь-
кової розвідки й органів НКВС в організації 
розвідувальної роботи партизанів, проаналізо-
вані основні форми і методи збору ними ін-
формації в інтересах Червоної армії (з наголо-
сом на агентурну розвідку) та ефект такого 
сприяння, висвітлена політична й економічна 
розвідка партизанів, досліджуються характер-
ні з погляду взаємодії з інформаційною мере-
жею серед місцевого населення розвідувальні 
акції партизанів.  

Нині одним із найґрунтовніших зарубжі-
них досліджень ролі НКВС в організації пар-
тизанського руху, на нашу думку, є моногра-
фія російського дослідника О. Попова «НКВС 
і партизанський рух» та його праця щодо за-
фронтової діяльності органів НКВС-НКДБ, 
що основані на широкому колі документів із 
російських архівів, наукових і мемуарних пу-
блікацій [23–24]. Автор зосередив увагу на та-
ких аспектах спеціальної діяльності партиза-
нів як розвідка, диверсійна війна, контррозві-
дувальне забезпечення партизанських форму-
вань. Чимало уваги дослідник приділив роз-
гляду побудови розвідувального апарату й ор-
ганізаційно-управлінським аспектам налаго-
дження розвідки, творенню агентурно-інфор-
маційної мережі, конспіративного зв’язку, ор-
ганізації диверсійної роботи, а також спрямо-
вуючої ролі органів НКВС-НКДБ у розгор-
танні спеціальної діяльності за лінією фронту. 

Серед наукових здобутків останніх років 
у царині узагальнення уявлень про стратегію і 
тактику партизансько-повстанських рухів та 
антипартизанських заходів слід насамперед 
назвати фундаментальну монографію В. Бо-
ярського [25]. Автор відвів належне місце ор-
ганізаційно-тактичним основам і методам 
здійснення розвідувально-диверсійних опера-
цій виходячи із досвіду партизанів України. 

Нові горизонти у дослідженні проблеми 
з’явилися у науковців України після відкриття 
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відповідних архівних фондів, усунення згада-
них вище прогалин у вивченні цієї непростої у 
суспільно-психологічному плані теми, у ме-
жах переосмислення складних питань війсь-
кової історїі України доби Другої світової. 
Передусім, назвемо монографії та науково-
документальні видання знаних дослідників іс-
торії партизанства та повстанських рухів в 
Україні А. Кентія, В. Лозицького й О. Гогуна 
«Війна без пощади і милосердя» [26–28]. У 
них на основі великого масиву розсекречених 
архівних матеріалів безпристрастно подана 
роль НКВС-НКДБ УРСР, ГРУ ГШ Червоної 
армії у розгортанні й оперативному забезпе-
ченні партизанського руху, робота спецслужб 
із забезпечення правопорядку та захисту пар-
тизанів від підривних спрямувань противника. 

Низку праць, де основні аспекти пробле-
ми висвітлюються на основі документальної 
спадщини спецслужб, підготовлено і автором 
статті [29–32]. 

Водночас, залишаються не до кінця роз-
в’язаними такі аспекти порушеної теми як ор-
ганізація роботи розідувального апарату у 
складі органів управління партизанським ру-
хом і власне партизанських формуваннях, ме-
ханізм агентурно-оперативної роботи парти-
занської розвідки, інформаційно-аналітична 
робота із вивчення становища на окупованій 
території, взамоємозв’язок спрямованості пар-
тизанської розвдіки із забезпеченням наступу 
Діючої армії під час визволення Української 
РСР від гітлерівських окупантів. 

Відтак метою цієї статті є вилученні по-
вчального історичного досвіду зафронтової 
діяльності спеціальних служб з організації та 
забезпечення розвідувально-диверсійної дія-
льності партизанських формувань. При цьому 
заявлена мета публікації визначається у кон-
тексті розв’язання загальної проблеми науко-
вого забезпечення удосконалення тактики, 
форм і методів діяльності вітчизняних спецс-
лужб (СЗР України, ГУР МО України, відпо-
відних підрозділів СБ України та ДПС Украї-
ни) з організації опору противнику на тимча-
сово окупованій території. 

Доводиться визнати, що на першому етапі 
розгортання партизанського руху (1941 р. – 
середина 1942 р.) мали місце серйозні прора-
хунки, що призвело до значних людських 
втрат і низької ефективності боротьби у во-
рожому тилу.  

У перші місяці бойових дій бракувало 
централізації у розгортанні партизансько-
підпільного руху, адже такі формування пара-

лельно створювали органи держбезпеки, вій-
ськова розвідка, 8-і відділи армійських полі-
торганів, партійні та комсомольські організа-
ції. Особи, призначені керівниками й учасни-
ками партизанських загонів, мали вкрай недо-
статню підготовку (2–3 тижні, а нерідко й 
кількаденну). Кандидати на роботу у нелега-
льних умовах не проходили ретельної переві-
рки, належним чином не оцінювалася їх пси-
холого-професійна придатність до дій в екст-
ремальних умовах. Відбір кадрів для нелега-
льної роботи на окупованій території здійс-
нювався, переважно, за ознакою політичної 
лояльності, з числа функціонерів партійного, 
комсомольського апарату.  

Керівництво спецслужби змушене було 
неодноразово констатувати незадовільну ро-
боту своїх регіональних органів з розгортання 
партизанства. В цілому прорахунки в органі-
зації руху Опору, ефективна система антипар-
тизанських заходів, створена противником з 
активним залученням колаборантів і против-
ників радянської влади, призвели до трагічно-
го перебігу партизанського руху в 1941–1942 
років. Із залишених до літа 1942 р. в Україні 
1565 партизанських загонів і груп (майже 
35 тис. осіб), до 10 червня 1942 р. на зв’язку 
перебувало 110 загонів, із перекинутих у тил 
ворога у 1941 р. партизанських формувань ви-
жило до 7% [33, ф.13, спр.507, арк.2; 23, с.47, 
51]. 

Взаємодію з партизанами дуже усклад-
нювало незадовільне забезпечення засобами 
радіозв’язку. У перший рік війни в Україні 
лише до 1,5% партизанських формувань мали 
радіозв’язок з «Великою землею», контакти 
забезпечувалися кур’єрами-зв’язковими, що 
за умов відступу Червоної армії ставало не-
ефективним, розвідувальні дані втрачали зна-
чення. Зазначимо, що вже до травня 1942 р. 
вдалося отримати 100 портативних радіостан-
цій (ними було забезпечено партизанські фо-
рмування з 10 тис. бійців), створити три по-
тужні радіостанції для зв’язку з партизанами 
(дві – у Ворошиловграді (нині Луганськ), та у 
Воронежі) [34, с. 150]. 

Організацію й управління партизанським 
рухом на першому етапі війни здійснювали 4-
ті відділи НКВС-УНКВС УРСР, котрі слугу-
вали провідним інструментом таємного про-
тиборства з агресором (у квітні 1942 р. 4-й 
відділ НКВС УРСР був реорганізований у 4-е 
Управління). Наказом НКВС СРСР від 
25 серпня 1941 р. за №001151 на 4-ті відділи 
НКВС-УНКВС покладалася, зокрема й орга-
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нізація партизанського руху. 
Станом на початок вересня 1941 р. 4-й 

відділ НКВС УРСР вивів у тил противника 63 
партизанські загони (4855 бійців), підготував 
до зафронтової роботи ще 80 загонів (2409 
осіб), 434 загони (12561 осіб) вважалися під-
готовленими для осідання у разі приходу оку-
пантів. Крім того, підготовку пройшло 285 
окремих партизанських і диверсійних груп з 
1460 учасниками. До жовтня ж загалом вдало-
ся вивести в тил противника 122 партизансь-
ких загони (5809 бійців) [34, с.150; 35, 
спр.83501, ч.1, арк.38]. До середини січня 
1942 р. українськими партизанами (на той час 
існували відомості про 163 загони, з 10 із них 
підтримувався зв’язок), за неповними даними 
НКВС УРСР, були ліквідовані генерал, 164 
офіцери, 5348 солдатів противника, 135 чино-
вників окупаційної адміністрації, знищено 18 
штабів, 14 залізничних ешелонів, 33 мости, 2 
літаки, 24 танки, 272 автомашини, 2 склади 
боєприпасів, інша техніка й озброєння проти-
вника, захоплені трофеї [35, спр.83501, ч.1, 
арк.38].  

До 30 травня 1942 р. поточне керівництво 
партизанськими силами України здійснювало 
4-е Управління НКВС УРСР, відколи поста-
новою Державного комітету оборони при 
Ставці Верховного Головнокомандувача ство-
рили Центральний штаб партизанського руху 
(далі – ЦШПР), а при Військовій раді Півден-
но-західного напрямку – Український штаб 
партизанського руху (далі – УШПР) на чолі із 
заступником народного комісара внутрішніх 
справ УРСР Тимофієм Строкачем (29 червня 
1942 р. Державний комітет оборони СРСР на-
дав УШПР статус республіканського органу, 
до його складу ввели начальників розвідува-
льних відділів Південного та Південно-Захід-
ного фронтів). До липня 1942 р. НКВС УРСР 
передало у підпорядкування УШПР 1017 пар-
тизанських формувань з 25264 учасниками 
[33, ф.13, спр.507, арк.3].  

Відповідно, 4-ті підрозділи органів 
НКВС–НКДБ переорієнтували винятково на 
оперативну роботу, у т. ч. – на допомогу пар-
тизанам у розгортанні розвідувально-дивер-
сійної роботи та налагодженні контррозвіду-
вального захисту партизанських формувань. 
Представництва УШПР з власними розвіду-
вальними відділеннями згодом відкрили при 
Військових радах відповідних фронтів, опера-
тивні групи – при військових радах армій.  

Конкретні завдання спецслужбі щодо опе-
ративного забезпечення партизанського руху 

були сформульовані у наказі Верховного Го-
ловнокомандувача від 5 вересня 1942 р. за 
№00189 «Про завдання партизанського руху», 
який мав концептуальне значення для пода-
льшого розгортання боротьби в тилу ворога. 
Зокрема, визначалося розгортати в тилу про-
тивника широку агентурну розвідку, насаджу-
вати оперативні джерела партизанів в органах 
окупаційної влади, на підприємствах і комуні-
каціях. У середині 1942 р. Наркомат оборони 
СРСР затвердив структуру і штати УШПР (63 
одиниці, з середини 1943 р. – 143), які вклю-
чали і розвідувально-інформаційний (з 26 ли-
стопада – розвідувальний) відділ [36, спр.219, 
арк.1, 128–129; спр.1733, арк. 5–6; 37, с.37; 26, 
с.91].  

Діяльність розвідувального відділу УШПР 
становить особливий інтерес з погляду висві-
тлення внеску спецслужб у протидію агресо-
рам в Україні, адже розвідувальний відділ 
УШПР фактично став різновидом спеціально-
го підрозділу НКВС-НКДБ з організації та ке-
рівництва розвідувальною та контррозвідува-
льною роботою в середовищі та з позицій 
партизанського руху. Сам розвідвідділ і від-
повідні підрозділи у партизанських форму-
ваннях здебільшого укомплектовувалися кад-
ровими співробітниками спецслужб – НКВС, 
НКДБ, а також Головного розвідувального 
управління (далі – ГРУ) Генштабу Червоної 
армії. 

Станом на середину вересня 1942 р. орга-
нізаційно-функціональна структура розвідвід-
ділу УШПР передбачала такі посади: 

начальник відділу (на той час – підполко-
вник ДБ Ф. Коваленко), який окрім загального 
керівництва оперативною роботою підрозділу 
та заступників командирів партизанських фо-
рмувань (далі – ПФ) з розвідки, мав розробля-
ти заходи із активізації розвідувальної роботи 
в партизанських формуваннях, відповідати за 
підбір й підготовку кадрів та агентури для 
розвідувальних підрозділів партизанів, їх за-
кидання за лінію фронту; 

старший помічник начальника відділу, 
який за посадою безпосередньо займався під-
бором і підготовкою заступників командирів 
ПФ з розвідки та агентури за цією лінією, ор-
ганізацією перекодування їх за лінію фронту, 
розробляв завдання для згаданої категорії роз-
відувальних кадрів, підтримував з ними 
зв’язок та узагальнював досвід розвідробти в 
інтересах її удосконалення в ПФ; 

старший помічник начальника відділу з 
інформації, на якого покладалося узагальнен-
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ня результатів розвідки, підготовка розвідува-
льних та оглядових довідок, зведень, ведення 
робочої карти розвідвідділу; вивчення об’єк-
тів розвідування та диверсій; вивчення такти-
ки антипартизанських операцій противника; 

помічник начальника відділу з обліку, 
який вів оперативні обліки агентури розвід-
відділу, об’єктів розвідки та диверсій, кадрів 
розвідників у ПФ тощо; 

помічники начальника відділу зі спеціа-
льної техніки (дві посади), котрі опікувалися 
здобуванням оригінальних документів, що 
перебували в обігу на окупованій території, 
або виготовленням підробних документів 
прикриття для розвідників; вивчали поліцей-
сько-адміністративний режим та обстановку 
за лінією фронту, готували відповідні інфор-
маційні зведення; вивчали повідомлення за-
рубіжних радіостанції щодо становища на 
окупованих землях; 

перекладач, допоміжний персонал [36, 
спр.178, арк.42–44].  

Особовий склад розвідвідділу комплекту-
вався насамперед кваліфікованими оператив-
ними працівниками, яких направляло 4-те 
Управління НКВС УРСР. Співробітники роз-
відвідділу направлялися у відрядження в тил 
противника, де вони допомагали налагоджу-
вати партизанську розвідку, вивчення близь-
кого й глибокого запілля противника. 

До 1943 р. розвідвідділу УШПР підпоряд-
ковувалося 22 заступники командирів з розві-
дки великих партизанських з’єднань і загонів. 
Загалом у 1942–1944 рр. розвідвідділ УШПР 
підготував і направив за лінію фронту 68 за-
ступників командирів партизанських форму-
вань з розвідки (практично всі вони були кад-
ровими співробітниками органів держбезпе-
ки). У свою чергу, вони очолювали «операти-
вні частини» партизанських з’єднань (куди 
входила агентурна розвідка, військова розвід-
ка та контррозвідувальна агентура), а в парти-
занських загонах існували посади заступників 
командира з розвідки [36, спр.275, арк.5, 127, 
146–147].  

Основні орієнтири здобування розвідува-
льної інформації розвідвідділом УШПР і роз-
відорганами спецслужб з позицій партизансь-
кого руху визначалося загальними пріорите-
тами розвідувального забезпечення Діючої 
армії, інтересами військової перемоги над аг-
ресорами. Зокрема, 27 жовтня 1942 р. началь-
ник Розвідувального управління ЦШПР гене-
рал-майор Аргунов затвердив «Приблизну 
схему розвідувального зведення» для штабів 

партизанського руху, яке мало укладатися 
кожні три дні, а 4 листопада – «Перелік пи-
тань, розроблених по темах» відділення війсь-
кової інформації Розвідуправління ЦШПР. 
Серед важливих проблем, які потребували по-
силеного розвідувального забезпечення й тор-
калися України, у документі визначалися ві-
домості про стан мостів і переправ через 
Дніпро, хід робіт противника з укріплення за-
хідного берега Дніпра, про стан залізничної 
мережі, та про націоналістичні формування 
[36, спр.178, арк.93–95].  

Важливо і те, що окрім власне військової 
та військово-політичної інформації до 
обов’язків партизанської розвідки входило і 
широке коло адміністративних, соціально-
економічних, соціально-психологічних, кри-
мінально-процесуальних і духовно-культур-
них проблем, вивчення яких давало рельєфну 
картину буття окупованих земель і політики 
агресорів на захопленій території, створювало 
передумови для визначення першочергових 
заходів радянської влади після вигнання оку-
пантів та належного покарання військових 
злочинців. Про це, зокрема свідчить затвер-
джений 16 жовтня 1942 р. начальником Розві-
дуправління ЦШПР «Перелік питань, розроб-
лених по темам, відповідно до плану роботи 
відділу політичного інформування»1. Кожне з 
основних питань, у свою чергу, поділялося на 
кілька конкретних підпунктів. У переліку ви-
значалися такі основні групи пріоритетів що-
до збору інформації: 

адміністративне управління та режим на 
окупованій території; 

стан промисловості, сільського та кому-
нального господарства, торгівлі, постачання, 
характер експлуатації населення окупантами 
та податкова політика; 

культура, освіта, преса й видавнича спра-
ва, охорона здоров’я; 

становище релігійних конфесій та політи-
ка окупантів у цій сфері; 

політичні настрої населення, ставлення 
німців до різних соціальних груп та націоналі-
стичного руху; 

тактика противника у боротьбі з парти-
занських рухом, формування ним каральних 
«добровольчих» формувань, поліції з місце-
вих колаборантів; 

                                                 
1
 Центральний штаб партизанського руху мав у 

структурі Інформаційно-розвідувальне управління з 
розвідувальним відділом (відділення військової та полі-
тичної інформації), контррозвідувальний відділ, відділ 
диверсійної техніки. 
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звірства, грабунки, утиски цивільного на-
селення з боку окупантів тощо [36, спр.178, 
арк.82–86].  

Відповідно до цих завдань формувався 
план «насадження» та категорії зафронтової 
агентури, до якої відносилися учасники розві-
дувальних резидентур, організатори диверсій-
но-терористичної діяльності, кваліфікована 
агентура із вивчення політико-економічної 
ситуації, агентура для занурення до розвіду-
вальних шкіл противника, до націоналістич-
них формувань тощо [36, спр.178, арк.73]. 

Згідно наказу Наркома оборони СРСР від 
5 вересня 1942 р. №00189 запроваджувалися 
посади заступників командирів партизанських 
загонів з розвідки і для їх заміщення направ-
лялися за лінію фронту 367 осіб, переважно 
оперпрацівників НКВС. Необхідність посили-
ти розвідувальні апарати партизанів досвідче-
ними офіцерами спецслужб підкреслювалась 
у наказі Ставки Верховного Головнокоманду-
вача від 19 квітня 1943 р. №0073. Наказ ставив 
перед оперативниками завдання «… відбира-
ти людей, здатних вести сховану розвідуваль-
ну роботу і впроваджувати їх на службу в мі-
сцеві управління, установи, створені німцями, 
депо, аеродроми, у гестапо і його школи». 
Приписувалося поширити агентурну мережу 
на всі без виключення населені пункти й оку-
повану територію.  

Практично в усіх партизанських форму-
ваннях вводилися посади заступників коман-
дирів з розвідки (до травня 1943 р. всі посади 
вдалося замістити підготовленими кадрами), 
які водночас керували агентурним апаратом з 
контррозвідувального захисту. У великих пар-
тизанських з’єднаннях заступник командира з 
розвідки мав оперативну частину. До неї вхо-
дили агентурна розвідка, контррозвідувальна 
агентура, польова розвідка. Так само заступник 
з розвідки командира партизанського загону 
мав розвідників-агентурників, контррозвідува-
льну агентуру та військових розвідників [38, 
схема №16; 4, ч.1, с.95; 3, с.47–49]. 

Поширеною була практика застосування 
агентів-маршрутників (які пересувалися під 
певною легендою окупованою територією) та 
агентів-статистів для стеження за рухом 
військ і бойової техніки противника на заліз-
ницях. 

Поступово зростав обсяг і глибина парти-
занської розвідки, удосконалювався механізм 
її координації з стратегічними завданнями Че-
рвоної армії. Наприклад, у березні 1944 р. на-
чальник Розвідувального управління Геншта-

бу генерал-лейтенант Ф. Кузнецов просив 
Т. Строкача про постановку завдань агентур-
ній розвідці УШПР щодо залізничних комуні-
кацій, виявлення місць концентрації військ 
противника, великих штабів, складів та аеро-
дромів, розташування укріплених районів, ви-
вчення морально-політичного стану ворога, 
йшлося і про збір відомостей про УПА та 
польське підпілля. Відповідним чином були 
сформульовані і завдання з розвідувальної ро-
боти партизанським формуванням, затвер-
джені начальником УШПР [36, спр.277, 
арк.1–2; спр.297, арк.45–46]. 

З жовтня 1942 р. до квітня 1943 р. підпо-
рядковані УШПР з’єднання та загони здобули 
до 800 цінних розвідувальних даних [4, ч.2, 
с.29–30]. Загалом за 1942–1944 рр. розвідка 
УШПР підготувала 3625 розвідувальних по-
відомлень, з яких: про концентрацію військ 
противника – 151, про їх перегрупування – 
453, про гарнізони та штаби – 1013, військові 
укріплення – 362, аеродроми – 218, транспор-
тну інфраструктуру – 429, військові злочини 
окупантів – 429, склади, бази – 151, спецслу-
жби і каральні органи гітлерівців – 88 тощо. 
Для вищих органів військового управління та 
спецслужб підготували 36 спецповідомлень, 
67 тематичних довідок, 37 доповідних записок 
[36, спр.275, арк.74, 116–118].  

На думку фахівців-розвідників, до квітня 
1943 р. завдяки зусиллям розвідвідділу УШПР 
вдалося посилити оперативні частини парти-
занських формувань і досягти «повного роз-
витку всіх видів розвідки у партизанському 
русі на Україні» Значно зросла ефективність 
партизанської розвідки з літа 1943 р. унаслі-
док закріплення за з’єднаннями та загонами 
оперативних груп НКВС-НКДБ УРСР. При 
здійсненні розвідувальної та контррозвідува-
льної роботи з позицій партизанського руху 
спецслужби спиралися на мережу негласних 
добровільних помічників. До кінця 1944 р. 
партизанська розвідка мала безпосередньо в 
загонах 39 резидентів, 2098 агентів і секрет-
них інформаторів, серед населення – 11 рези-
дентів і 1296 агентів [36, спр.275, арк.149]. 

Удосконалення методів розвідувальної 
роботи, накопичення підготовлених кадрів і 
необхідність ретельного інформаційного за-
безпечення стратегічного наступу Червоної 
армії призвели до появи шести «особливих 
розвідувальних загонів», які утворювалися на 
основі окремих партизанських формувань (за-
гони організовувалися розвідувальними гру-
пами УШПР, перекинутими літаками на бази 
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ПФ). Зокрема у березні 1944 р. створили роз-
відувальний загін (50 бійців) на базі партизан-
ського з’єднання генерал-майора М. Наумова, 
доручивши йому проведення «воєнно-полі-
тичної розвідки» в районі Жолкев–Янов–Рава-
Руська. Загін здобув важливу для наступаю-
чих військ інформацію стосовно системи обо-
рони німців у районі Львова, гарнізонів і резе-
рві противника [36, спр.275, арк.49–50].  

Відтак можна дійти висновку, що саме 
спеціальні служби відігрлаи провідну роль у 
розгортанні організованого партизанського 
руху в Україні, забезпечили творення та фахо-
ву діяльність розвідувального органу УШПР і 

партизанських формувань, налагодили підго-
товку кадрів розвідників. Чільне місце було 
відведено розгортанню агентурної розвідки, 
творенню підрозділів польової розвідки та ди-
версійних формувань. Було налагоджено збір 
всебічної інформації про становтище на оку-
пованій території, запроваджено аналітичну 
обробку відомостей. Вирішальне значення 
мало забезпечення координації розвідувально-
диверсійної роботи партизанів і спецслужб із 
розвідувальною службою Червоної армїі, 
штабами армійських об’єднань і з’єднань, ко-
трі вели наступальні операції із визволення 
України у 1943–1944 роках. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ В ГРЕЦІЇ У 1941–1944 РОКАХ 
 

У статті здійснено історичний огляд партизанського руху в Греції у 1941–1944 рр. 
Встановлено, що у 1941–1942 рр. відбувалося зародження партизанський рух в Греції. Групи 
спротиву різного ідеологічного спрямування організовували колишні офіцери регулярної армії 
та активісти лівих партій. Новий етап партизанського руху почався у 1943 р., коли значно 
зміцніли сили партизанського руху і він набув організаційного і бойового досвіду. Головною фо-
рмою партизанської війни було руйнування комунікацій, блокування та знищення гарнізонів 
окупантів. На значній території Греції зайнятій нацистами, підривався, а то й зовсім ліквідо-
вувався окупаційний режим. Надзвичайно вагомим було морально-політичне значення парти-
занського руху і підпілля. Особливістю партизанського руху Греції в роки Другої світової війни 
стала організація партизанського флоту, який не тільки проводив розвідку, перевозив ванта-
жі, здійснював висадку десантів, а й активно діяв на морських комунікаціях ворога. Розгор-
тання партизанського руху в Греції проходило в умовах ідеологічного протистояння різних 
партійних і військових угруповань. Неспроможність вироблення спільної платформи парти-
занської боротьби приводила до ситуативних союзів деяких партизанських організацій з оку-
пантами і активним втручанням у грецькі справи британців. 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(16) / 2015 104 

Ключові слова: Національно-визвольна армія Греції, Народна республіканська грецька 
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Україна перебуває у складних військово-
політичних умовах, існує загроза переростан-
ня антитерористичної операції на сході країни 
у повномасштабну агресію Росії з подальшою 
окупацією частини української території. 
Український народ ніколи не змириться з чу-
жоземним пануванням, тому питання органі-
зації спротиву ворогу стоятиме дуже гостро. 
Необхідність розроблення та постійного удо-
сконалення стратегії і тактики ведення парти-
занської війни передбачає вивчення попере-
днього досвіду не тільки українських зброй-
них формувань, а й партизанських рухів ін-
ших народів. 

Проблематика партизанського руху в 
Греції у сучасній українській історіографії є 
малодослідженою, розглядається в основному 
в контексті історії Центрально-Східної Євро-
пи та загальноєвропейського антифашистсь-
кого руху Опору в роки Другої світової війни 
1939–1945 рр. [1–5]. Виходячи з актуальності 
питання, метою статті є історичний огляд пар-
тизанського руху в Греції у 1941–1944 роках 
та висвітлення особливостей його організації і 
тактики дій партизанів. 

6 квітня 1941 р. німецька армія, при дієвій 
підтримці італійських і болгарських військ, 
розпочала військову операцію проти Греції. 
23 квітня 1941 р. грецька армія припинила 
збройний спротив, понад 225 тис. грецьких 
солдатів і офіцерів потрапили в полон. До кі-
нця квітня 1941 р. материкова частина Греції 
була окупована. Острів Крит німецькі війська 
захопили на початку червня 1941 року. В оку-
пованій країні німці створили підконтрольний 
їм уряд на чолі з генералом Г. Цолакоглу. Жа-
ндармерія і більшість силових структур доб-
ровільно підпорядкувалися новоствореному 
урядові. За допомогою окупантів було ство-
рено профашистські організації: Національ-
ний союз Греції, Націонал-соціалістична пар-
тія Греції та ряд інших [2, с.487–488; 6].  

Загарбники розділили Грецію на зони 
окупації. В німецьку зону окупації входили: 
Центральна Македонія, півострів Атіка, півні-
чне узбережжя Пелоппонесу, столиця країни – 
м. Афіни, порт Пірей, острови Крит, Егіна і 
ряд інших. Болгари окупували Західну Фра-
кію та Східну Македонію. Італійці зайняли 
західну частину Греції, ряд центральних ра-
йонів країни і більшість островів. Після закін-
чення бойових дій у країні дислокувалися 5-а 

німецька, 11-а італійська армії і два болгарсь-
ких корпуси. Загальна чисельність окупацій-
них військ склала 300 тис. осіб [7, с.66]. 

З перших днів окупації організатором 
спротиву загарбникам виступили колишні 
військовики грецької армії та Комуністична 
партія Греції (далі – КПГ). Першу значну 
озброєну група – Народну республіканську 
грецьку лігу (Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός 
Σύνδεσµος – ЕДЕС) очолив колишній полков-
ник Н. Зервас. Генерал Е. Мандакас розпочав 
формування партизанських загонів на острові 
Крит. Комуністи створили підпільні організа-
ції «Свобода» (м. Салоніки), «Нова Філіки 
Етерія» (Пелепонес), «Нова солідарність» 
(м. Афіни) та ряд інших [1, 488; 7, с.119, 128]. 

27 вересня 1941 р. Аграрна, Комуністи-
чна і Соціалістична партії та Союз народної 
демократії заснували Національний визво-
льний фронт Греції (Εθνικό Απελευθερωτικό 
Μέτωπο – ЕАМ), який у грудні створив під-
пільну військову організацію – Національ-
но-визвольну армію Греції (Ελληνικός 
Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός – ЕЛАС) 
[8, с.75]. Восени 1941 р. відбувся перший 
збройний виступ проти окупантів. У ніч з 
28 на 29 вересня у зоні відповідальності 
болгарських військ близько 2 тис. жителів 
сіл ному Драм напали і розігнали окупацій-
ну владу. Однак у наступні дні повстання 
було придушено болгарськими військовими 
частинами і жандармерією.  

З початком 1942 р. у Греції пройшла по-
тужна хвиля страйків викликана відкритим 
грабежем окупантів і відповідно надзвичайно 
складною економічною ситуацією в країні. В 
той же час розпочали свою діяльність парти-
занські загони ЕЛАС під командуванням 
А. Велухіотіса (Άρης Βελουχιώτης, справжнє 
ім’я Атанасіос Кларас – Θανάσης Κλάρας, 
(27.08.1905–16.06.1945 рр.) – грецький рево-
люціонер, член ЦК Комуністичної партії Гре-
ції. А. Велухіотіс представляв себе населенню 
як «майора артилерії». Він дійсно воював у 
зенітній артилерії під час греко-італійської 
війни 1940–1941 рр., але як унтер-офіцер). У 
лютому 1942 р. диверсійна партизанська гру-
па підірвала німецькі автомашини на базі у 
м. Салоніки. До квітня 1942 р. під контроль 
партизанів перейшли гірські райони у Цент-
ральній і Західній Македонії. Як відмічають 
дослідники, на той час успіхи ЕАМ–ЕЛАС за-
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воювали широку народну підтримку [4–6; 8].  
Особливістю бойових дій грецьких парти-

занів протягом 1942 р. був їх обмежений ха-
рактер. Вони насамперед виступали на захист 
селян, виганяли з населених пунктів чиновни-
ків-колаборантів, зривали реквізиції зерна та 
худоби. Партизанські загони і групи були ма-
лочисельні, не мали необхідних засобів зв’язку 
і не координували свої плани та дії. Основни-
ми способами тактичних дій бійців руху Опо-
ру були засідки на очікуваних або ймовірних 
шляхах руху противника і напади на заздале-
гідь визначені об’єкти без закріплення на за-
хоплених позиціях. Реально оцінюючи мож-
ливості партизанських загонів керівництво 
ЕАМ прагнуло використовувати всі доступні 
форми спротиву. Тому з 7 по 14 вересня 1942 
року ЕАМ організував великий страйк в Афі-
нах і Піреї за участю близько 60 тис. осіб. А 
22 вересня в Афінах партизани підірвали ад-
міністративну будівлю грецької профашист-
ської організації. В результаті вибуху загинув 
керівник організації, 29 співробітників і 43 ні-
мецьких офіцерів і солдатів. Восени 1942 р. 
бійці ЕЛАС невеликими загонами атакували 
окупантів у різних районах країни. Так, 9 ве-
ресня 1942 р., партизани несподівано завдали 
удару і знищили італійський взвод чисельніс-
тю 40 бійців у містечку Ріка-Гіонас. 29 жовтня 
група партизанів на чолі з А. Велухіотісом 
поблизу села Крикело (район м. Карпенсіон) 
атакувала і знищила ще один взвод, полонив-
ши 17 окупантів [7, с.133]. 

Упродовж 1941 р. – першої половини 
1942 р., англійці прагнули створити підконт-
рольну їм партизанську структуру на протива-
гу загонам ЕАМ–ЕЛАС. Зазнавши ряд невдач 
вони знайшли порозуміння з Н. Зервасом. Але 
планування і підготовка першої ж серйозної 
акції показала, що без підтримки комуністів 
не обійтися. У ніч на 25 листопада 1942 р. 
об’єднаний диверсійний загін (150 бійців 
ЕЛАС, 60 бійців ЕДЕС і 12 англійських під-
ривників) атакував важливий стратегічний 
об’єкт – залізничний міст через р. Горгопота-
мос. Під час жорсткого бою італійський під-
розділ охорони, що зазнав значних втрат, від-
ступив, а міст був підірваний. Залізниця, що 
забезпечувала основний потік вантажів для 
фашистських військ у Північній Африці, була 
виведена з ладу на шість тижнів. Після такого 
успіху партизанські напади почастішали, але 
залишалися недостатньо скоординованими [8, 
с.79; 9]. Ідеологічні розбіжності та боротьба за 
лідерство між ЕЛАС і ЕДЕС уже через місяць 

призвели до збройних зіткнень між ними. 
Один з командирів ЕДЕС – С. Гонатос закли-
кав колишніх офіцерів вступати до охоронних 
батальйонів створюваних профашистським 
грецьким урядом. ЕЛАС звинуватила керів-
ників ЕДЕС у співпраці з окупантами та за-
кликала населення не надавати їм допомоги.  

На початку 1943 р. загони Національно-
визвольного фронту нараховували до 6 тис. 
бійців і стали головною силою спротиву оку-
пантам. Їх дії набували більш рішучого й ор-
ганізованого характеру. Так, 8 лютого 1943 р. 
поблизу села Сніхово (область Гревена) загін 
ЕЛАС розгромив італійську роту чисельністю 
180 осіб. Втрати окупантів склали 5 вбитими і 
27 пораненими. Ще 6 ворожих солдатів вто-
пилися в р. Венетікос підчас відступу. В на-
ступному бою 11–12 лютого біля села Оксінія 
(район Каламбака) загони ЕЛАС розгромили 
військову частину ворога (близько 300 офіце-
рів і солдатів). Італійці втратили 120 вбитими, 
146 потрапили в полон [7, с.137]. 

Підтримувана британцями ЕДЕС у берез-
ні 1943 р. нараховувала до 4 тис. осіб об’єд-
наних у батальйони і полки, більшістю з яких 
командували колишні офіцери грецької армії. 
До липня 1943 р. ліга мала у своєму складі 8 
полків двобатальйонного складу та збільшила 
чисельність бійців до 7 тис. Штаб ЕДЕС і ос-
новне збройне угруповання знаходилося в 
Епірі, менша частина сил діяла у Фессалії та 
Пелопонесі [10]. 

Командування ЕЛАС поряд з організаці-
єю бойових загонів розпочало формування ре-
зервних декархій (десятків), що створювалися 
у кожному населеному пункті. Загони народ-
них ополченців із декархій гірських поселень 
Пінда якнайкраще проявили себе у боях 5–
7 березня 1943 р. поблизу м. Гревена. Італій-
ський гарнізон міста спричинив ненависть на-
селення розстрілами заручників. Ополченці 
оточили місто, а загони ЕЛАС зайняли прохо-
ди, якими могло надійти підкріплення. Десять 
вантажівок з військами, що вийшли з м. Фло-
рина на допомогу оточеним, в ущелині Бута-
зи-Сятиста потрапили під удар. Батальйон 
окупантів, який спробував вирватися з 
м. Гревена, партизани блокували поблизу міс-
течка Фардікамбо. Італійці застосували арти-
лерію й авіацію, але поле бою залишилося за 
партизанами. О 9.00 7 березня італійський ба-
тальйон поблизу Фардікамбо, втративши 10 
осіб убитими і 40 пораненими, склав зброю. 
Командир батальйону, 17 офіцерів і близько 
90 солдатів потрапили в полон. Партизани за-
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хопили 12 станкових і 39 ручних кулеметів, 7 
мінометів, 3 гармати, 3 автомобіля з боєпри-
пасами та все легке озброєння батальйону [7, 
с.140–141]. 

Поразка італійців поблизу Фардікамбо 
змусила їх командування вивести залишки га-
рнізону із м. Гревена. Цими діями вони про-
демонстрували, що не контролюють ситуацію 
і навколишня округа по суті стала партизан-
ським краєм – першим на території Західної 
Македонії. Подібним чином ситуація розви-
валася і в більшості інших районів італійської 
зони окупації Греції.  

Відчуваючи зростаючий спротив грець-
ких партизанів командувач німецькими оку-
паційними військами у Південно-Східній Єв-
ропі генерал Леєр у березні 1943 р. вирішив 
посилити боротьбу передусім проти ЕЛАС. За 
його дорученням начальник штабу групи ар-
мій «Е» генерал-майор Г. Фоєрц створив спе-
ціальну службу «1-С» з метою ведення розві-
дки проти партизанів. Вже у квітні–травні 
1943 р. «1-С» доповідала про посилення пар-
тизанських загонів і їх проникнення до німе-
цької зони окупації та напади на залізничну 
магістраль Салоніки–Ламія, яку впродовж бе-
резня 1943 р. партизани виводили із ладу 
шість разів [10]. 

2 травня 1943 р. головнокомандувачем 
щойно організованого головного командуван-
ня ЕЛАС призначено С. Сарафіса, його пер-
шим заступником – А. Велухіотіса. Перехід на 
бік ЕАМ відомого воєначальника – генерала 
С. Сарафіса, став прикладом для інших коли-
шніх офіцерів грецької армії. Вони вливають-
ся до партизанських лав і як військові фахівці 
очолюють більшість загонів ЕЛАС, що дозво-
лило провести реорганізацію Народно-визво-
льної армії. До травня 1943 р. її загони органі-
зовувалися за регіональним принципом і під-
порядковувалися місцевим органам ЕАМ, а 
потім Центральному комітету ЕЛАС в Афі-
нах. З травня центральний комітет керував 
лише частинами, що діяли у районі Афін і Пі-
рея, на Пелопонесі та о. Кріт. Всі інші війська 
рішенням керівництва ЕАМ–ЕЛАС були під-
порядковані головному командуванню, яке 
складалося із головнокомандувача, його за-
ступника і комісара – представника ЕАМ. Та-
кий принцип розповсюджувався на всі части-
ни ЕЛАС. У військових питаннях головував 
командир, політичних – комісар. Проведена 
реорганізація дозволила покращити коорди-
націю бойових дій ЕЛАС. Партизанська армія 
у цей період нараховувала понад 12 тис. осіб, 

які в результаті боїв і диверсій знищили 
13 потягів, 177 вагонів, 26 автомобілів, катер, 
літак, 4 рудники та 4 мости [7, с.150–151]. 

З метою посилення боротьби з партиза-
нами окупанти спільно з маріонетковим уря-
дом І. Раліса (прем’єр-міністр з 7 квітня 
1943 р.) розпочали створення батальйонів 
безпеки (охоронних). Пізніше три батальйони 
звели у полк. Під час каральних акцій війсь-
ковослужбовці цих підрозділів діяли з особ-
ливою жорстокістю. Крім того, проти парти-
занів діяли спеціальні моторизовані підрозді-
ли Бурандаса, загони Всегрецької визвольної 
організації, Національно-соціальної оборони 
та маріонеткової Грецької армії.  

У кінці травня 1943 р. англійське коман-
дування звернулося до генерала С. Сарафіса з 
проханням – діями ЕЛАС відволікти увагу гі-
тлерівців від майбутньої висадки англо-
американських військ на о. Сицилія. В ніч з 20 
на 21 червня 1943 р. загони ЕЛАС провели 
ряд операцій у центральних і північно-захід-
них районах Греції проти німецько-італійсь-
ких військ. Партизани нападали на моторизо-
вані колони, залізничні станції, гарнізони про-
тивника, руйнували лінії зв’язку, залізниці, 
мости. Окупанти зазнали втрат і з метою по-
силення свого угруповання перекинули до 
Греції три німецькі дивізії, що планувалися 
для відправки в Італію. Зусилля ЕЛАС високо 
оцінив командувач сухопутними союзними 
військами на Близькому Сході генерал Г. Ві-
льсон зазначивши, що: “Завдяки блискучим 
операціям грецьких партизанів, вдалося від-
волікти увагу країн вісі від руху великих 
транспортів і концентрації військ, що здійс-
нювалися в інтересах операції у Середземно-
му морі” [7, с.185–186].  

5 липня 1943 р. Англійська військова мі-
сія, ЕЛАС, ЕДЕС та Національне і соціальне 
звільнення (Εθνική και Κοινωνική Απελευ-
θέρωσις – ЕККА) – склали угоду, яка визнава-
ла ЕЛАС, ЕДЕС і ЕККА частинами союзної 
армії. Англійська сторона взяла на себе зага-
льне керівництво бойовими діями, постачання 
озброєнням і всім необхідним. Створювалося 
об’єднане військове командування, до якого 
разом з трьома представниками ЕЛАС увійш-
ли три представники інших сторін, хоча 
ЕЛАС вже нараховувала 14 тис., ЕДЕС –  
3–4 тис., а ЕККА – 200 бійців. Підпорядку-
вання ЕЛАС англійському близькосхідному 
командуванню фактично обмежувало її само-
стійність. До осені 1943 р. ЕЛАС досягла зна-
чних успіхів. Після капітуляції Італії німецькі 
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війська спробували взяти під контроль італій-
ську окупаційну зону в Греції, але зіткнулися 
з серйозною протидією партизанів. Бійці 
ЕЛАС захопили значну частину озброєння і 
матеріальних запасів італійців, що дозволило 
командуванню Національно-визвольної армії 
провести суттєву реорганізацію своїх частин і 
підрозділів. Восени 1943 р. армія складалася з 
п’яти дивізій і кавалерійської бригади загаль-
ною чисельністю понад 35 тис. осіб. З метою 
підготовки командних кадрів було створено 
офіцерське училище резерву ЕЛАС [11, с.17–
18]. 

Ослаблення сил окупантів посилило про-
тиріччя між партизанськими угрупованнями 
різної політичної спрямованності. ЕАМ і КПГ 
у звільнених районах Греції не відновлювали 
довоєнну систему організації органів управ-
ління, а створювали нові відповідно до при-
йнятого 3 грудня 1942 р. представниками 
окружних комітетів КПГ, ЕАМ і ЕЛАС – 
«Кодексу Посейдона». Цей документ визна-
чав основи самоуправління та народного су-
доустрою. Грецькі політичні утворення пра-
вого спрямування, занепокоєні зростаючим 
авторитетом ЕАМ–ЕЛАС, спровокували 
збройний конфлікт. 10 жовтня 1943 р. загони 
ЕДЕС в Епірі атакували частини 8-ї дивізії 
ЕЛАС. Зупинила розгортання громадянської 
війни Союзна військова місія (до липня 
1943 р. – Англійська військова місія), яка фі-
нансувала й озброювала ЕДЕС і ЕККА. 
28 лютого 1944 р. противники уклали угоду 
про припинення вогню. На подальший розви-
ток партизанського руху в країні важливий 
вплив мали події весни 1944 р., що відбулися 
поза межами Греції. 10 березня 1944 р. ЕАМ 
сформував Політичний комітет національного 
визволення (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής 
Απελευθέρωσης – ПЕЕА), який мав виконува-
ти функції тимчасового уряду Греції. 15 бере-
зня ПЕЕА повідомив емігрантський уряд у 
Каїрі про своє створення та про головну мету 
діяльності – об’єднання національних сил та 
їх координацію з союзними військами у боро-
тьбі проти спільного ворога [12]. Однак еміг-
рантський уряд проігнорував звернення ПЕЕА. 
Інформація про створення комітету націона-
льного визволення спричинила виступи в гре-
цьких сухопутних і військово-морських силах, 
що входили до складу англійських військ на 
Близькому Сході. У сухопутних частинах бу-
ло 18 тис. осіб, військово-морських силах – до 
7 тис., авіації – 5 тис. Більшість військовослу-
жбовців підтримували ЕАМ–ЕЛАС і вимага-

ли активної підтримки їх збройної боротьби. 
Однак виступи грецьких військових на під-
тримку ПЕЕА англійці припинили збройною 
силою. Роззброїли та розформували: 1-у і 2-у 
бригади, полк бронемашин, ряд сухопутних 
підрозділів, усі навчальні центри й екіпажі 
військово-морського флоту. Роззброєння про-
ходило із застосуванням зброї, вбиті та пора-
нені були в британських і грецьких військових 
частинах. Греки зазнали великого морального 
приниження. Ініціатори виступів на підтримку 
ПЕЕА були заарештовані, а близько 20 тис. 
колишніх грецьких військових ізольовані у 
спеціальні табори [8, с.97–98]. 

Британський уряд, прагнучи зберегти іні-
ціативу, з 17 по 20 травня 1943 р. у районі 
м. Бейрут організував переговори між делега-
ціями оновленого емігрантського грецького 
уряду та ПЕЕА, ЕАМ, КПГ, ЕДЕС–ЕККА і 
декількох політичних партій. Результатом 
проведеної роботи стала Ліванська угода, яка 
засудила виступи грецьких збройних сил на 
Близькому Сході у підтримку ПЕЕА та перед-
бачила спільні дії партизанських загонів і анг-
лійських військ з метою визволення Греції від 
німецької окупації. Угодою, після визволення 
країни, передбачалося створення коаліційного 
уряду, який мав вирішити конституційні та 
династичні питання і долю різних збройних 
формувань. Делегати від ПЕЕА, ЕАМ і КПГ 
пішли на значні поступки погодившись на 
отримання лише 25% посад у майбутньому 
коаліційному уряді [8, с.103–104]. 

Виконуючи досягнуті політичні домовле-
ності ЕАМ влітку 1944 р. розпочала широку 
мобілізацію для боротьби з окупантами. До 
складу ЕЛАС на той час входили: 1-а дивізія 
Фессалії, 8-а дивізія Епіра, 9-а дивізія Західної 
Македонії, 10-а дивізія Центральної Македо-
нії, 13-а дивізія Румелії, 16-а дивізія Східної 
Фессалії, 3-я дивізія Пелопонесу, 5-а дивізія 
Криту, 5-а бригада Атіки–Беотії, кавалерійсь-
кий полк, частини Східної Македонії, острівні 
партизанські загони та частини резерву. Пар-
тизанська армія нараховувала до 50 тис. бійців 
і контролювала більшу частину материкової 
Греції. Німецьке командування занепокоєне 
зміцненням руху Опору в країні спланувало та 
провело протягом липня–серпня 1944 р. декі-
лька операцій у Північному Пінді та у захід-
них районах Центральної Греції направлених 
передусім проти загонів ЕЛАС. Німецькі вій-
ська залучені до операцій були підсилені 1-ю 
дивізією “Едельвейс”. Однак досягти наміче-
них цілей окупантам не вдалося, партизани 
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ЕЛАС продемонстрували не тільки кількісне 
зростання своїх рядів, але й якісні зміни у роз-
робці планів протистояння противнику. Так, 
8-а партизанська армія використавши змен-
шення сил ворога в районі Епіру, перекинутих 
для участі в операції у Північному Пінді, 12–
13 липня 1944 р. у результаті запеклих боїв 
захопила м. Амфілохію. Німці втратили понад 
400 осіб убитими, 37 потрапили у полон. Пар-
тизани втратили 42 бійця убитими та 54 пора-
неними, захопили три автомобілі, значні запа-
си озброєння, військового спорядження, 38 
коней і 70 мулів [10]. 

Особливою сторінкою партизанського 
руху Греції в роки Другої світової війни стала 
організація Грецького народного визвольного 
флоту (Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό 
Ναυτικό – ЕЛАН). Визвольний флот виник з 
підпільних груп ЕЛАС у приморських райо-
нах контрольованих партизанами. Передумо-
вами його створення були як географічне роз-
ташування країни, так і морські традиції гре-
цького народу. Інші підпільні та партизанські 
формування Греції також мали свої плавзасо-
би, але використовували їх в основному для 
відправки колишніх офіцерів і добровольців у 
грецькі військові частини на Близькому Сході, 
тому їх судна називали «кораблями втечі». 
ЕЛАН основне завдання вбачав у веденні пар-
тизанської війни проти окупантів до повного 
визволення країни. На етапі розгортання пар-
тизанського руху бойові дії ЕЛАН були об-
межені та направлялися на перекидання бійців 
руху Опору через Корінфську затоку, забезпе-
чення з моря партизанських підрозділів про-
довольством і боєприпасами. З осені 1943 р., 
після капітуляції та виходу з війни Італії, мо-
ряки ЕЛАН активізували свої дії. З метою пе-
редачі до рук ЕЛАС італійської зброї та уник-
нення полонення італійських військових нім-
цями, кораблі визвольного флоту евакуювали 
з декількох островів на материк італійські під-
розділи. У березні 1944 р. ЕЛАН наказом ге-
нерального штабу ЕЛАС реорганізований у 
чотири ескадри й одну окрему флотилію. Для 
підтримки групи партизанських з’єднань у 
Македонії в кінці квітня 1944 р. організовано 
ще дві ескадри та три флотилії. Моряки пар-
тизанського флоту, в морських протоках, 
безстрашно атакували плавзасоби противника 
зриваючи забезпечення гарнізонів окупантів 
на грецьких островах, вели розвідку, перево-
зили вантажі та здійснювали висадку десантів 
[13]. 

Англійське командування в кінці літа 

1944 р. розробило план висадки експедицій-
них військ у Греції. До операції планувалося 
залучити 23 тис. осіб. З метою взяття під кон-
троль усіх сил опору окупантам у Греції 
26 вересня 1944 р. британці в м. Казерта (Іта-
лія) організували зустріч керівників ЕЛАС, 
ЕДЕС і представників емігрантського уряду. 
На зустрічі підписано угоду про підпорядку-
вання всіх грецьких збройних сил, включаючи 
ЕЛАС, англійському генералові Скобі [14, 
с.79]. 

У жовтні 1944 р. німецьке командування 
розпочало вивід військ із Греції. 4 жовтня 
британці зайняли м. Патрас (Південна Греція), 
12 жовтня столичний аеродром Мегара, а 
15 жовтня – столицю країни м. Афіни. У пор-
ту Пірей висадилася основна частина експе-
диційних військ очолювана генералом Скобі. 
До середини листопада 1944 р. Греція була 
визволена від окупантів. Визволення центра-
льної та північної частин країни відбулося за 
активної участі бійців ЕЛАС. Наприклад,  
3–4 жовтня партизани поблизу Курновоса і 
Стирфаки підірвали два німецьких ешалона з 
військами та бойовою технікою. 24 жовтня 
1944 р. частини ЕЛАС знищили 20 німецьких 
автомашин у районі мосту через р. Алякмон. 
Крім того, партизани знищили або захопили 
до 100 паровозів і понад 500 автомашин зі 
зброєю та боєприпасами. У листопаді 1944 р. 
у зверненні командування ЕЛАС до грецького 
народу зазначалося: “Противник… під тиском 
наших військ і невідступно переслідуваний 
ними, залишив грецьку територію… Багатолі-
тня і кровопролитна боротьба ЕЛАС завер-
шилася повним визволенням нашої батьків-
щини” [7, с.314]. 

За час війни партизани на території Греції 
сковували від 8 до 12 дивізій ворога і завдали 
йому значних втрат, тільки убитими було по-
над 23 тис. військових, захоплено у полон до 
7 тис. німцьких солдатів і офіцерів. Це дані 
без втрат Італії, війська якої капітулювали у 
1943 р. Найбільших втрат серед партизансь-
ких формувань зазнала ЕЛАС (найчисельніша 
з партизанських армій, яка станом на листо-
пад 1944 р. об’єднувала 130 тис. осіб, з яких 
80 тис. бійці бойових загонів) – 28 тис. заги-
нуло в боях, близько 50 тис. грецьких грома-
дян були знищені окупантами й охоронними 
батальйонами маріонеткового уряду за допо-
могу партизанам [8, с.111].  

Таким чином, у 1941–1942 рр. партизан-
ський рух Греції мав недостатньо організова-
ний характер. Групи спротиву були нечисель-
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ними, погано озброєними. Утворювалися во-
ни в основному з воїнів колишньої регулярної 
армії, які вийшли з оточення, втекли з полону 
та активістів лівого спрямування. Партизансь-
кі загони поповнювало і всіляко підтримувало 
мирне населення. Перші виступи партизанів 
проти нацистів носили епізодичний характер.  

Боротьба у ворожому тилу набирала різ-
них форм: бойові дії, організаторська і полі-
тична робота підпільників, масовий саботаж 
економічних, політичних і воєнних заходів 
окупантів та ін. У ній брали участь до 5 тис. 
партизанів, об’єднаних у загони і групи. 

Новий етап партизанського руху розпоча-
вся у 1943 р., коли значно зміцніли сили пат-
ріотичного руху Опору і він набув організа-
ційного і бойового досвіду. Головною фор-
мою партизанської війни було руйнування во-
рожих комунікацій. Великі загони практику-
вали також тактику рейдів. Але значення пар-
тизанського руху у ворожому тилу оцінюєть-
ся не тільки безпосередніми втратами окупан-
тів, оскільки воно виходить далеко за межі во-
єнних операцій. На значній території, зайнятій 

нацистами, підривався, а то й зовсім ліквідо-
вувався окупаційний режим. Надзвичайно ва-
гомим було морально-політичне значення 
партизанського руху і підпілля. 

Особливістю партизанського руху Греції 
в роки Другої світової війни стала організація 
Грецького народного визвольного флоту, який 
не тільки проводив розвідку, перевозив ван-
тажі, здійснював висадку десантів, а й почи-
наючи з 1944 р. активно діяв на морських ко-
мунікаціях окупантів. 

Розгортання партизанського руху в Греції 
проходило в умовах ідеологічного протисто-
яння різних партійних і військових угрупо-
вань. Комуністи прагнули соціальних змін під 
своїм безпосереднім керівництвом, що насто-
рожувало ідейно близьких соціалістів і спри-
чинило активний спротив правих республіка-
нців і монархістів. Неспроможність вироб-
лення спільної платформи партизанської бо-
ротьби приводила до ситуативних союзів де-
яких партизанських організацій з окупантами 
й активним втручанням у грецькі справи бри-
танців. 
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РАДЯНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ОПЕРАЦІЯ “ФРЕНТІК”:  

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ПРОВЕДЕННЯ 
 

У статті через призму сьогодення проаналізовані передумови проведення унікальної ра-
дянсько-американської операції “Френтік”, що була здійснена у 1944 році силами 8-ї та 15-ї 
повітряних армій стратегічної авіації США, розкрито ґенезу підготовки до її проведення. Роз-
глядаються питання, пов’язані з особливостями державної політики, яку проводив уряд СРСР 
стосовно надання території країни для базування іноземних літаків у роки Другої світової вій-
ни. Зроблено висновки, які можуть стати підґрунтям для конструювання сучасних механізмів 
державного управління, покликаних виключити можливі ризики в майбутньому. 
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Розглядаючи тему антигітлерівської коа-
ліції та її ролі у знищенні нацизму в Європі, 
найпоширенішими словосполученнями в лек-
сиці вітчизняних дослідників є: “другий 
фронт”, “зустріч на Ельбі”, “ленд-ліз”, “студе-
бекер”, “морський конвой”. Такі визначення, 
пов’язані якщо не з сухопутним або морським 
компонентами збройної боротьби, то хоча б з 
її забезпеченням, будь-то тилове чи матеріа-
льно-технічне. Разом з тим, зарубіжні воєнні 
історики [1–2] вирішальним у знищенні кори-
чневої чуми в Європі виокремлюють внесок 
авіації. Одним із аргументів при цьому є той 
факт, що навіть Акт про безумовну капітуля-
цію нацистської Німеччини за дорученням 
керівників країн-союзників засвідчили своїми 
підписами два відомих авіаційних воєначаль-
ники: командувач стратегічними повітряними 
силами США в Європі генерал Карл Ендрю 
Спаатс і головний маршал авіації Великобри-
танії Артур Уїльям Теддер. 

Після 70 років, що минули після Другої 
світової війни, складно проводити будь-які 
дослідження, присвячені внеску авіації антигі-
тлерівської коаліції, зокрема її стратегічної 
компоненти на вівтар Перемоги. Боротьба 
проти нацистської армії збагатила не лише та-
ктику, оперативне мистецтво і стратегію, як 
складові воєнного мистецтва, а й усі дотичні 
до нього сфери. Це стосується державного 
управління, міжнародних відносин, оборонної 
економіки тощо. Цілком очевидно, що дуже 
широкий спектр тем, доступ до яких був якщо 
не заборонений, то вкрай обмежений, зараз 
поступово звужується, оскільки архіви стають 

більш відкритими для вивчення та аналізу. 
Однією з таких тем є сумісні дії військ 

країн антигітлерівської коаліції, прикладом 
яких є маловідома радянсько-американська 
операція 1944 року “Френтік Джо” (в пере-
кладі “Шалений Джо”) або скорочено “Френ-
тік”. До речі, і коротка історія Великої Вітчиз-
няної війни [3], і ґрунтовна робота Є. Веракса 
“Повітряні операції стратегічної авіації”, роз-
глядають повітряні операції стратегічної авіа-
ції Сполучених Штатів Америки і Великобри-
танії в Західній Європі в 1943–1945 рр. [4], але 
не містять жодної згадки про цю операцію. 
Деякі інші публікації [5–6; 20] містять неточ-
ні, навіть помилкові відомості. Зокрема, об-
ґрунтовуючи вибір аеродромів Полтавського 
авіавузла для тимчасового базування амери-
канських літаків В-17, автори як один із аргу-
ментів наводять твердження про приблизну 
рівновіддаленість Полтави від аеродромів по-
стійного базування підрозділів В-17 у Вели-
кобританії та Італії. Разом з тим, прості заміри 
на карті показують різницю у відстанях понад 
600 км, оскільки відстань від Полтави до Лон-
дона і Неаполя, поблизу яких базувались авіа-
ційні підрозділи США, що брали участь в 
операції “Френтік”, становила відповідно 
2460 км та 1850 км. Автори інших праць [7–8] 
хоча і надали відомості про операцію “Френ-
тік”, але зробили це не зовсім системно, лише 
з одного боку, розкриваючи її суто військові 
компоненти (замисел, зміст і наслідки), однак 
не навели тактико-технічні характеристики 
літаків, що залучалися до проведення опера-
ції, не зробили порівняльного аналізу з відпо-
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відними характеристиками літаків тогочасної 
радянської авіації, не відобразили місця базу-
вання частин авіації та об’єктів їх ударів у ра-
мках операції “Френтік”. 

Автори робіт [7–8], наводячи деякі факти 
на користь власних гіпотез, зовсім не зробили 
їх аргументованого аналізу. Вони не пов’язу-
вали етапи планування, проведення та завер-
шення операції з міжнародною обстановкою 
та положенням лінії фронту у кожному із ета-
пів, не проаналізували зміст радянської дер-
жавної політики того часу, а також не порів-
няли із сучасною обстановкою у світі, а відпо-
відно, і не зробили належних висновків, які 
мають, як ніколи, бути корисними у сучасній 
вітчизняній історії. 

Системному ретроспективному аналізу 
передумов проведення операції “Френтік”, ві-
дображенню нових підходів, які на етапі під-
готовки операції були внесені до положень 
щодо застосування радянської військової 
авіації, а також наданню пропозицій щодо 
удосконалення механізмів державного управ-
ління нашої країни в сучасних умовах присвя-
чена ця стаття. 

Наявний власний досвід служби у важких 
бомбардувальних полках стратегічної авіації 
СРСР, а після його розпаду і України, участь у 
міжнародних миротворчих місіях ООН і не-
щодавня робота у спільному Центрі з контро-
лю і координації питань припинення вогню і 
стабілізації лінії розмежування сторін на тери-
торії Донецької та Луганської областей, до-
зволили автору статті дещо переглянути та під 
іншим кутом зору підійти до дослідження пи-
тань, пов’язаних з операцією “Френтік” взага-
лі, зокрема проаналізувавши передумови її 
проведення. Оскільки операція була спільною 
для кількох країн антигітлерівської коаліції, то 
дослідження генези операції у воєнно-істо-
ричному плані доцільно проводити виключно 
з державницьких засад. 

Напередодні Другої світової війни в колах 
військових фахівців панувало твердження 
стосовно вирішальної ролі авіації під час ве-
дення бойових дій, яке сформувалося на під-
ставі опублікованої доктрини відомого італій-
ського військового теоретика генерала Джуліо 
Дуе. У першій тезі доктрини зазначалося: 
“Авиация есть сугубо наступательное оружие. 
Авиация одна сама по себе способна добиться 
победы в войне. Это достигается массирован-
ными непрерывными бомбардировками горо-
дов противника до тех пор, пока изнуренное 
население страны противника не будет мо-

рально сломлено и не потребует от своего 
правительства капитуляции” [9]. Справедли-
вість знаменитого афоризму Дж. Дуе “бомба-
рдувальник завжди прорветься до цілі” не ви-
кликала сумніву ні у військових, ні у політи-
ків. 

Маршал авіації Артур Харріс у своїх ана-
літичних висновках пішов далі свого італійсь-
кого попередника. Він відкинув попередню 
військово-повітряну тактику, що базувалась 
на точковому бомбометанні, і першим вису-
нув ідею килимових бомбардувань. Восени 
1940 року, спостерігаючи з даху міністерства 
авіації нічний наліт люфтваффе на Лондон, 
А. Харріс, ймовірно, за біблейським принци-
пом “око за око, зуб за зуб”, висловив пророчу 
фразу: “вони посіяли вітер – вони пожнуть 
бурю” [10]. Очолюючи бомбардувальне ко-
мандування Королівських військово-повітря-
них сил (далі – ВПС), він всіляко просував в 
уряді ідею здійснення масових бомбардувань 
Німеччини для примусу її народу до припи-
нення опору. 

У ході переговорів у марокканській Каса-
бланці 14–24 січня 1943 р. прем’єр-міністра 
Великобританії Уїнстона Леонарда Спенсер-
Черчілля, президента США Франкліна Делано 
Рузвельта за участю членів Об’єднаного комі-
тету начальників штабів цих держав була 
прийнята директива, що поставила перед 
стратегічною авіацією США і Великобританії 
такі основні завдання: подальша дезорганіза-
ція військової, індустріальної й економічної 
системи Німеччини та підрив морального ду-
ху німецького народу, поки зовсім не ослабне 
його воля до спротиву [11]. З цього моменту 
союзники вели бомбардування цілодобово: 
британці – уночі, а американці – удень. 

До таких акцій залучались сотні літаків 
країн-союзників. Бомбардувальники уражали 
об’єкти противника, а винищувачі прикрива-
ли їх від нападу з повітря літаків люфтваффе. 
Промисловість Німеччини зазнавала великих 
збитків, але очікуваного ефекту досягти не 
вдалося через певні причини. По-перше, бі-
льшість населення та військових німецької 
армії все ще слухняно виконували накази на-
цистського керівництва, яке намагалося не 
допустити розвалу тилу. Міністр освіти і про-
паганди Геббельс усіма засобами підтримував 
моральний дух німецького народу.  

По-друге, радіус дії винищувачів США  
Р-26, Р-38, Р-40, Р-43 та Р-47 був досить об-
межений (див. табл.1). 
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Таблиця 1 

Тактико-технічні характеристики літаків країн-союзниць у 1943–1945 рр. 

Тип літака (кіл-ть 
двигунів) 

Країна-
виробник 

Бойовий 
радіус, км 

Бомбове наван-
таження, кг 

Озброєння Кіл-ть 
членів 

екіпажу 

Halifax Mk.III (4) Велико-
британія 

1658 5900 1×7,7-мм кулемет Віккерс,  
2×4×7,7-мм кулемети Браунінг 

7 

Avro 683  
Lancaster (4) 

Велико-
британія 

2300 6400 8×7,7-мм кулеметів Браунінг 7 

Havilland Mosquito (2) Велико-
британія 

2655  908  4×20-мм гармати Hispano,  
4×7,7 мм кулемети Браунінг 

2 

B-17G (4) США 3219 2277 13×12,7-мм кулеметів Браунінг  10 

В-24 Liberator (4) США 3400 1200 9×12,7-мм кулеметів Браунінг 10 

P-26 Peashoote (1) США 289 200 2×12,7-мм кулемети Браунінг 1 

P-38Е  
Lightning (1) 

США 686 1820 1×20-мм пушка Hispano 
4×12,7-мм кулемети 

1 

P-40 Warhawk (1) США 550 450 6×12,7-мм кулеметів Браунінг 1 

P-43 Lancer (1) США 643 - 2×12,7-мм кулемети 1 

Р-47С  
Thunderbolt (1) 

США 1005  1360 8×12,7-мм кулеметів, 
10×127-мм ракет HVAR 

1 

Р-51  
Mustang (1) 

США 1327 908 6×12,7-мм кулеметів, 
10×127-мм ракет HVAR 

1 

 

Із наведених характеристик випливає, що 
обмеження радіусу дії не дозволяло винищу-
вачам супроводжувати бомбардувальники В-
17 до усіх визначених цілей на території Ні-
меччини та її сателітів у східній частині Євро-
пи. Саме тому бомбардувальники союзників, 
уражаючи найвіддаленіші від місць базування 
об’єкти, змушені були діяти автономно без 
захисту з повітря. 

По-третє, залучення зі складу люфтваффе 
великої кількості винищувачів для протидії 
бомбардувальникам призводило до поступо-
вого зростання втрат останніх. Так, у нальоті 
на Бремен 17 квітня 1943 р. із 115 літаків, що 
брали участь, 16 було збито, а 44 пошкодже-
но. У нальоті на Берлін 28 липня 1943 р. було 
втрачено 22 “літаючі фортеці” із 112, а під час 
катастрофічного рейду 14 жовтня 1943 р. на 

шарикопідшипникові заводи в Швайнфурті із 
291 бомбардувальника збито 60, а 138 пошко-
джено [12]. Головна причина зростання втрат 
полягала в тому, що винищувачі типу 
Thunderbolt не могли супроводжувати літаки 
В-17 далі німецького міста Ахена (майже 
60 км від Кельна) через недостатній радіус дії 
(запас палива), а тому залишали бомбардува-
льники без прикриття, чим і користувалися 
винищувачі люфтваффе. 

По-четверте, незважаючи на бомбарду-
вання, Третій рейх мав величезні ресурси для 
продовження війни, які дозволяли не тільки 
поновлювати втрати, а й збільшувати обсяги 
випуску військової продукції, показники ос-
новних видів якої у 1942 та 1943 роках пока-
зані в табл.2 [3]. 

Таблиця 2 

Обсяги випуску військової продукції Третім рейхом  
(за показниками основних видів у 1942 і 1943 рр.) 

Види бойової техніки 1942 р. 1943 р. 

Літаки, тис. од. 14,7 25,2 

Танки та штурмові гармати, тис. од. 6,2 10,7 

Гармати усіх видів, тис. од. 38,8 73, 5 

Гармати 75-мм та більше, тис. од. 14,3 35,8 
 

Як видно, Німеччина в 1943 році значно 
збільшила випуск літаків, танків і різних видів 
гармат. 

За таких умов керівництво країн-союзниць 
знайшло ахіллесову п’яту німецької промис-
ловості – нафтопереробні підприємства, зни-
щення яких мало, по-перше, залишити без па-
льного щойно виготовлені німецькі танки та 
літаки, а по-друге, призвести до стрімкого 

скорочення виробництва вибухових речовин і 
синтетичного каучуку. Ураження серцевини 
промисловості, з одного боку, та заводів, що 
виробляли продукцію для люфтваффе Німеч-
чини, – з іншого, мало докорінно змінити ха-
рактер війни. Але більшість із об’єктів, що 
входили до критичного переліку таких під-
приємств, територіально розташовувались у 
східній частині Німеччини та її європейських 
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країнах-сателітах. 
Враховуючи обстановку, що склалася, 

авіаційне командування союзників вирішило 
змінити характер дій літаків стратегічної авіа-

ції, зокрема долучити до них винищувачі з ве-
ликою дальністю дії та застосувати, де доці-
льно, “човникову” тактику дій, зміст яких 
графічно зображено на рис.1.  

 

 

 

Рис. 1. Схема “човникової” тактики дій літаків стратегічної авіації США з пунктів базування. 
 

Тут слід зазначити, що наявні публікації 
стосовно тактики т. зв. “човникових” прольо-
тів інформують читачів про те, що ці прольо-
ти являють собою ноу-хау американського 
воєнного мистецтва. У воєнній енциклопедії 
зазначено, що “човникові” операції були за-
початковані 17 серпня 1943 р. здійсненням 
масованого нальоту на об’єкти баварського 
міста Регензбург на півдні Німеччини, який 
виконали 146 американських літаків В-17 з 
аеродромів Великобританії з наступним при-
земленням у Північній Африці [13]. Однак за-
пис розмови 22 травня 1942 р. наркома закор-
донних справ СРСР В.М. Молотова з прем’єр-
міністром Великобританії У. Черчіллем та мі-
ністром закордонних справ Е. Іденом, у ході 
його візиту до Сполученого Королівства, за-
фіксував такий факт. Під час розгляду питан-
ня про воєнну обстановку В. Молотов запитав 
У. Черчілля, чи не було б можливості для ра-
дянських бомбардувальників, які скидають 
бомби на Берлін, замість повернення назад, на 
територію Радянського Союзу, пролітати далі 
на захід – в Англію, там відпочивати, заправ-
лятися і звідти з новим бомбовим наванта-
женням робити зворотний політ Лондон–
Берлін–СРСР? Черчилль позитивно зреагував 
на цю пропозицію [14]. Отже, ідея тактики 
здійснення “човникових” операцій була ви-
словлена представником СРСР за 15 місяців 
до того, як союзники в іншому районі ведення 
бойових дій втілили в життя аналогічну так-

тику. 
У ході московської конференції міністрів 

закордонних справ, що відбулася 19 жовтня – 
1 листопада 1943 р. генерал-майор Дж. Дін, 
представник США, зробив офіційну пропози-
цію щодо надання авіабаз на території СРСР. 
В особливо секретному протоколі, який під-
писали В. Молотов, К. Хелл і А. Іден, зазнача-
лося: “Делегаты США представили конфере-
нции следующие предложения: (1) Чтобы в 
целях осуществления сквозной бомбардиров-
ки промышленной Германии были предостав-
лены базы на территории СССР, на которых 
самолеты США могли бы пополнять запасы 
горючего, производить срочный ремонт и по-
полнять боезапасы. (2) Чтобы более эффекти-
вно осуществлять взаимный обмен сведения-
ми о погоде… (3) Чтобы было улучшено воз-
душное сообщение между этими двумя стра-
нами” [15]. 

Під час конференції, що відбулася 28 лис-
топада – 1 грудня 1943 р. глав країн-союзниць 
у Тегерані Ф. Рузвельт вручив Й. Сталіну до-
кумент з пропозиціями США місячної давни-
ни, що були надані під час конференції у Мо-
скві, в якому зазначалося: “Насколько мне из-
вестно, СССР согласился в принципе с этими 
предложениями, и соответствующие советс-
кие власти получат указание встретиться с 
моей военной миссией для рассмотрения кон-
кретных мероприятий, которые будут необхо-
димы для осуществления этих предложений. 

 

15-а ПА 

 
 
 

8-а ПА 
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Я надеюсь, что будет возможным быстро вы-
работать эти мероприятия” [16]. 

Й. Сталін глибоко аналізував будь-які вій-
ськові операції і, за словами його сучасників, 
умів прогнозувати майбутні сценарії розвитку 
подій. Голова американської місії в Москві 
Дж. Дін так характеризував керівника СРСР: 
“Сталин могуществен, но в то же время осто-
рожен. Он может действовать быстро и реши-
тельно, но умеет ждать с необыкновенным, 
бесконечным терпением. Он может быть доб-
рым и безжалостным. У него проницательный 
ум” [5]. 

Очевидно, що Й. Сталін чудово пам’ятав 
зміст листів президента США Ф. Ру́звельта 
від 17 та 23 червня 1942 р., в яких була пропо-
зиція надання допомоги американськими 
ВПС за умови, що СРСР надасть цим силам 
відповідні посадкові смуги на території Сибі-
ру та створить у Примор’ї ланцюг аеродромів, 
якими американські екіпажі самі переганяти-
муть з території США аж до Байкалу літаки в 
рамках поставок за ленд-лізом [18]. 

Й. Сталін у своєму листі до Ф. Рузвельта 
від 1 липня 1942 р. і в розмові наступного дня 
зі Стендлі відмовив висловленим пропозиціям 
[18]. Ознайомлення з цими й іншими докумен-
тами дозволяє припустити, що керівник СРСР, 
ймовірно, вбачав у пропозиціях президента 
США спробу використати скрутне становище 
Радянського Союзу для розміщення на його 
території баз американських збройних сил. [Як 
це нагадує події, що стосуються підписання у 
2010 році т. зв. Харківських угод – авт.]. Ціл-
ком очевидно, що радянський лідер у той пері-
од міг розглядати такі дії як форму непрямої 
окупації, яка за певних обставин могла стати 
реальною. Однак важко стверджувати, які ж 
плани дійсно будував президент США, але ве-
рсія про негативне ставлення Й. Сталіна до 
американських баз на території СРСР має ста-
ти відправною точкою у діяльності будь-якого 
державного діяча під час перебування його на 
посаді, що характеризує його як елемент меха-
нізму державного управління, а тим більше, 
якщо він є одним із ключових. 

Так чи інакше, але в 1942 р. американців 
на територію Радянського Союзу не пустили і 
“ленд-лізовські” літаки від самої Аляски до 
СРСР переганяли виключно радянські льот-
чики. Навіть у ході критичних моментів битви 
за Кавказ Й. Сталін не дав ніякої відповіді на 
пропозиції безпосередньої допомоги, що були 
викладені президентом США в листах від 9 та 
12 жовтня 1942 р. Спантеличений відсутністю 

відповіді, Ф. Рузвельт через два місяці 16 гру-
дня написав: “Мне не ясно, что именно прои-
зошло в отношении нашего предложения об 
американской авиационной помощи на Кавка-
зе. Я вполне готов направить соединения с 
американскими пилотами и экипажами. Я ду-
маю, что они должны действовать в составе 
соединений под командованием своих амери-
канских начальников, но каждая группа в от-
ношении тактических целей находилась бы, 
конечно, под общим русским командованием” 
[17]. Лише 18 грудня Й. Сталін надав відпо-
відь у типовому стилі для подібного роду 
пропозицій союзників: “Я очень благодарен 
Вам за Вашу готовность помогать нам. Что 
касается англо-американских эскадрилий с 
летным составом, то в настоящий момент от-
пала необходимость в их присылке в Закавка-
зье… Я буду очень Вам благодарен, если Вы 
ускорите присылку самолетов, особенно ист-
ребителей, но без летного состава, который 
Вам теперь крайне необходим, для использо-
вания их в указанных районах. Особенность 
положения советской авиации заключается в 
том, что у нее летчиков более чем достаточно, 
но не хватает самолетов” [17]. Деякі західні 
історики вважають, що в цьому випадку 
Й. Сталін відмовився від допомоги союзників 
через побоювання, що вони зможуть надалі 
мати претензії на бакинську нафту [18]. 

З часу отримання листів Ф. Рузвельта на 
той час минуло більше року. Вже були позаду 
битви під Сталінградом і на Курській дузі, і 
корінний перелом у ході Великої Вітчизняної 
війни фактично вже відбувся, але під час зу-
стрічі у Тегерані одним із основних було пи-
тання термінів відкриття другого фронту. Нам 
дуже важко навіть уявити настрій людей краї-
ни, яка понад два з половиною роки знаходи-
лась у смертельному двобої з державою, що 
мала найпотужнішу вишколену армію світу. 
Адже приходили похоронки до власних і су-
сідських домівок. Прості солдати на фронті і 
працівники в тилу шукали зрозумілу відповідь 
на питання, чому до цього часу союзниками 
не відкритий другий фронт? 

Опинившись у складній ситуації, коли, з 
одного боку, СРСР постійно порушував перед 
країнами-союзницями питання відкриття дру-
гого фронту для прискорення розгрому німе-
цького агресора, а з іншого – отримував від 
лідерів тих самих держав пропозиції щодо на-
дання території СРСР для базування підрозді-
лів авіації союзників під час здійснення “чов-
никових” польотів, Й. Сталін погодився з ке-
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рівниками США і Великобританії. Приймаю-
чи рішення щодо надання радянських аеро-
дромів для базування американських літаків, 
Й. Сталін розумів, що цим він фактично вми-
кає зелене світло на проведення операції 
“Френтік Джо”, зміст якої полягав у бомбар-
дуванні найважливіших об’єктів противника, 
що знаходилися на території Німеччини та 
країн-сателітів у Східній Європі, під час здій-
снення “човникових” польотів. Польоти здій-
снювалися з аеродромів Великобританії та зві-
льненої частини Італії, де відповідно базува-

лись частини 8-ї (із серпня 1942 р.) та 15-ї (з 
грудня 1943 р.) повітряних армій (далі – ПА) 
стратегічної авіації США, до аеродромів, роз-
ташованих на уже визволеній території СРСР 
та у зворотному напрямку [19]. 

На рис.2 зображена карта з нанесеними 
аеродромами постійного базування у Велико-
британії 8-ї ПА та 15-ї ПА в Італії, об’єктами 
ударів ВПС США й аеродромами їх базування 
на території СРСР – у Полтаві, Миргороді, 
Пирятині, які були визначені керівництвом 
держави. 

 

 

 

Рис. 2. Карта з аеродромами постійного базування літаків стратегічної авіації США  
у Великобританії, Італії та СРСР для здійснення “човникових” польотів. 

 

Щоб уявити масштаб операції, слід заува-
жити, що Берлін, Варшава та Київ розташова-
ні від Лондона на відстані відповідно 930 км, 
1500 км і 2100 км. Поблизу саме цих міст про-
ходила лінія фронту наприкінці 1943–1944 рр. 
і відбулася зустріч армій країн-союзниць у 
квітні 1945 року (на рис.2 показано ці лінії). 

Ймовірно, що Й. Сталін напередодні при-
йняття рішення керувався не лише морально-
психологічним фактором відкриття другого 
фронту. Поряд із цим на чашу терезів, що пе-
реважила усі негативні фактори від перебу-
вання 1270 військовослужбовців США по-
стійного складу на території СРСР (саме та-
кою була визначена чисельність двосторонні-
ми умовами), могли бути такі. 

По-перше, СРСР самостійно провести та-
ку операцію не міг унаслідок відсутності літа-
ків у складі власних ВПС з характеристиками, 
еквівалентними літакам американських ВПС, 
про що свідчить порівняльний аналіз відомос-

тей, наданих у табл.1 і 3. У табл.3 не показані 
деякі типи літаків, що були на озброєнні ра-
дянських ВПС, зокрема Пе-8, що пояснюється 
їх незначною кількістю та невеликим відсот-
ком справних упродовж війни [20]. 

По-друге, бомбардування здійснювали 
американці завдяки власній техніці. 

По-третє, на американських літаках В-17 
використовувався надсекретний бомбовий 
приціл “Norden” – мабуть, найкращий авіа-
ційний приціл періоду Другої світової війни. 
У разі проведення операції “Френтік” амери-
канці мали передати його Радянському Союзу 
для вивчення та використання. 

По-четверте, головними цілями “човнико-
вих” бомбардувань були великі нафтопереро-
бні заводи та нафтосховища, військові заводи 
Німеччини та її сателітів, важливі залізничні 
вузли й адміністративні центри, у руйнації 
яких був зацікавлений СРСР, оскільки вони 
продовжували виробництво паливно-мастиль-
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них матеріалів, військової техніки і навіть збі-
льшували їх обсяги. 

По-п’яте, такі бомбардування неминуче 
мали вплинути на моральний дух населення, 
що проживало на такій території. 

По-шосте, у ході зворотних вильотів мож-
на було завдавати нищівних ударів вглибині 
німецької оборони безпосередньо в інтересах 

радянських військ. 
По-сьоме, спільна підготовка до польотів 

американських літаків інженерно-технічним 
складом радянських і американських ВПС 
сприяла підвищенню фахової підготовки ра-
дянських авіаційних фахівців, які в майбут-
ньому мали б самостійно обслуговувати поді-
бну авіаційну техніку. 

Таблиця 3 

Тактико-технічні характеристики літаків СРСР періоду 1943–1945 рр. 

Тип літака  
(кіл-ть двигунів) 

Бойовий 
радіус, км 

Бомбове наван-
таження, кг 

Озброєння 
Екіпаж,  

осіб 

ДБ-3 
(3) 

1900 1000 3×7,62-мм кулемети ШКАС 3 

Пе-2 
(2) 

1200 1000 2×7,62-мм кулемети ШКАС 3 

Ил-4 
(2) 

1900 1000 2×7,62-мм кулемети ШКАС, 
1×12,7-мм кулемет УБТ 

4 

МиГ-3 
(1) 

820 200 2×7,62-мм кулемети ШКАС, 
1×12,7-мм кулемет БС 

1 

 

По-восьме, швидке просування лінії фрон-
ту на захід мало призвести до перебазування 
іноземної авіаційної техніки з цих баз через 
економічну неефективність та військову не-
доцільність її використання. 

По-дев’яте, надання баз на європейській 
частині СРСР можна було розглядати як репе-
тицію перед ймовірним значно масштабні-
шим співробітництвом на Далекому Сході, 
яке мало, з одного боку більше зблизити 
США і СРСР, а з іншого – продемонструвати 
світові дійсну солідарність союзників. 

По-десяте, проведення стратегічною авіа-
цією американських ВПС “човникових” опе-
рацій з використання аеродромів на визволе-
ній території Радянського Союзу неминуче 
мало призвести до розпорошення сил і засобів 
люфтваффе Німеччини, що покращило б умо-
ви для здійснення висадки десантних військ 
країн-союзниць у Нормандії, і в такий спосіб 
пришвидчити відкриття другого фронту в Єв-
ропі. 

Фаза безпосереднього проведення операції 
“Френтік”, незважаючи на низку наукових 
розвідок, поки що об’єктивно і комплексно не 
проаналізована, що може бути окремим на-
прямом наступних досліджень. 

Отже, підготовка унікальної радянсько-
американської операції “Френтік” розставила 

акценти в міжсоюзницьких відносинах, про-
демонструвавши гнучкість і далекоглядність 
Ф. Рузвельта, прямолінійність і консерватизм 
У. Черчілля та готовність прагматика 
Й. Сталіна іти на поступки і домовлятися із 
союзниками, якщо це не перешкоджало ра-
дянським інтересам, як їх на той час розуміли 
в Кремлі. Й. Сталін, дозволяючи американцям 
облаштуватися в тилу радянських військ, по-
казав свою здатність глибоко вивчати пропо-
зиції і бачити їх позитивні наслідки навіть на 
загальному негативному фоні. 

Таким чином, хоча піонерами з втілення в 
життя ідеї “човникових” операцій були ВПС 
США, але вперше ця ідея була висловлена 
представниками СРСР. З початку свого заро-
дження ідея проведення наскрізного прольоту 
над територіями країн Вісі з одночасним їх 
бомбардуванням і приземленням на аеродро-
мах СРСР поряд з військовими, передбачала 
ще й політичні, дипломатичні, економічні та 
ідеологічні цілі. 

Набутий досвід свідчить, що під час ство-
рення механізмів державного управління в 
сучасних умовах необхідно ретельно врахову-
вати можливі ризики проведення спільних за-
ходів збройних сил різних держав для мінімі-
зації їх впливу на національну безпеку, особ-
ливо у разі їх проведення на власній території. 
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БРОНЕТАНКОВІ І МЕХАНІЗОВАНІ ВІЙСЬКА У ЖИТОМИРСЬКО-БЕРДИЧІВСЬКІЙ 
НАСТУПАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ (24.12.1943 – 15.01.1944 рр.) 

 
У статті розкривається роль танкових армій і корпусів у першій фронтовій операції 

(Житомирсько-Бердичівській), як складової Дніпровсько-Карпатської стратегічної наступа-
льної операції з визволення Правобережної України. В результаті проведеної операції військами 
1-го Українського фронту був створений глибокий виступ, який обороняло крупне угруповання 
противника, до складу якого входило дев’ять піхотних і одна танкова дивізія. 

Ключові слова: наступальна операція, армія, корпус, фронт, танк. 
 

Постановка проблеми. Радянські війська 
успішно завершивши літньо-осінню кампанію 
1943 року, визволили Лівобережну Україну і 

Донбас, ізолювавши німецькі війська в Криму 
та подолавши оборону противника на Дніпрі, 
захватили великі стратегічні плацдарми на йо-
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го правому березі. 
Військам чотирьох Українських фронтів 

від р. Прип’ять до гирла Дніпра протистояли 
групи армій “Південь” і “А”, до складу яких 
входили 93 дивізії, 18 з яких танкові і 4 мото-
ризовані і 2 бригади. Нараховували 1 760 тис. 
осіб, 16 840 гармат і мінометів, 2 200 танків і 
штурмових гармат, які підтримував повітря-
ний флот у складі 1 460 літаків. Найпотужніші 
угруповання противника були зосереджені на 
київському і кіровоградському напрямках. 

Хоча в цілому обстановка на Правобере-
жній Україні була сприятливою для Червоної 
армії, але у співвідношенні сил війська Украї-
нських фронтів мали незначну перевагу (в 1,3 
рази в особовому складі і 1,7 разів – у артиле-
рії й авіації, а за кількістю танків і САУ дещо 
поступалися) [1, с.434]. 

У майбутній наступальній операції голо-
вні зусилля Червоної армії зосереджувалися 
на півдні, маючи завдання визволення насам-
перед Правобережної України і Криму, стра-
тегічний успіх, якої забезпечував розгром од-
ного з найбільших угруповань противника, а 
це було необхідною умовою для подальшого 
наступу на Балкани, в Польщу і у фланг німе-
цькому угрупованню “Центр”, що діяло в Бі-
лорусії [2, с.275]. 

Аналіз попередніх досліджень і публіка-
цій. В історіографії достатньо багато приділя-
лося уваги Житомирсько-Бердичівській на-
ступальній операції в радянській історіографії 
[1, 9, 12, 19, 20] і в мемуарній літературі [2, 11, 
14–15, 21]. До наукового обігу вводяться ар-
хівні документи [4, 8, 13, 17]. Події, що розго-
рталися під час Другої світової війни мають 
глибокий науковий інтерес серед російських 
дослідників [5, 7, 10, 16]. У вітчизняній істо-
ричній науці досліджувана проблема не 
знайшла належного висвітлення ролі і зна-
чення танкових і механізованих об’єднань 
(з’єднань) при проведенні наступальних опе-
рацій із визволення від ворога Правобережної 
України [3, 6, 22], а низка аспектів носить 
дискусійний характер. 

Мета статті полягає в тому, щоб пока-
зати важливість і роль значної кількості тан-
кових армій і окремих танкових корпусів за-
лучених до проведення однієї фронтової на-
ступальної операції. 

Виклад основного матеріалу. Житомирсь-
ко-Бердичівська наступальна операція є пер-
шою у складі Дніпровсько-Карпатської стра-
тегічної наступальної операції. План операції 
був схвалений Військовою радою 1-го Украї-

нського фронту (далі – УФ) (генерал-армії 
М.Ф. Ватутін) 16 грудня [3, с. 370]. Згідно за-
мислу Ставки Верховного Головнокоманду-
вання (далі – ВГК) головний удар передбача-
лося завдати в центрі смуги 1-го УФ 1-ю гвар-
дійською армією (далі – гв. А) (генерал-
полковник А.А. Гречко), 18-ю А (генерал-
полковник К.М. Леселідзе, потім Є.П. Журав-
льов) і 38-ю А (генерал-полковник К.С. Мос-
каленко), 3-ю гвардійською танковою армією 
(далі – гв. ТА) (генерал-лейтенант П.С. Рибал-
ко) і 1-ю ТА (генерал-лейтенант М.Є. Кату-
ков) з метою розгромити противника в районі 
Брусилова (8-а, 25-а танкові дивізії (далі – тд) 
2-а тд СС “Рейх” – і в подальшому вийти на 
рубіж Любар–Вінниця–Липовець) [4, арк.3]. 

Допоміжні удари передбачалося завдати 
військами, що розташовувалися на флангах 
фронту: праворуч 60-а А з 4-м гв. танковим 
корпусом (далі – ТК) (генерал-лейтенант П.П. 
Полубояров) – в обхід Житомира на Шепетів-
ку, ліворуч – 40-а А (генерал-лейтенант П.Ф. 
Жмаченко) з 5-м гв. ТК (генерал-лейтенант 
А.Г. Кравченко) і 27-а А (генерал-лейтенант 
С.Г. Трофименко) – на Христинівку, де мало 
відбутися з’єднання з військами 2-го УФ і 
оточення угруповання противника, що оборо-
няв канівський виступ. З півночі – 13-а А (ге-
нерал-лейтенант М.П. Пухов) з 25-м ТК (ге-
нерал-майор Ф.Г. Анікушкін) і 1-м гв. кавале-
рійським корпусом (далі – КК) – наступати на 
Коростень–Сарни–Новоград-Волинський. 

Підтримка наступу військ фронту покла-
далася на 2-у повітряну армію (далі – ПА) (ге-
нерал-лейтенант С.А. Красовський) [5, с.119]. 

До початку операції війська фронту мали 
у своєму складі 63 стрілецьких, 3 кавалерійсь-
ких дивізій, 1-у Чехословацьку піхотну брига-
ду, 6 танкових і 2 механізованих корпуси (далі 
– МК) , 5 окремих танкових бригад, 16 танко-
вих і самохідно-артилерійських полків (далі – 
тп, сап – відповідно). У складі фронту нарахо-
вувалося 924 300 осіб, 1 125 справних танків і 
самохідно-артилерійських установок (далі – 
САУ), 929 літаків [5, с.120]. 

Війська фронту отримали завдання роз-
громити потужне угруповання противника, 
відкинути його від Києва і не дозволиги від-
новити оборону на Дніпрі. Радянським війсь-
кам протистояла 4-а ТА (генерал Е. Раус) гру-
пи армій “Південь” (генерал-фельдмаршал 
Е. фон Манштейн) у складі корпусної групи 
“Ц”, 59, 13, 42 і 7-го армійських корпусів (далі 
– АК), 48-го ТК і 24-го ТК, 1-ї тд СС “Адольф 
Гітлер”, 2-ї тд СС “Рейх”, 27-ї танкогренадер-
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ської бригади СС “Лангемарк”. З повітря дії 
німецького угруповання підтримувала части-
на сил 4-го повітряного флоту. Отже, против-
ник у своєму складі нараховував 30 дивізій [6, 
с.252; 7, с.20]. 

Під час підготовки до операції команду-
вання фронту велику увагу приділяло заходам 
щодо дезінформації ворога. Щоб відвести 
увагу противника від напрямку головного 
удару імітувалося зосередження значних сил 
піхоти, танків, артилерії на коростеньському 
напрямку і на букринському плацдармі [8, 
арк.106–115]. 

Командувач 1-м УФ, враховуючи обме-
ження в часі на підготовку операції (9 діб), 
неукомплектованість стрілецьких дивізій піс-
ля напружених попередніх боїв, недостатню 
щільність танків безпосередньої підтримки 
піхоти (далі – БПП) (8–9 од. на 1 км ділянки 
прориву і то не в усіх дивізіях), а також осере-
дковий характер оборони противника, плану-
вав 1-у ТА і 3-ю гв. ТА ввести в бій у перший 
день наступу для завершення прориву голо-
вної смуги оборони [9, с.116]. Командувачами 
танкових армій була організована підготовка і 
поставлені завдання своїм арміям на прове-
дення операції. Командувач 1-ї ТА – ввійти в 
бій південно-східніше Брусилова після прори-
ву стрілецькими дивізіями 38-ї А головної 
смуги оборони, до кінця другого дня операції 
форсувати р. Ірпінь і оволодіти рубежем Хо-
дорків–Криве і в подальшому наступати на 
Козятин. Одночасно армії необхідно бути го-
товою надати стрілецьким дивізіям дорогу у 
завершенні прориву головної смуги оборони. 
Глибина завдання перших двох днів наступу 
не перевищувала 30 км. Це пояснюється тим, 
що у смузі наступу армії діяли 19-а тд і 25-а тд 
противника, що брали участь у попередніх 
боях, але зберегли свою боєздатність. Підтри-
мка армії покладалася на 291-у штурмову і 8-у 
гв. винищувальну авіаційні дивізії, а для при-
криття флангів виділялися два винищувально-
протитанкових артилерійських полки (далі – 
вптп) [10, с.202]. 

Завдання для 3-ї гв. ТА було таким: “… 
розвиваючи успіх наступу 18-ї А, сумісно з 
нею і у взаємодії з 1-ю гв. А знищити бруси-
лівське угруповання противника і до кінця 
першого дня операції вийти на рубіж Вильня–
Здвижка–Романівка–Карабачин. У подальшо-
му: а) у разі успішного розвитку наступу сусі-
дів, продовжити наступ на Андрушівку; б) у 
разі затримки наступу 38-ї А і 1-ї гв. А ударом 
у напрямку Водотиї–Соловіївка–Турбівка 

сприяти їм у розгромі брусилівського угрупо-
вання противника”. 

Виходячи з отриманого завдання коман-
дувач армією прийняв рішення: рубіж введен-
ня в бій між Забілоччя–Високе. Бойовий по-
рядок побудувати в два ешелони. В першому 
– 6-й гв. ТК і 9-й МК, у другому 7-й гв. ТК. 
Головний удар завдати правим флангом армії 
у напрямку Озеряни, авангарди корпусів по-
чали висування безпосередньо за з’єднаннями 
18-ї А [11, с.253–255]. 

У ніч на 24 грудня війська танкових армій 
зайняли вихідне положення для наступу 
(рис.1). Наступ головних сил 1-го УФ розпо-
чався 24 грудня після 50-хвилинної потужної 
артилерійської і авіаційної підготовки. Піхота 
з танками за підтримки масованих ударів ар-
тилерії й авіації в першій половині дня прор-
вали головну смугу оборони противника на 
глибину до 4 км. Командувач фронтом, нама-
гаючись швидше завершити прорив оборони, 
ввів у бій у смузі 18-ї А 3-ю гв. ТА (6-й гв. ТК, 
7-й гв. ТК, 9-й МК), а в смузі 38-ї А – 1-у ТА 
(11-й гв. ТК, 8-й гв. МК) [12, с.165–166; 13, 
арк.232; 14, с.97]. 

Те, що удар 1-го УФ був повною несподі-
ванкою для противника підтверджували і по-
лонені зі складу 19-ї тд і 25-ї тд, наступ для 
них був неочікуваний, а артилерійський удар 
настільки потужним, що не тільки у смузі 
прориву, але і на прилеглих ділянках солдати, 
налякані залпами гвардійських мінометів, ки-
дали свої позиції і тікали [15, с.221]. 

Передові загони корпусів першого еше-
лону танкових армій у взаємодії з піхотою 
швидко завершили прорив оборони і створили 
умови наступу в оперативній глибині. Потуж-
ними ударами війська противника були розсі-
чені на дві частини, управління деморалізова-
но і ворог почав відходити на захід. Угрупо-
вання противника, що відступало із району 
Радомишля на Житомир, переслідували пара-
лельними шляхами: з південного сходу – 3-я 
гв. ТА, а з північного сходу – 4-й гв. ТК. Вони 
мали охватити фланги противника, який обо-
ронявся в районах Радомишля і Житомира, 
після чого оточити його і знищити. Против-
ника, що відступав з-під Брусилова на Козя-
тин, переслідувала 1-а ТА [16, арк.94–95]. 

З’єднання 1-ї ТА з ходу атакували проти-
вника і до кінця дня просунулися на 10–15 км. 
Наступного дня її корпуси з ходу форсували 
р. Ірпінь і в районах Ходорівка і Криве перері-
зали залізницю на ділянці Житомир–Фастів. 
Особливо відмітилася 1-а гв. танкова бригада 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(16) / 2015 120 

(далі – тбр) (полковник В.М. Горєлов), яка у 
взаємодії з 21-ю гв. механізованою бригадою 
(далі – мбр) о 19.30 оволоділа Липками, після 
чого танкісти за Кривим розгромили колону з 
200 автомобілів (тил 25-ї тд) противника. Че-
рез півтори години знищили і штаб цієї диві-
зії, а о 21 годині ввірвалися в райцентр Попе-
льня і знищили її гарнізон, де на станції зна-

ходилися п’ять вагонів з радянськими грома-
дянами для відправки до Німеччини. За півто-
ри доби 1-а ТА просунулася на 30–35 км, ви-
конавши поставлене завдання. В ніч на 
26 грудня корпуси закріпилися на досягнутих 
рубежах для підготовки до продовження на-
ступу [10, с.203–204]. 

 

 

 

Рис. 1. Житомирсько-Бердичівська наступальна операція 1943–1944 рр. [6, с.257]. 
 

9-й МК (генерал-майор К.О. Малигін) 3-ї 
гв. ТА протягом дня наступав на лівому флан-
зі своєї армії зайнявши Забілоччя і о 20.00 пе-
редовими загонами зав’язав бій за Приворот-
тя, а 6-й гв. ТК (генерал-майор О.П. Панфі-
лов) армії зайняв Ставище, Високе і до кінця 
дня вів бій за Озеряни. Другий ешелон 3-ї гв. 
ТА – 7-й гв. ТК (генерал-майор К.Ф. Сулей-
ков, з 14.12.1943 по 20.07. 1944 – генерал-
майор С.О. Іванов) – висувався до Боровки. 
Під кінець дня армія отримала нове завдання 
– зранку 25 грудня завдати удар у напрямку 
Коростишева у фланг радомишльського угру-
повання противника у взаємодії з сусідом 
праворуч – 1-ю гв. А – розгромити противни-
ка біля Радомишля і до кінця 25 грудня вийти 
на рубіж Коростишів–Харитонівка. У ніч 9-й 
МК і 6-й ТК здійснили перегрупування. Про-
тягом дня війська армії вели запеклі бої з пі-

хотою противника за підтримки танків. 
26 грудня спротив противника було зламано, 
9-й МК досяг східних околиць Коростишева, а 
6-й гв. ТК зайняв Шахворостівку. З 24 по 
26 грудня 9-й МК втратив 195 осіб убитими і 
пораненими, 21 танк підбиті і спалені; 6-й гв. 
ТК втратив 54 осіб убитими і пораненими, 24 
танки, 1 СУ-85 [17]. Як свідчить запис у жур-
налі бойових дій 1-го УФ, що всього у смузі 
фронту за два дні противник втратив убитими 
і пораненими до 15 тис. солдатів і офіцерів. 
Військами фронту було визволено понад 150 
населених пунктів, включаючи три районних 
центри – Брусилів, Корнин, Попельня. 

Найближче завдання ударного угрупо-
вання фронту було виконано, війська протя-
гом двох діб прорвали оборону противника на 
80 км по фронту і на 40 км – у глибину. Важку 
поразку зазнали танкові дивізії противника – 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(16) / 2015 121 

8, 19, 23, СС “Рейх”, а також 68-а піхотна й 
213-а охоронна дивізії [15, с.227]. 

Не спростовує успіху військ 1-го УФ у 
своїх спогадах і німецький генерал Ф. Мел-
лентін – напередодні Різдва німецьке коман-
дування було пригнічене критичним станом 
групи армій “Південь”. Дізнавшись, що 24-й 
ТК отримав важку поразку і росіяни просува-
ються на Житомир, 48-у ТК було поставлене 
завдання затримати їх просування… Я ніколи 
не забуду цього незвичного Різдва. Із 19-ї тд 
ми прийняли радіограму: “Атакований 30-ма 
танками противника. Пального немає. Рятуй-
те, рятуйте, рятуйте!” …[18, с.327–328]. 

25–28 грудня в наступ перейшли війська 
13, 60, 40, 27-ї армій. Е. фон Манштейн побо-
юючись розгрому своїх військ, запропонував 
А. Гітлеру 27 грудня частково відвести війсь-
ка із вигину Дніпра й евакувати Нікополь. Але 
ця пропозиція була відхилена [16, с.448]. 

Ударні угруповання фронту 27 грудня 
продовжили наступ, не зважаючи на сильний 
спротив противника на житомирському на-
прямку. Ввівши в бій три дивізії 48-го ТК, які 
були перекинуті з району Малина і 18-у арти-
лерійську дивізію (далі – ад), що прибула з-під 
Білої Церкви, він здійснив багаточисельні 
контратаки в районі Коростишева. Але всі во-
ни були відбиті і війська 1-го УФ протягом 
дня просунулися на 25 км. Дещо повільніше 
просувалася 18-а А, що долала лісний масив 
східніше Житомира. У смузі 1-ї ТА 11-й гв. 
ТК (генерал-лейтенант А.Л. Гетьман) обійшо-
вши Козятин з північного заходу, а 8-й гв. МК 
(генерал-лейтенант С.М. Кривошеїн) – зі схо-
ду. Особливо відзначилися 1-а гв. тбр і 20-а гв. 
мбр 8-го МК. Наступаючи на Козятин, вони в 
районі Чернорудок зіткнулися з посиленим 
моторизованим полком 20-ї мд противника, 
що висувалися на допомогу 19-й тд. Це був 
зустрічний бій бригади рішучим ударом із за-
стосуванням двостороннього охоплення во-
рожих сил. Цей зустрічний бій заслуговує 
уваги і розглядається як показовий щодо ви-
трати часу у прийнятті рішення на бій коман-
диром 8-го гв. МК (1 год. 35 хв.) [19, с.164; 10, 
с.205]. 

Зі спогадів командира 11-го гв. ТК – у бо-
ях, що продовжувалися до настання темноти, 
ворожий гарнізон Козятина був значно обез-
кровлений. До цього він був відрізаний від 
свого бердичівського угруповання. Все це 
зробило його небоєздатним обороняти Козя-
тин і 29 грудня наступаючи за лівим флангом 
генерал-лейтенанта Гетьмана А.Л., 8-й гв. МК 

і 241-а стрілецька дивізія з ходу оволоділи 
цим важливим вузлом залізничних і шосейних 
доріг [20, с.144]. Таке стрімке просування мо-
жна пояснити тим, що війська противника бу-
ли розбиті ще в перші два дні в тактичній зоні 
оборони, а великих тактичних і оперативних 
резервів у німецького командування не було 
[5, с.130–131]. 

Оволодівши Козятином, 1-а ТА розсікла 
вороже угруповання, що діяло проти 1-го УФ 
на дві частини. Вихід військ 1-ї ТА і 38-ї А в 
район Козятина дуже хвилювало німецьке 
командування. Противник висував свіжі сили 
з Бердичева і за будь-яку ціну прагнув повер-
нути місто. 

“У цьому бою, що продовжувався весь 
день, безсмертний подвиг здійснив екіпаж та-
нка лейтенанта В.М. Петрова, із 40 гв. тбр. Ще 
до початку сутички він підбив два ворожі тан-
ки, але і його бойова машина була пошкодже-
на. Екіпаж залишився в танку і протягом декі-
лькох годин продовжував вести вогонь по пі-
хоті противника. Навколо лежало близько 50 
вбитих гітлерівців. Нарешті, фашистам вдало-
ся підпалити танк. Але і після цього екіпаж не 
покинув свою машину. До останнього дихан-
ня вів він вогонь по ворогу, вважаючи за кра-
ще смерть у палаючому танку, ніж здача в по-
лон. Безмежна відвага воїнів-гвардійців і тісна 
взаємодія частин дозволили 11 гв. ТК відбити 
контратаку великих сил противника, завдати 
значних втрат і повністю утримати рубіж, 
який вони займали. Спроба ворога прорватися 
до Козятина знову його захватити зазнала 
провалу” [20, с.144]. 

До 29 грудня прорив був розширений до 
300 км по фронту, а його глибина досягла 
100 км. Війська фронту вибили ворога з Чер-
няхова, Брусилова, Корнина, Козятина, Скві-
ри і багато інших міст і н. п. У кінці грудня 
зав’язалися бої за Житомир, Бердичів, Білу 
Церкву. В районі Житомира діяло велике 
угруповання противника в складі 7-ї тд, час-
тини сил тд СС “Адольф Гітлер”, 68, 208 і 
340-ї піхотних і 213-ї охоронної дивізій. Про-
тивник мав намір стійко обороняти місто, що 
є важливим вузлом комунікацій. Командуван-
ня 1-го УФ правильно оцінило обстановку і 
прийняло рішення розгромити ворога одноча-
сним ударом з флангів і з фронту. Відповідно 
до замислу війська 60-ї А обійшли місто з пів-
нічного заходу, перерізавши шосе і залізницю 
Житомир–Новоград-Волинський, 4-й гв. ТК, 
що діяв у складі армії прорвався в район 
н. п. Висока Піч, перехопивши дорогу, що йде 
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від Житомира на захід, а з’єднання 18-ї А і 3-ї 
гв. ТА обійшли місто з південного сходу і за-
лізницю Житомир–Бердичів. Війська 1-ї гв. А 
підійшли до Житомира зі сходу. Оборонні за-
ходи втратили своє значення в результаті гли-
бокого охоплення житомирського угрупован-
ня противника. Німецьке командування було 
змушене поспішно залишити цей великий ву-
зол спротиву через загрозу оточення. 31 груд-
ня війська 1-ї гв. А і 18-ї А визволили Жито-
мир [21, с.42–43]. 

Після визволення Житомира і Козятина 
центр основних подій перемістився на берди-
чівський напрямок, куди було спрямовано ос-
новні сили фронту. Лівофлангові частини 1-ї 
ТА і 38-ї А, переслідуючи залишки 25-ї тд за-
грожували комунікаціям у районі Вінниці і 
Жмеринки. В обороні 4-ї ТА противника 
утворилося два 75-км проломи. Один – на но-
воград-волинському і рівненському напрям-
ках у смугах наступу 13-ї А і 60-ї А, другий – 
на вінницькому й уманському напрямках де 
наступали 38-а А і 40-а А. Для німецького ко-
мандування обидва проломи мали велику не-
безпеку. Перший з них роз’єднував суміжні 
фланги групи армій “Центр” і “Південь” і за-
грожував охопленням всього крила останньої, 
а другий – розривав фронт групи армій “Пів-
день”. Націлившись у нього, з’єднання 1-го 
УФ загрожували перерізати комунікації 
військ противника, що оборонялися у виступі 
Дніпра, що в подальшому могло призвести до 
оточення. Таким чином, безпосередня і найбі-
льша небезпека для німців полягала у втраті 
Вінниці, Жмеринки й Умані. Головні сили во-
но направило на утримання Бердичева і Білої 
Церкви [5, с.135–136]. 

Важкі бої зав’язалися за Бердичів – важ-
ливий вузол доріг, який обороняли частини 1-ї 
тд, 1-ї тд СС “Лейбштандарт”, СС “Адольф 
Гітлер” і кавалерійський полк “Південь”. Тан-
кові батальйони 44-ї гв. тбр 11-го гв. ТК під 
командуванням майора П.І. Орєхова і капітана 
І.П Карабанова, що прорвалися до міста опи-
нилися в оточенні. В цей час інші частини ве-
ли бої на підступах до міста. На п’яту добу їм 
вдалося пробити пролом в обороні німців. 3-я 
гв. ТА вийшла в тил бердичівському угрупо-
ванню. Ворог не витримав. 5 січня Бердичів 
був визволений [7, с.23–24]. 

3 січня з’єднання 13-ї А зайняли Ново-
град-Волинський, а 4 січня 40-а А визволила 
Білу Церкву. В цей же день генерал Катуков 
отримав завдання до кінця дня вийти в район 
південно-західніше н. п. Погребище, а зранку 

5 січня перейти в наступ з головними силами 
38-ї А, розгромити противника і до кінця дня 
оволодіти рубежем Липовець–Іллінці і бути 
готовими до розвитку наступу на Умань. На-
ступ військ 1-ї ТА і 38-ї А розпочався 5 січня-
об 11.00. Через неможливість прикрити назе-
мні війська авіацією, корпуси змушені були 
наступати вночі. Не дивлячись на це війська 
1-ї ТА до кінця дня 6 січня розгромили ворога 
у своїй смузі і отримали змогу розвивати на-
ступ на Умань. Частини 11-го гв. ТК зайняли 
Липовець, а 8-го гв. МК зайняв рубіж Іллінці–
Дашів [10, с.206–207]. 

Війська 1-ї ТА до кінця дня (після уточ-
нення завдання) наступали на Жмеринку із 
завданням до кінця дня 8 січня вийти до Пів-
денного Бугу на рубежі Селище–Могилівка–
Ворошилівка–Тиврів і захопити переправи. 
Це дозволило б перерізати комунікації 8-ї А і 
6-ї А противника. Правим флангом 1-ї ТА ру-
хався 11-й гв. ТК, а лівим – 8-й гв. МК. Як пе-
редові загони діяли 1-а гв. тбр і 40-а гв. тбр. 
Сили армії були вичерпані попередніми боя-
ми. В деяких бригадах нараховувалося не бі-
льше півтора десятка танків. 

1-а гв. тбр (17 танків і САУ з десантом і 
мотопіхотою) обходячи опорні пункти ворога 
10 січня стрімко увірвалася в Жмеринку з пів-
дня, але наступного ранку була атакована 
противником і стала відходити до Сутиске, а 
після до Іллінців, а 40-а гв. тбр (17 танків з де-
сантом), яка наступала на Жмеринку через 
Гнівань, захопила залізничний міст через Пів-
денний Буг, але переправитись на лівий берег 
не змогла [10, с.207]. 

Противник підсилив своє угруповання, 
що діяло проти військ 1-го УФ, здійснив ряд 
потужних контрударів. До 10 січня німецьке 
командування зосередило східніше Вінниці 
шість дивізій і два дивізіони штурмових гар-
мат. Ці війська завдали контрудару по 
з’єднаннях 1-ї ТА і 38-ї А, що висувалися впе-
ред. У цей же час противник силами 6-ї тд і 
17-ї тд, 506-го тб (озброєний танками “Тигр”) 
і 249-го дивізіону штурмових гармат 3-го ТК 
1-ї ТА завдав контрудару в районі північно-
західніше Умані по частинах 5-го гв. ТК і 40-ї 
А, що прорвалися в район Христинівки [21, 
с.44–45].  

Рішення на повернення 1-ї ТА і 38-ї А на 
Вінницю було прийнято із запізненням. Про-
тивник з метою ліквідації прориву перекинув 
у смугу 1-го УФ 16 дивізій і значні сили авіа-
ції. 11–12 січня німецькі війська завдали 
контрударів у районах Жмеринки і Христині-
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вки, а з 14 січня і на інших напрямках. За рі-
шенням Ставки ВГК війська 1-го УФ 15 січня 
перейшли до оборони [16, с.449]. 

Унаслідок контрудару завданого німцями 
вони змогли відкинути радянські частини на 
30 км на північ. Німці зуміли уникнути повно-
го оточення і стабілізувати фронт. У ході Жи-
томирсько-Бердичівської операції Червона 
армія втратила близько 100 тис. осіб. Вермахт 
– 72,5 тис. солдатів і офіцерів [22, с.152]. 

З вищевикладеного можна зробити такі 
висновки. 1-а ТА і 4-а ТА противника зазнали 
важкої поразки, шість дивізій з їх складу втра-
тили близько половини своєї чисельності, а 
дві дивізії були розформовані, що були відки-
нуті радянськими військами на 80–200 км на 

захід і південний захід і по фронту до 700 км і 
вийшли на рубіж західніше Сарни–Косто-
піль–Козятин, південніше Жашкова. Війська 
1-го УФ майже повністю визволили Київську 
та Житомирську області і багато районів Він-
ницької й Рівненської областей. Лівофлангові 
армії фронту створили реальну загрозу ото-
чення ворожого угруповання в канівському 
виступі. 

Вперше від початку війни в одній фрон-
товій операції використано дві танкові армії (з 
п’яти, що були в Червоної армії) і три окремих 
танкових корпуси, що використовувалися для 
розвитку тактичного успіху в оперативний. З 
виходом в оперативну глибину 1-а ТА насту-
пала у смузі до 40 км. 
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Весною 1945 року на території нацистсь-
кої Німеччини вели бойові дії збройні сили 
чотирьох великих держав – Радянського Сою-
зу, США, Великобританії та Франції. Насту-
пальні операції радянських військ створили 
сприятливі умови для завершального удару на 
берлінському напрямку. Одночасно союзники 
розгорнули наступ на Західному фронті і в 
Італії. У березні 1945 р. німецькі війська були 
вимушені відійти за Рейн. Переслідуючи їх, 
американські, англійські та французькі війсь-
ка вийшли до Рейну, в ніч на 24 березня фор-
сували річку і вже на початку квітня оточили 
20 німецьких дивізій [2, с.645]. Після цього 
Західний фронт практично перестав існувати. 
На початку травня союзники досягли Ельби, 
зайняли Ерфурт, Нюрнберґ, вступили до Че-
хословаччини і Західної Австрії. 

Останнім центром спротиву нацистської 
Німеччини став Берлін. Передові частини ан-
гло-американських військ вийшовши до Ель-
би опинилися за 100–120 км від столиці Німе-
ччини. У цей же час Червона армія перебува-
ла всього за 60 км від Берліна і готувалася за-
вдати по німецьким військам завершального 
удару [2, с.645; 16, с.456].  

У середині квітня Ленінградський фронт 
вів бойові дії проти курляндського угрупо-
вання противника; війська 3-го Білоруського 
фронту закінчували ліквідацію залишків 
угруповання противника в районі Ґдині, а час-
тиною сил вийшли на узбережжя Балтійсько-
го моря північно-західніше Данціґа (Ґдан-
ська); війська 1-го Білоруського фронту дося-
гли Одеру, захопили плацдарми в районі Кю-
стріна і після розгрому померанського угру-

повання противника приступили до перегру-
пування сил з метою зайняття рубежу від 
Шведта до Грос-Гастрозе; 1-й Український 
фронт вийшов до р. Нейсе від Грос-Гастрозе 
до Пенціха та чехословацького кордону на ді-
лянці Нейштадт–Ратіборґ; 4-й Український 
фронт вийшов на рубіж Ратіборґ–Жіліна; вій-
ська 3-го та 2-го Українських фронтів оволо-
діли Віднем (див. карту 1) [2, с.645; 16, с.456]. 

Нацистське керівництво Німеччини мобі-
лізувало всі ресурси країни, сподіваючись від-
стояти Берлін і уникнути безсуперечної капі-
туляції. При цьому головні сили німецьких 
військ як і раніше були зосередженні проти 
Червоної армії. До 16 квітня на радянсько-
німецькому фронті воювали 214 дивізій (із 
них 34 танкових і 15 моторизованих) і 14 бри-
гад [16, с.456], а за іншими даними – станом 
на початок 1945 р. Німеччина мала 299 диві-
зій, з яких на Східному фронті діяло 192 диві-
зії [2, с.645]. Разом з тим, проти американсько-
англійських військ діяло 60 слабо укомплек-
тованих німецьких дивізій, із них 5 танкових, 
в яких було лише біля 200 танків [16, с.456], а 
за іншими даними – 107 [2, с.645].  

Для оборони берлінського напрямку на 
початку квітня 1945 р. німецьке командування 
стягнуло основні сили, створивши велике 
угруповання. До його складу входили група 
армій “Вісла” (3-я танкова і 9-а армії) генерал-
полковника Г. Хейнріці, 4-а танкова і 17-а ар-
мії групи армій “Центр” генерал-фельдмар-
шала Ф. Шернера (всього 48 піхотних, 9 мо-
торизованих, 6 танкових дивізій і багато ін. 
частин і з’єднань, які загалом нараховували 
майже 1 млн. осіб, 10,4 тис. гармат і міноме-
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тів, 1,5 тис. танків і штурмових гармат та 
3,3 тис. бойових літаків). У резерві головного 

командування сухопутних військ знаходилося 
8 дивізій [2 с.645; 11, с.545; 16, с.456]. 

 

 
 

Карта 1. Берлінська наступальна операція (16 квітня – 8 травня 1945 р.) [10, арк.45; 16, с.456]. 
 

Готуючись до відбиття радянського на-
ступу, німецьке командування створило на 
сході країни потужну систему глибокоешело-
нованої оборони, щільно зайняту військами. 
Підступи до Берліна були закриті багаточисе-
льними спорудами, зведеними на лівому бере-

зі річок Одер і Нейсе на глибину 5–10 км, де 
проходила головна смуга оборони. Одерсько-
нейсенський рубіж складався з трьох смуг 
оборони загальною глибиною 20–40 км. Крім 
цього, у сильні укріплені вузли оборони були 
перетворені міста Штеттін (Щецін), Ґартц, 
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Шведт, Ґубен, Франкфурт, Форст, Шпрем-
берґ. Потужні укріплення були споруджені в 
районах Зєлова та Котбуса, де розташовува-
лося найпотужніше угруповання німецьких 
військ. Уся система оборони була підготовле-
на до тривалої і запеклої боротьби [2, с.646; 
11, с.545, 548; 16, с.456]. 

Німецьке командування у потужну фор-
тецю перетворило і сам Берлін, що мав три кі-
льця оборони – зовнішнє, внутрішнє та місь-
ке. Зовнішнє кільце проходило за 25–40 км від 
центра міста, внутрішнє (головна смуга обо-
рони) – по околицях Берліна, а міське кільце – 
по лінії кільцевої залізниці. Площі і вулиці мі-
ста були перекриті барикадами та протитан-
ковими ровами. Сам Берлін розділено на 
дев’ять секторів оборони: вісім по колу і один 
– у центрі. Центральний сектор, що охоплю-
вав основні державні й адміністративні уста-
нови, у т. ч. рейхстаг та імперську канцелярію, 
в інженерному відношенні були підготовлені 
особливо ретельно. До оборони були присто-
совані будинки, промислові підприємства, 
мости та інші об’єкти. У місті нараховувалося 
понад 400 залізобетонних довготривалих спо-
руд. Найбільші із них – закопані в землю 6-
поверхові бункери – що могли розмістити до 
1 тис. осіб кожний. Для прихованого переки-
дання військ пропонувалося використовувати 
міське метро [2, с.646; 11, с.548]. 

В інженерному відношенні особливо си-
льно була підготовлена оборона перед кюст-
рінським плацдармом і на котбуському на-
прямку, де зосередились найсильніші угрупо-
вання військ. Напроти кюстрінського плацда-
рму противник мав одну дивізію на 3 км та 60 
гармат і 17 танків на 1 км фронту. Німецьке 
командування вживало всіх заходів і намага-
лося за будь-яку ціну утримати Берлін, призи-
ваючи солдатів і офіцерів битися з руськими 
“до останньої людини”. 15 квітня А. Гітлер 
звернувся до солдатів Східного фронту, за-
кликаючи їх щоб там не було відбити наступ 
Червоної армії. Разом з тим, він вимагав роз-
стрілювати на місці кожного, хто відважиться 
відійти або віддати наказ про відхід [2, с.646]. 
Оволодіти Берліном розраховували й союзни-
ки, хоча існувала домовленість між держава-
ми антигітлерівської коаліції, відповідно до 
якої Берлін входив у зону операцій радянсь-
ких військ. Політичне й військове керівництво 
Великобританії й США прагнули забезпечити 
ввід своїх військ у Берлін раніше Червоної 
армії. Однак це завдання стало непосильним 
для англо-американських військ, і їх команду-

вання відмовилося від такого плану дій [16, 
с.456–457]. 

Для організації оборони Берліна німецьке 
командування спішно формувало нові части-
ни. У січні–березні 1945 р. на військову служ-
бу були призвані навіть молодь і старики. Із 
них формувалися штурмові батальйони (“фо-
льксштурма”), загони винищувачів танків і 
частини “Гітлерюґенд”. Лише в самому Бер-
ліні було сформовано понад 200 батальйонів 
фольксштурма [16, с.456], а за іншими даними 
– таких підрозділів нараховувалось біля 300 
[2, с.646], а загальна чисельність гарнізону ся-
гала 200 тис. осіб [16, с.456]. 

Радянське Верховне Головнокомандуван-
ня (далі – ВГК), готуючись до штурму Берлі-
на, чітко виходило з погодженої та проголо-
шеної країнами антигітлерівської коаліції по-
літики безперечної капітуляції нацистської 
Німеччини у політичній, військовій та еконо-
мічній сферах. За планами радянського ко-
мандування війська Червоної армії потужним 
ударом трьох фронтів мали прорвати оборону 
противника, що розташовувався уздовж Оде-
ра та Нейсе, і, розвиваючи наступ у глибину, 
оточити й розгромити основне угруповання 
німецьких військ, що обороняли берлінський 
напрямок, оволодіти столицею Німеччини Бе-
рліном і до кінця операції вийти до р. Ельби 
на з’єднання з військами союзників [2, с.646; 
16, с.457].  

Для проведення Берлінської операції за-
лучалися війська 1-го та 2-го Білоруських, 1-
го Українського фронтів, частина сил Балтій-
ського флоту, 18-а повітряна армія (далі – ПА) 
дальньої авіації (800 літаків), Війська проти-
повітряної оборони (далі – ППО) країни, 
Дніпровська військова флотилія, а також в 
операції брали участь 1-а та 2-а армії Війська 
Польського. До складу угруповання входили 
162 стрілецьких і кавалерійських дивізій, 21 
танковий і механізований корпуси, чотири по-
вітряних армії, що нараховували 2,5 млн. осіб, 
41,6 тис. гармат і мінометів, понад 6250 танків 
і САУ, 7,5 тис. бойових літаків [11, с.545; 16, 
с.457]. Це забезпечувало перевагу в силах над 
противником: в особовому складі в 2,5, в ар-
тилерії (гарматах і мінометах) – в 4, у танках і 
САУ – в 4,1, в авіації (літаках) – у 2,3 рази. На 
напрямках головних ударів фронтів таке спів-
відношення було ще більш суттєвим [2, с.647; 
16, с.457]. 

Замислом операції передбачалося завдати 
декілька потужних ударів на широкому фрон-
ті, оточити й одночасно розділити берлінське 
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угруповання на частини та знищити кожну із 
них окремо. Особливу увагу Ставка ВГК на-
давала фактору часу – операція мала проходи-
ти у високому темпі та завершитися протягом 
12–15 діб [16, с.457]. Згідно замислу Ставки 
ВГК були прийняті рішення командувачами 
фронтів. 

Військам 1-го Білоруського фронту (ко-
мандувач – маршал Радянського Союзу 
Г.К. Жуков) було наказано завдати головного 
удару з кюстрінського плацдарму силами 47-ї 
армії, 3-ї (з 9-м танковим корпусом) і 5-ї удар-
них і 8-ї гвардійської армій, у перший день 
операції прорвати 1-у та 2-у смуги оборони і 
забезпечити введення у битву 1-у (з 11-м тан-
ковим корпусом) і 2-у гвардійські танкові ар-
мії (після того як загальновійськові армії ово-
лодіють опорними пунктами на Зєловських 
висотах). На шостий день операції основне 
угруповання фронту мало оволодіти Берлі-
ном, після чого 3-й ударній армії з 9-м танко-
вим корпусом треба було на восьму добу вий-
ти в район західніше Берліна, а 47-й армії на 
11-й день – на рубіж Ельби. Допоміжні удари 
планувалося завдавати північніше Кюстріна 
силами 61-ї армії та 1-ї армії Війська Польсь-
кого, південніше – силами 69-ї та 33-ї армій і 
2-го гвардійського кавкорпусу. Другий еше-
лон фронту створювала 3-я армія; 7-й гвардій-
ський кавкорпус перебував у резерві. Атаку 
піхоти і танків планувалося провести у нічний 
час – за 1,5–2 години до світанку, після 30-
хвилинної артпідготовки. Для освітлення міс-
цевості під час атаки було підготовлено понад 
140 прожекторів [16, с.457]. 

1-й Український фронт (командувач – ма-
ршал Радянського Союзу І.С. Конєв) голо-
вний удар завдавав силами трьох загальновій-
ськових армій (3-я гвардійська з 25-м танк. 
корпусом, 13-а, 5-а гвардійська з 4-м танк. ко-
рпусом) і дві танкових (3-я й 4-а гвардійські) 
армії. Загальновійськові армії мали форсувати 
Нейсе, прорвати ворожу оборону і з рубежу 
Шпреє забезпечити введення в битву танко-
вих армій, котрі мали діяти в напрямках Бран-
денбурґа і Ратенова, Дессау, а одним танко-
вим корпусом 3-ї гвардійської танкової армії – 
на Берлін з півдня. На п’ятий день операції 
танковим арміям треба було вийти в район за 
30–35 км південно-західніше Берліна. За 2-м 
варіантом танкові армії планувалося викорис-
тати для удару на Берлін. Другий удар завда-
вався із району північно-східніше Пенціха в 
загальному напрямку на Баутцен–Дрезден си-
лами 2-ї армії Війська Польського з 1-м тан-

ковим корпусом і частиною сил 52-ї армії з  
7-м гвардійським кавкорпусом. 28-у армію, 
яка не встигала повністю зосередитись до по-
чатку операції, планувалося ввести в битву на 
напрямку головного удару під час бойових 
дій. Артпідготовка тривалістю 145 хвилин 
планувалася в масштабах фронту. Наступ 
військ 1-го Білоруського та 1-го Українського 
фронтів планувався на 16 квітня [16, с.457]. 

Війська 2-го Білоруського фронту (ко-
мандувач – маршал Радянського Союзу К.К. 
Рокоссовський) мали форсувати Одер, прор-
вати оборону противника на ділянці Штеттін–
Шведт, розгромити штеттінське угруповання 
противника і не пізніше 12–15-го дня операції 
оволодіти рубежем Анклам–Деммін–Варен–
Мальхім–Віттенбурґ. Головного удару завда-
вали 65, 70 і 49-а армії, 1, 3 і 8-а гвардійські 
танкові, 8-й механізований і 3-й гвардійський 
кавалерійський корпуса. Рухомі з’єднання 
знаходилися у розпорядженні командувача 
фронтом до захоплення плацдармів на захід-
ному березі Вест-Одера, потім перепідпоряд-
ковувались арміям. Артпідготовка тривалістю 
4560 хвилин планувалася в арміях, щоб забез-
печити форсування річок Ост-Одера та Вест-
Одера і подолання межиріччя [2, с.647; 16, 
с.457]. 

Балтійський флот (командувач – адмірал 
В.Ф. Трибуц) сприяв наступу 2-го Білорусько-
го фронту вздовж морського узбережжя і за-
вдавав удари авіацією і підводними човнами 
на морських комунікаціях від Лієпаї до Росто-
ка. Дніпровська військова флотилія (команду-
вач – контр-адмірал В.В. Григор’єв), операти-
вно підпорядкована 1-у Білоруському фронту, 
мала сприяти наземним військам у прориві 
оборони, забезпечувати переправи і проти-
мінну оборону по Одеру [16, с.457]. 

З повітря сухопутні війська підтримували: 
у 2-у Білоруському фронті – 4-а, в 1-у Білору-
ському фронті – 16-а та в 1-у Українському 
фронті – 2-а повітряні армії [16, с.457]. Під-
тримку військ 1-ї армії Війська Польського 
здійснювали на початку операції одна, а з 
25 квітня – три авіа дивізії Війська Польсько-
го. Крім того, у смузі 1-го Білоруського фрон-
ту передбачалося використання 18-ї ПА даль-
ньої авіації. Основні зусилля авіації зосере-
джувалися на напрямках головних ударів 
фронтів. Для боротьби з авіацією противника 
та ППО військ залучалася винищувальна авіа-
ція повітряних армій, з’єднання і частини зе-
нітної артилерії фронтів. Крім того, для при-
криття фронтових об’єктів і переправ через 
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Одер використовувалися 4-й і 5-й корпуса За-
хідного і 1-й корпус Південно-західного фро-
нтів ППО країни [16, с.458]. 

Одночасно з наступом на головному, бер-
лінському, напрямку планувалися наступальні 
операції і на південному крилі радянсько-
німецького фронту (4, 2 і 3-й Українські фро-
нти). Таким чином, квітневий наступ Червоної 
армії проходив по всьому радянсько-німець-
кому фронту, його кінцева мета – повний роз-
гром нацистської Німеччини. 

До початку наступу фронти здійснили ве-
ликі перегрупування. Війська 2-го Білорусь-
кого фронту, що висувалися у свою смугу із 
районів Данціґа і Ґдині, мали подолати від-
стань до 300 км. Деякі з’єднання 1-го Україн-
ського фронту передислокувалися із районів 
Оппельна і Ратіборґа в район Трібеля. Після 
того, як смуга 1-го Білоруського фронту зву-
зилась з 320 до 170 км, вивільнені частини і 
з’єднання перемістилися в район Кюстріна 
[16, с.458]. 

Велика увага надавалася інженерному об-
ладнанню вихідного району для наступу. Так, 
наприклад, на кюстрінському плацдармі у 
смузі 1-го Білоруського фронту було підгото-
влено 636 км траншей і ходів сполучення, об-
ладнано 4,5 тис. позицій для артилерії, а для 
сполучення з плацдармом через Одер збудо-
вано 25 мостів загальною протяжністю до 
15 км і підготовлено 40 паромних переправ 
[16, с.458]. 

У підготовчий період у стислі терміни бу-
ли створені запаси матеріальних засобів – 
боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, 
продовольства і медикаментів. Перед насту-
пом проводилася різностороння підготовка 
військ. Частини і з’єднання поповнювалися 
особовим складом, удосконалювали навички з 
форсування водних перешкод, веденні бойо-
вих дій у місті, в лісі, вночі. Відпрацьовувала-
ся взаємодія родів військ, особливо в умовах 
вуличних боїв у великому місті [16, с.458]. 

На початку 1945 р. Дніпровська військова 
флотилія в повному складі брала участь у Віс-
ло-Одерській наступальній операції. До поча-
тку Берлінської операції Дніпровська флоти-
лія у складі 1, 2 і 3-ї бригад річкових кораблів 
дислокувалася на Одері у смузі дій 1-го Біло-
руського фронту. 13 лютого командувач фро-
нтом маршал Радянського Союзу Г. Жуков у 
директиві на ім’я командувача Дніпровської 
флотилії адмірала В. Григор’єва вимагав: “До 
10 квітня 1945 року зосередити всю флотилію 
на Одері” [5] для сприяння наступаючим вій-

ськам 1-го Білоруського фронту. У другій по-
ловині березня кораблі флотилії здійснили 
важкий (понад 500 км) перехід річкою Вісла, 
Бромберґським каналом, річками Нотец і Вар-
та. На цій ділянці шляху було зруйновано 
близько 50 мостів і шлюзів. Морякам довело-
ся виконати значний обсяг підривних і водо-
лазних робіт. Надзусиллями моряків всі пе-
решкоди були подолані й кораблі до 8 квітня 
зосередились у гирлі р. Варта (біля Кюстріна) 
у смузі наступу 1-го Білоруського фронту. 
Дещо пізніше на р. Одер залізницею були пе-
ревезені група бронекатерів і катерів-траль-
щиків, що склали 3-ю бригаду річкових кора-
блів під командуванням капітана 3 рангу 
М. Лупачова [1, с.407]. 

Головного удару війська 1-го Білорусько-
го фронту завдавали з плацдарму на лівому 
березі Одера в обхід Берліна з півночі. Другий 
удар завдавали дві армії з району Франкфур-
та–Фюрстенберґа в обхід Берліна з півдня. У 
смузі наступу військ фронту проходили кана-
ли Одер–Шпреє та Хоенцоллерн–Шведт, що 
вели до Берліна. Згідно з директивою коман-
дувача 1-м Білоруським фронтом флотилії бу-
ли поставлені такі завдання: прикриття пере-
прави від нападів річкових кораблів против-
ника і від мін, що спускалися за течією річок і 
каналів; перевозити війська бойовими і допо-
міжними кораблями через Одер, діяти по пе-
реправах та інших об’єктах противника, що 
розташовувалися в прирічковому районі. За 
наказом командувача флотилією В. Григор’єва 
бригади річкових кораблів розгорталися в 
смугах тих армій, яким вони оперативно під-
порядковувалися: 1-а бригада – в смузі 5-ї 
ударної армії; 2-а – 8-ї гвардійської армії і 3-я 
– 33-ї армії (карта 2-а) [1, с.407; 12, с.66]. До 
початку операції сухопутних військ основні 
сили флотилії зайняли вихідні позиції: кораблі 
1-ї Бобруйської Червонопрапорної бригади 
під командуванням капітана 1 рангу С. Лялька 
– в гирлі річки Варти; 2-ї Лунинецької Черво-
нопрапорної бригади (командир бригади – ка-
пітан 2 рангу А. Комаров) – на річці Одер. У 
районі Гроссена зосередились кораблі 3-ї бри-
гади (командир – капітан 3 рангу М. Лупачов). 
Таким чином, флотилія сприяла арміям, що 
завдавали головного удару. 

Флотилія ретельно готувалась до спільних 
дій з сухопутними військами, встановлювала 
надійний зв’язок зі штабами армій, корпусів і 
дивізій. Зайнявши вогневі позиції, кораблі 
розгорнули спостережно-коригувальні пости, 
проклавши лінії зв’язку. 
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Карта 2. а) дії Дніпровської флотилії (14 квітня – 6 травня 1945 р.) і  
б) дії Дніпровської флотилії при взятті Фюрстенберґа (16–24 квітня 1945 р.) [10, арк.45-ж, з]. 

 

14 квітня кораблі 1-ї та 2-ї бригад річко-
вих кораблів флотилії артилерійським вогнем 
забезпечували вогневе прикриття переправи 
радянських сухопутних військ через р. Одер, 
що проводили розвідку боєм на кюстрінсько-
му плацдармі, завдавали ударів по переправах 
та інших об’єктах противника, зосереджених 
в прирічкових районах [11, с.547]. 

15 квітня противник зосередився у смузі 
корпусу для атаки. Кораблі 2-ї бригади річко-
вих кораблів спільно з військовою артилерією 
завдали артилерійського удару по скупченню 
живої сили і техніки противника, що готував-
ся до атаки. Втрати противника були велики-
ми, а атака була зірвана. Наступного дня 2-а 
бригада кораблів брала участь в артилерійсь-
кій підготовці наступу [1, с.411]. Підтримую-
чи вогнем наступ частин 4-го гвардійського 
стрілецького корпусу, вміло керував стріль-
бою канонерських човнів 2-ї бригади кораблів 

ст. лейтенант Е. Забожанов. Надійний зв’язок 
коригувального посту з вогневою позицією 
забезпечував Герой Радянського Союзу мат-
рос М. Сікорський. За даними командувача 
артилерією 9-го стрілецького корпусу, в цій 
операції особливо відзначилися капітан-лей-
тенанти Н. Климець і Б. Молодцов, ст. лей-
тенант А. Телепаєв, гвардії ст. лейтенанти 
В. Ширінкин і Медведєв, гвардії матроси 
А. Філімонов і М. Учаєв, які були нагородже-
ні орденами [12, с.66]. 

Напередодні Берлінської операції кораблі 
1-ї та 2-ї бригад флотилії спільно з артилерією 
фронту брали участь в артпідготовці наступу 
військ 9-го й 4-го стрілецьких корпусів, що 
проводили розвідку боєм [1, с.407]. 16–17 кві-
тня кораблі флотилії підтримували наступ 
військ 5-ї ударної та 8-ї гвардійської армій  
1-го Білоруського фронту і сприяли прориву 
оборони противника артилерійським вогнем. 
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У подальшому наступ військ підтримував ди-
візіон плавучих батарей, що мав на озброєнні 
далекобійні гармати.  

У ході операції, коли німецькі війська бу-
ли відтиснуті за межі дальності стрільби кора-
бельної артилерії, 1-а та 2-а бригади річкових 
кораблів забезпечували переправу радянських 
військ через Одер у районах Ґюстебізе, Лечі-
на, Кюстріна, Франкфурта та спільно з бере-
говою зенітною артилерією відбивали нальо-
ти ворожої авіації на переправи. Одночасно 
кораблі флотилії просувалися внизу по Одеру 
до каналу Хоенцоллерн для надання сприяння 
військам правого крила 1-го Білоруського 
фронту [11, с.547]. 

Лише за один день 16 квітня 1945 р., як 
зазначав у своїх спогадах віце-адмірал В. Гри-
гор’єв, – вони знищили 17 ворожих батарей, 
10 гармат, 27 дзотів і кулеметних гнізд [6]. За 
три доби операції зенітниками флотилії на чо-
лі з капітан-лейтенантом Войтюляна було 
збито 12 ворожих літаків і 3 літаки-снаряди 
Фау-1 [1, с.408; 9, с.44]. До кінця того ж дня 
угруповання військ, з яким взаємодіяли кора-
блі флотилії, заволоділи містом Зєлов. 

До початку Берлінської операції частини 
33-ї армії займали плацдарм на лівому березі 
Одера північніше Фюрстенберґа (карта 2-б). 
На передньому краї у смузі дій армії займала 
оборону 845-а рота морської піхоти Дніпров-
ської флотилії. Південніше міста утримувала 
невеликий плацдарм 272-а рота морської пі-
хоти флотилії. 

У період 16–24 квітня кораблі 3-ї бригади 
річкових кораблів, перевезених на Одер заліз-
ницею, забезпечували форсування водної пе-
решкоди і надавали артилерійську підтримку 
частинам 33-ї армії, що діяла в цьому районі. 
Так, 16 квітня 33-я армія перейшла у наступ 
північніше і південніше Фюрстенберґа. Бойові 
дії армії підтримувалися артилерійським вог-
нем 3-ї бригади кораблів флотилії, що займа-
ли вогневі позиції в районі Ламо [11, с.548].  

Канонерські човни, плавбатареї та броне-
катери зайняли вогневі позиції вище гирла 
р. Нейсе. Щоб забезпечити ефективну стріль-
бу корабельної артилерії, основний коригува-
льний пункт розташувався на трубі електро-
станції. Крім того, корпости дивізіону броне-
катерів були розгорнуті в бойових порядках 
стрілецьких частин. 

Вранці 17 квітня 1945 р. війська й армії 
перейшли у наступ і стали просуватись углиб 
ворожої оборони. При артилерійській підтри-
мці кораблів радянські частини зайняли плац-

дарми на західному березі Одера, північніше і 
південніше входу в канал Одер–Шпреє. А 
вранці 24 квітня війська 33-ї армії прорвали 
ворожу оборону і почали переслідування про-
тивника, що відступав. Того ж дня після інте-
нсивної артпідготовки, проведеної армійсь-
кою артилерією, та вогневого нальоту корабе-
льної артилерії бронекатерів 845-а рота мор-
ської піхоти – з півночі, а 272-а рота морської 
піхоти – з півдня атакували гітлерівців, які 
обороняли Фюрстенберґ [11, с.548]. При цьо-
му особливо відзначилися морські піхотинці 
ст. лейтенанта А. Мініна. Матроси Старостін, 
Надєждін, Скачков, першими увірвались у во-
рожі траншеї й зав’язали рукопашний бій. 
Матрос Нестеров знешкодив сімох, а старши-
на 1 статті Романов – трьох гітлерівців, снай-
пер матрос Харитонов – чотирьох німецьких 
солдатів, які стріляли по моряках з укриття. 
Не витримавши натиску “чорних дияволів”, 
німецькі війська стали відступати. Висадив-
шись з катерів, групи захвату оволоділи гідро-
технічними спорудами [14]. 

Після розчистки фарватеру річки в районі 
Фюрстенберґа у період 28 квітня – 6 травня 
кораблі 3-ї бригади річкових кораблів просу-
валися каналом Одер–Шпреє до Берліна, од-
нак їх рух ускладнювали підірвані шлюзи та 
мости [11, с.548]. 

Моряки 3-ї бригади флотилії виконали за-
вдання, що поставило перед ним командуван-
ня 33-ї армії. За час бойових дій в районі Фю-
рстенберґа корабельна артилерія знищила 10 
артилерійських і мінометних батарей против-
ника, 37 дзотів і кулеметних гнізд і підірвала 
2 склади з боєприпасами [1, с.411; 14]. На бе-
резі Одера на кордоні між Польщею і Німеч-
чиною, стоїть пам’ятник героям-дніпровцям, 
які віддали своє життя в боротьбі з нацизмом. 

У Берлінській операції при форсуванні 
р. Шпреє особливо відзначилися моряки 
Дніпровської флотилії. 20 квітня, на п’ятий 
день операції, далекобійна артилерія 79-го 
стрілецького корпусу 3-ї ударної армії гене-
рал-полковника В. Кузнєцова о 13.50 відкрила 
вогонь по Берліну. 21 квітня передові частини 
3-ї та 5-ї ударних армій 1-го Білоруського 
фронту, прорвавши зовнішнє кільце Берлінсь-
кого оборонного району, ввірвалися на півні-
чну та північно-східну околиці німецької сто-
лиці (карта 3) [2, с.648]. 22 квітня на південні 
підступи до Берліна вийшли з’єднання 1-го 
Українського фронту і почалися бої в місті.  
3-я ударна армія штурмувала міське оборонне 
кільце, 5-а ударна армія фронту і частини сил 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(16) / 2015 131 

8-ї гвардійської армії прорвали внутрішнє 
оборонне кільце. 61-а армія та 1-а армія Вій-
ська Польського, наступаючи на захід, забез-
печували дії військ 1-го Білоруського фронту 
з півночі, 3-я гвардійська танкова армія і час-

тини 28-ї армії 1-го Українського фронту та-
кож прорвали зовнішнє оборонне кільце. Про-
тивник чинив запеклий спротив. Кораблі 1-ї та 
2-ї бригад флотилії 22 квітня підійшли до вхо-
ду в канал Альте–Одер [11, с.548–459].  

 

 
 

Карта 3. Штурм Берліна (21 квітня – 2 травня 1945 р.) [10, арк.45]. 
 

Ще за кілька днів до початку Берлінської 
операції командування 1-го Білоруського 
фронту для форсування з ходу останньої вод-
ної перешкоди в німецькій столиці виділило зі 
складу 1-ї бригади річкових кораблів загін з 
10 напівглісерів, який передали 9-у стрілець-
кому корпусу 5-ї ударної армії. Частини 9-го 
стрілецького корпусу, що перебували в районі 
Кюстріна, вже до кінця дня 22 квітня вийшли 
до східного берега Шпреє. Корпус отримав 
завдання прорватися до центру Берліна. Для 
виконання цього завдання війська мали фор-
сувати річку, ширина якої в районі Руммельс-
бурґа була найширшою (300–350 м), мостів 
тут не було. Командування корпусу вважало, 
що переправа на цій ділянці буде несподіва-
ною для противника. Командир корпусу гене-

рал-лейтенант І. Рослий наказав командиру 
приданого йому загону напівглісерів лейтена-
нту М. Калініну якнайшвидше прибути до 
околиці Берліна [1, с.408; 4, с.141; 11, с.547]. 

У районі Кюстріна військові моряки, очо-
лювані лейтенантом М. Калініним, ст. лейте-
нантом В. Серьогіним і лейтенантом Г. Суво-
ровим, у стислі терміни доставили катери на 
автомашинах до Берліна. Пізно ввечері 22 кві-
тня в районі Карлсхорста (південно-східне пе-
редмістя Берліна) напівглісери під шквальним 
вогнем противника були спущені на воду. 
Командир загону напівглісерів М. Калінін 
отримав наказ від начальника штабу корпусу 
полковника Є. Шикіна терміново розпочати 
переправу частин корпусу [1, с.408; 3, с.73]. 
Лейтенант М. Калінін розбив загін на три гру-
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пи. Командиром першої призначив лейтенан-
та Г. Суворова, третьої – старшину 1 статті 
А. Пашкова та виділив у їх розпорядження по 
три напівглісери, другу групу очолив особис-
то. Ворог, який оборонявся на західному бере-
зі Шпреє, посилено обстрілював річку, щоб 
зірвати переправу радянських військ. Але, не-
зважаючи на цей вогонь, напівглісери всю ніч 
продовжували переправляти війська і техніку 
через Шпреє. На світанку противник посилив 
вогонь [1, с.408–409; 7]. 

На іншій ділянці переправи, що знаходи-
лась за 200–300 м ліворуч від першої, висадку 
на берег проводили на відстані декількох мет-
рів від німецьких траншей. Всі екіпажі напів-
глісерів під час переправи діяли винахідливо, 
відважно і впевнено. Так, наприклад, катер 
старшини 1 статті Г. Дудника за чотири годи-
ни переправив кілька стрілецьких рот. Коли 
одна з німецьких мін влучила в носову части-
ну напівглісера, на катері спалахнула пожежа. 
На Г. Дуднику загорівся одяг, але старшина, з 
важкими опіками обличчя і рук довів катер за 
призначенням. Висадив бійців, ліквідував по-
жежу і повернувся за наступною групою. На 
підході до берега катер знову потрапив під мі-
нометний обстріл противника. Коли осколок 
ворожої міни смертельно поранив Г. Дудника, 
моторист ст. матрос А. Самохвалов став за 
штурвал і продовжив управляти катером [7]. 

Командир напівглістера старшина 1 статті 
А. Пашков в одному з рейсів був тяжко пора-
нений у праву руку, але свого поста не зали-
шив. Як тільки катер підійшов до берега, мо-
ряк кинувся до кулемета і стріляв до тих пір, 
доки десантники не зайняли найближчий дім. 
У цей час він отримав поранення в плече лівої 
руки. Будучи пораненим в обидві руки стар-

шина продовжував залишатися на бойовому 
посту. Звалившись грудьми на штурвал катера 
він довів його разом з бійцями до берега, де 
загнув від ворожої міни [15, с.14]. 

Коли противник почав контратаку, нама-
гались скинути радянські частини десанту у 
воду, командування вирішило переправляти 
підкріплення на понтонах, буксируючи їх на-
півглісерами, з тим, щоб зірвати наміри воро-
га. Через річку необхідно було терміново пе-
реправити інші частини з важким озброєнням. 
Напівглісери буксирували залізні понтони з 
танками і гарматами, 76-мм гармати перево-
зили плотами з надувних гумових човнів. На 
західному березі Шпреє понтони й плоти не-
гайно розвантажувалися. У критичні хвилини 
бою екіпажі загону напівглісерів відважно до-
помагали воїнам наземних військ. Так, коман-
дир напівглістера старшина 1 статті Г. Каза-
ков, переправивши через Шпреє біля 400 вої-
нів, побачив, що на середині річки від влучен-
ня снаряда загорівся пором, на якому перево-
зили важкий танк і автоматників. Моряки не-
гайно поспішили на допомогу. Під шкваль-
ним вогнем противника напівглістер Г. Каза-
кова підійшов до порому і зняв екіпаж танка й 
автоматників. Потім екіпажі напівглісерів за-
безпечували зведення понтонного моста [1, 
с.408–409; 7]. Впродовж 23–25 квітня, долаю-
чи безперервний опір ворога, катерами й по-
ромами було переправлено понад 16 тис. бій-
ців з озброєнням, 100 гармат і мінометів, 27 
танків, 700 возів з боєприпасами й іншими ва-
нтажами. За участь у триденних важких і без-
перервних боях загін напівглісерів отримав 
звання “Загін героїв” [11, с.547; 17, с.15]. 

У своєму донесенні командування 9-го 
стрілецького корпусу зазначило: 

“Група напівглісерів на чолі з помічником начальника штабу 1-ї бригади річкових кораблів старшим 
лейтенантом Серьогіним і командиром 1-го загону напівглісерів лейтенантом Калініним під час форсу-
вання Шпреє зі східного на західний берег біля лісу Плентер-Вальде отримала завдання висадити десант 
на західний берег. Це завдання було виконане під сильним вогнем кулеметів, автоматів і артилерії про-
тивника. 

Не дивлячись на виключно складні умови та небезпеку, особовий склад лейтенанта Калініна проявив 
хоробрість і відвагу. … Героїзм і хоробрість команди напівглісерів, безумовно, відіграли вирішальну роль 
у форсуванні р. Шпреє, чим забезпечили виконання подальшого завдання корпусу. 

… За відважні бойові дії в боях з німецько-фашистськими загарбниками весь особовий склад групи 
напівглісерів на чолі зі старшим лейтенантом Серьогіним і лейтенантом Калініним представлені до 
урядових нагород. 

Командир 9-го стрілецького Бранденбурґського Червонопрапорного корпусу 
Герой Радянського Союзу генерал-лейтенант  Р о с л и й 

Начальник штаба корпусу полковник  Ш и к і н” [1, с.409; 13, с.18]. 
 

24 квітня частини 8-ї гвардійської та 1-ї 
танкової армій 1-го Білоруського фронту в пі-
вденно-східній частині Берліна з’єдналися з  

1-ю танковою армією 1-го Українського фро-
нту. 25 квітня частини 47-ї та 2-ї гвардійської 
танкової армій 1-го Білоруського фронту з’єд-
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налися з частинами 4-ї гвардійської танкової 
армій 1-го Українського фронту в районі захі-
дніше Потсдама. Берлін був оточений радян-
ськими військами. У місті точилися запеклі 
вуличні бої. Радянські війська, долаючи запе-
клий спротив противника, просувалися до 
центру міста [11, с.549]. 

25–26 квітня бомбардувальна авіація 16-ї 
та 18-ї повітряних армій завдала масованих 
ударів по опорних пунктах і важливих об’єк-
тах противника в центрі Берліна. 

До 26 квітня противник, що оборонявся в 
Берліні, займав територію площа якої дорів-
нювала приблизно 325 км2. Загальна довжина 
фронту радянських військ, що діяли в столиці 
Німеччини, складала біля 100 км. У боях бра-
ли участь до 464 тис. радянських воїнів, понад 
12,7 тис. гармат і мінометів, 2,1 тис. установок 
реактивної артилерії, до 1,5 тис. танків і САУ. 
Німецький гарнізон Берліна постійно збіль-
шувався за рахунок залучення населення міс-
та і військових частин, що відступали, і до кі-
нця квітня нараховував біля 300 тис. осіб. На 
його озброєнні було 3 тис. гармат і мінометів, 
до 250 танків. Основник противником радян-
ських танків на вулицях міста були “фаустни-
ки”: солдати вермахту і фольксштурму, озб-
роєні фаустпатронами – реактивними перено-
сними установками, а також гранатами і пля-
шками з горючою сумішшю. Втрати танків 
від ручної протитанкової зброї досягали за час 
боїв у місті 70% [2, с.649]. 

Для надання підтримки військам 61-ї ар-
мії кораблі 2-ї бригади в ніч на 27 квітня про-
рвалися до Шведта й організували переправу 
через Одер у районі каналу Хоенцоллерн–
Шведт частин 234-ї стрілецької дивізії. Тут 
противник утримував укріплений район Лу-
нова і загрожував флангу й тилу 61-ї армії, що 
просунулася далеко в напрямку на Берлін. У 
той же день кораблі 1-ї бригади протягом 16 
годин, маючи на борту 300 десантників, під 
прикриттям вогню військової артилерії та 
плавучих батарей прорвалися в канал Альте–
Одер і в районі Хоензатена висадили десант 
на його північний берег східніше Одерберґа. 
Згодом на цей плацдарм була перевезена час-
тина дивізії. Другу частину дивізії кораблі ви-
садили північніше, в районі Шведта, прорва-
вшись у рукав каналу Альте–Одер. Висаджені 
війська загрожували оточенням німецьким 
частинам, що оборонялися в укріпленому ра-
йоні Лунова. Німці поспіхом відступали і до 
кінця дня 27 квітня територія від Шведта до 
каналу Хоенцоллерн була визволена від про-

тивника. Швидко фронт боїв віддалився від 
річок і каналів поза межі дальності стрільби 
кораблів. У період з 27 квітня до 6 травня ко-
раблі 1-ї та 2-ї бригад флотилії просувалися 
каналом Хоенцоллерн до Берліна, розчищаю-
чи фарватер [2, с.411; 11, с.548]. 

28 квітня берлінський гарнізон був розсі-
чений на чотири ізольованих частини. Бійці 
Червоної армії просувалися до центру, воюю-
чи за кожну вулицю, будинок, станцію метро-
політену, підземні комунікації, канали, заліз-
ничні насипи і платформи. В укріплені басті-
они перетворювалися великі будівлі, горища й 
підвали. Чисельні пожежі ускладнювали бо-
йові дії. За таких умов важливого значення 
набували дії дрібних штурмових загонів, по-
силених артилерією, танками і саперами. Того 
ж дня радянські війська на ряді ділянок прор-
вали німецьку оборону 9-го (центрального) 
сектору, і в ніч на 29 квітня частини 3-ї удар-
ної армії 1-го Білоруського фронту приступи-
ли до підготовки штурму рейхстагу. Підходи 
до рейхстагу прикривалися опорними пунк-
тами і вузлами спротиву. В будівлі обороня-
лися біля 3 тис. осіб [11, с.549]. 30 квітня ра-
дянські частини почали штурм рейхстагу. Пе-
рші атаки загонів Червоної армії були відбиті 
противником. Лише в другій половині дня пі-
сля потужної артпідготовки, атакуючі підроз-
діли ввірвалися до будівлі рейхстагу. Почали-
ся запеклі схватки за кожний поверх, коридор 
і кімнату. В кінці дня на даху будівлі замайо-
рів червоний Прапор Перемоги. Лише вранці 
2 травня залишки гарнізону, що засіли в під-
валах рейхстагу капітулювали. Лише в цьому 
бою противник втратив біля 5 тис. осіб уби-
тими, пораненими і полоненими, було захоп-
лено 59 гармат, 15 танків і штурмових гармат 
[2, с.650]. 1 травня частини 3-ї ударної армії, 
що наступали з півночі до центру Берліна, 
південніше рейхстагу зустрілися з частинами 
8-ї гвардійської армії, що наступали з півден-
ного сходу. Частини 2-ї танкової армії з’єдна-
лися з військами 8-ї гвардійської та 1-ї танко-
вої армій. Залишки берлінського гарнізону 
були затиснуті в центрі міста. Капітуляція 
військ гарнізону відбулася до 15.00 2 травня 
за наказом начальника оборони Берліна гене-
рала артилерії Г. Вейдліга. До кінця дня сто-
лиця Німеччини – Берлін була повністю заня-
та радянськими військами. Але бої з окреми-
ми групами, які намагалися прорватися на за-
хід, продовжувалися до 5 травня [2, с.650; 11, 
с.549; 16, с.459–460].  

У зв’язку з тим, що противник утримував 
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узбережжя Померанської бухти та о. Рюген, 
Ставка ВГК 1 травня передала Дніпровську 
флотилію в оперативне підпорядкування 2-у 
Білоруському фронту для сприяння його вій-
ськам у наступі. Тому з 2 по 6 травня кораблі 
1-ї та 2-ї бригад флотилії здійснили перехід до 
Штеттіна. 3-я бригади флотилії залишалася в 
каналі Одер–Шпреє. Кораблі 1-ї та 2-ї бригад 
флотилії зосередились у гирлі Одера лише 
6 травня, коли узбережжя Померанської бухти 
та о. Рюген були вже визволені радянськими 
військами від противника [11, с.548]. 

Перемога в Берлінській операції далася 
дорогою ціною. Втрати 1-го Білоруського 
фронту склали понад 37 тис. осіб убитими і 
майже 142 тис. пораненими; 2-й Білоруський 
фронт втратив біля 13 тис. воїнів убитими і 
46 тис. пораненими; 1-й Український фронт 
відповідно біля 28 тис. і 86 тис. осіб. Польські 
війська втратили біля 9 тис. осіб убитими і 
пораненими. Радянські війська також втрати-
ли 2156 танків і САУ, 1220 гармат і мінометів, 
527 літаків. 

Точних даних про втрати з боку німець-
ких військ до цих пір немає. Відомо лише, що 
за час Берлінської операції (16 квітня – 7 тра-
вня) радянські війська розгромили 70 піхот-
них, 23 танкових і моторизованих дивізій, 
взяли у полон біля 480 тис. осіб, захопили до 
11 тис. гармат і мінометів, понад 1,5 тис. тан-
ків і штурмових гармат, 4,5 тис. літаків та ін-
шої техніки. Із майже 2 млн. берлінців під час 
операції загинуло 125 тис. Місто було сильно 
зруйноване ще до приходу військ Червоної 
армії – останнє бомбардування американцями 
20 квітня (у день народження А. Гітлера) [2, 

с.650; 16, с.460]. 
У ході Берлінської операції накопичено 

досвід організації тактичної взаємодії кораблів 
і плавучих батарей Дніпровської військової 
флотилії з польовою артилерією і стрілецьки-
ми частинами, а також залучення бойових ко-
раблів флотилії до безпосередньої переправи 
з’єднань і частин через водну перешкоду. 

За бойові дії в Берлінській стратегічній 
операції Червонопрапорна Дніпровська війсь-
кова флотилія була нагороджена орденом 
Ушакова 1-го ступеня. Сотні матросів, стар-
шин та офіцерів нагороджені орденами і ме-
далями, а дев’ять удостоєні звання Героя Ра-
дянського Союзу, у т. ч. сім із них – посмерт-
но [1, с.411]. Згадаємо всіх поіменно: лейте-
нант М. Калінін, старшини 1 статті Г. Дудник, 
Г. Казаков, А. Пашков, М. Сотников, старші 
червонофлотці Н. Баранов, А. Самохвалов, 
Н. Філіппов, червонофлотець В. Черинов [8, 
с.228]. 

Отже, завдання поставлені Дніпровській 
військовій флотилії в Берлінській операції бу-
ли виконані завдяки високому бойовому під-
несенню та майстерності офіцерів, старшин і 
матросів. Їх звитяга, мужність та уміння, ви-
явлені у боях, були високо оцінені. Так, упро-
довж одного року Дніпровська військова фло-
тилія була нагороджена двома орденами Чер-
воного Прапора і орденом Ушакова 1-го сту-
пеню. Моряки-дніпровці виконуючи почес-
ний обов’язок перед Батьківщиною, гордо 
пронесли Військово-морський прапор від 
Дніпра до Шпреє, й у центрі Берліна, на під-
ступах до рейхстагу закінчили останній етап 
свого бойового шляху. 
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В начале XX века интенсивность развития 
оружия и военной техники явилась одной из 
причин резкого подъема промышленного 
производства. Это обстоятельство, а также ра-
сширение сети железных дорог, появление ав-
томобилей, изобретение телефона и телеграфа 
способствовали дальнейшему усложнению 
вооруженной борьбы, увеличению ее про-
странственного размаха, что особенно ярко 
проявилось в ходе русско-японской войны 
(1904–1905 гг.), которая относится к типу ло-
кальных войн. В тот период зародились и по-
лучили развитие позиционные формы борьбы 
– сплошная глубокоэшелонированная оборона 
(ширина фронта до 200 км). Это обусловило 
необходимость осуществления прорыва укре-
пленных позиций. Основным средством обес-
печения успеха в бою стала борьба за дости-
жение огневого превосходства. Немало новых 
видов оружия испытывалось в Балканской 
войне (1912–1913 гг.): самолеты, бронеавто-
мобили, подводные лодки. И хотя в период 
1896–1917 гг. в мире произошло 52 крупных 
военных конфликта, военным теоретикам так 
и не удалось в полной мере осмыслить их 
опыт и сделать практические выводы для по-
дготовки армий. Не стала авангардом в этом 
отношении и советская военная наука, заро-
дившаяся после Октябрской революции 1917 
года [1], которая не уделяла должного внима-

ния локальным войнам. 
Официальные руководители Красной ар-

мии 1920–1930-х годов не предусматривали 
рекомендаций относительно способов веде-
ния боевых действий. Расплата за просчеты не 
заставила себя ждать… Советско-финская 
(зимняя) война 1939–1940 гг. Советское выс-
шее военно-партийное руководство ожидало, 
что это будет небольшая военная кампания, 
которая займет не более двух–трех недель и 
продемонстрирует всему миру мощь Красной 
армии. На деле же война длилась три с поло-
виной месяца и унесла свыше 300 тыс. чело-
веческих жизней. Войска оказались совер-
шенно не готовыми к ведению боевых дейст-
вий при температуре –40 –45º С и глубоком 
снежном покрове. Сказалось также полное не-
знание тактики действий противника, его воз-
можностей, организации войск и их оснаще-
ния. Словом, просчет при подготовке к этой 
войне со стороны советского командования 
был очевидным. Тактика действий мелких 
подразделений в данный период так и не на-
шла своего развития. Наркомом обороны 
СССР того времени К.Е. Ворошилов вынуж-
ден был признать: «... ни нарком обороны, ни 
Генштаб, ни командование Ленинградского 
военного округа вначале совершенно не пред-
ставляли себе всех особенностей и труднос-
тей, связанных с этой войной» [2, с.99]. 
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Однако уроки советско-финской, как и 
последующих локальных войн, не пошли 
впрок советской военной теории. Она не про-
явила должного внимания и гибкости в иссле-
довании «малых» войн и тактики действий в 
ней различных по составу подразделений, 
вплоть до последнего времени. Опыт послед-
них рассматривался как нечто случайное, не-
свойственное современной вооруженной бо-
рьбе и недостойное внимания «серьезного» 
военного искусства.  

Особую значимость мелкие подразделе-
ния и разведчики-диверсанты приобрели в го-
ды Второй мировой войны. 

2 сентября, незадолго до полуночи, стар-
шина «Кригсмарине» (германского военного 
флота) Мунте сидел в своей рабочей комнате 
на маяке Каске (Нормандские острова), захва-
ченном немцами в июле 1940 года. Он был 
поглощен составлением отчета. Слабый шум, 
произведенный осторожно открываемой две-
рью, заставил его обернуться. Он увидел, что 
по обеим сторонам дверного проема стояли 
два человека, чьи лица до самых глаз закры-
вала повязка. Они были одеты в измятую фо-
рму цвета хаки, мокрую снизу. Автоматы 
СТЭН были небрежно переброшены у них 
через руку. Мунте медленно поднялся и про-
тер глаза рукой, но когда он ее опустил, фигу-
ры все так же стояли возле двери. Вскоре он 
оказался в лодке, подпрыгивавшей на волнах, 
омывавших стены маяка, который Мунте так 
безуспешно охранял.  

Рейды, подобные этому, часто проводи-
лись из территории Англии на побережье ок-
купированной Европы. В одних из них участ-
вовал десяток-другой бойцов, а в других были 
задействованы по нескольку сотен, как, на-
пример, при налете на Вогзе (Норвегия)  
27 сентября 1941 г. или проведении разведки 
боем в Дьеппском порту (Франция) 19 августа 
1942 г. Все эти рейды осуществляли разведы-
вательно-диверсионные отряды английской 
морской пехоты, известные под названием 
«коммандос» [3, с.50–65]. 

В данный период тактика мелких подраз-
делений нашла свое отражение в партизанс-
ком движении, где использовался весь спектр 
диверсионных действий, нападение мелких 
групп, использующих принцип внезапности, 
на важные объекты противника. В партизанс-
кой войне все происходило не так, как пред-
писывалось учебниками по тактике и боевы-
ми уставами – это была война без четко вы-
раженных фронта и тыла, война сплошных 

«сюрпризов». Действия мелких групп парти-
зан были рассчитанные на изнурение войск 
противника. Они предпочитали обстрелы из 
различных видов оружия аэродромов, воинс-
ких гарнизонов, населенных пунктов, узлов 
дорог, устройство засад на дорогах, внезапные 
налеты на отдельные объекты, захват и удер-
жание ключевых районов, диверсионные ак-
ты. Кроме этого развивалась тактика действий 
мелких подразделений в условиях гор на Кав-
казе, при ведении боя в городских условиях, 
когда подразделениям приходилось действо-
вать на разобщенных направлениях, и от их 
умелых действий зависел исход боя. Все это 
требовало изыскания иных форм и методов 
организации и ведения боевых действий. 

Анализируя опыт войн и вооруженных 
конфликтов, имевших место в мире за после-
дние более чем полвека, можно обнаружить 
смену закономерности в развитии тактики ве-
дения боевых действий и применения воору-
жений. Плавный эволюционный процесс раз-
работки и модернизации известных видов 
оружия начал уступать место скачкообразно-
му его обновлению. Появление новых, более 
совершенных видов оружия привело к изме-
нению форм и способов вооруженной борьбы. 

Наглядность данного тезиса подтвержда-
ет опыт локальных войн и вооруженных кон-
фликтов, имевших место в начале 1980-х го-
дов в Южной Атлантике, на Ближнем и Сред-
нем Востоке (Англия – Аргентина, Израиль – 
Ливан, ирано-иракская война и др.). В ходе 
этих войн и конфликтов были сформированы 
некоторые современные взгляды на подготов-
ку и способы ведения войны [4]. 

В ходе боевых действий нашел подтверж-
дение тезис, что одним из основных принци-
пов их организации остается принцип обеспе-
чения огневой самостоятельности мелких по-
дразделений. Опыт локальных войн подтвер-
дил возрастание роли морального фактора в 
современных войнах. Многое из этого опыта 
было взято на вооружение воюющими сторо-
нами в Афганистане во время войны 1979–
1989 годов. Но некоторые формы и способы 
вооруженной борьбы здесь были применены 
впервые [5]. 

Обратимся для начала к опыту боевых 
действий в Афганистане. Известно, что эта 
война преподнесла немало «сюрпризов». В 
ходе ее ведения пришлось решительно ломать 
сложившиеся тактические стереотипы, дейст-
вовать не по классическим канонам позици-
онного противоборства, как это было в двух 
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мировых войнах, а в условиях, когда боевые 
столкновения с противником эпизодически 
возникали то в одном, то в другом месте и так 
же неожиданно прекращались, как и начина-
лись. 

В этой обстановке (когда «повсюду 
фронт») и была выработана нестереотипная 
тактика «отрядных действий». Суть ее состо-
ит в том, что для решения каждой конкретной 
боевой задачи тактического плана создавалась 
своя группировка сил и средств, основу кото-
рой чаще всего составлял усиленный мото-
стрелковый батальон с приданными танками, 
артиллерией и саперами. Это был обходящий 
или рейдовый, либо ударно-штурмовой отряд 
целевого назначения. 

В основу боевых действий вооруженных 
формирований афганской оппозиции были 
положены следующие главные принципы:  

избегать прямых столкновений с превос-
ходящими силами регулярных войск;  

не превращать боевые действия в позици-
онную войну;  

главным методом ведения боевых дейст-
вий считать внезапное нападение;  

в ходе вооруженной борьбы широко ис-
пользовать террор и идеологическую обрабо-
тку. 

Данной тактике действий советские войс-
ка противопоставили:  

проведение засадных действий в зоне 
ответственности и в приграничной полосе;  

действия дежурных сил по реализации ра-
зведывательных данных;  

нанесение авиационных ударов и высадки 
тактического воздушного десанта;  

боевые действия по захвату карнизов и 
пещер;  

боевые действия воздушных десантов. 
Как бы ни отличались приемы советских 

войск в Афганистане от боевых действий на 
Северном Кавказе, они во многом сходны по 
формам и способам решения задач. Тот же 
«лоскутно-очаговый» характер боевых дейст-
вий, то же нелинейное, расширенное поле боя 
с размытыми границами между фронтом и 
тылом, та же тактика «набегов», те же приемы 
партизанской борьбы – кинжальные огневые 
удары с близкого расстояния, нападения на 
воинские колонны, сторожевые заставы, гар-
низоны, устройство засад на дорогах, массо-
вое минирование, использование снайперов... 
Вполне естественно, что отрядная тактика и в 
первую, и во вторую чеченские кампании ста-
ла применима для полковых (бригадных) и 

батальонных тактических групп. 
Но в отличие от Афганистана, в Чечне 

войскам пришлось решать более сложные и 
многообразные тактические задачи в специ-
фических условиях. Изменились, усовершенс-
твовались, стали более изощренными способы 
действий боевиков. Крупные, организационно 
оформленные в начале вторжения в Дагестан 
незаконные вооруженные формирования по-
сле нанесенного им поражения перешли к та-
ктике «блошиных укусов», стали чаще всего 
действовать мелкими, разрозненными груп-
пами, применяющими в основном диверсион-
но-террористические акции – внезапные «на-
беги» по принципу «наскок–отход», огневые 
налеты, засадные действия, снайперский 
огонь, массовую установку мин-«сюрпризов» 
[6].  

Групповая тактика, применяемая федера-
льными войсками в контртеррористической 
операции, явилась ответной реакцией на из-
менение условий оперативно-тактической об-
становки. Она нашла свое конкретное выра-
жение в создании в составе мотострелковых и 
парашютно-десантных подразделений импро-
визированных боевых групп в виде «двоек», 
«троек» и более крупных образований, вклю-
чающих различных специалистов – мотостре-
лков-автоматчиков, пулеметчиков, гранатоме-
тчиков, которые усиливаются саперами, а 
иногда огнеметчиками. Цель формирования 
таких групп – создать более гибкий, рассредо-
точенный боевой порядок подразделения, ко-
торый был бы больше приспособлен для бо-
рьбы с мелкими группами противника, в т. ч. 
в горах, населенных пунктах, обеспечивал бо-
лее эффективное использование боевых ка-
честв каждого вида стрелкового оружия. В 
этом случае, естественно, повышалась роль 
младших командиров и старших групп и воо-
бще самостоятельность и ответственность ка-
ждого военнослужащего за выполнение зада-
чи [6]. 

Вместе с тем при внесении групповой та-
ктики в войсковую тактику существенно из-
менило «лицо боя»: он стал распадаться на 
более мелкие очаги, что во многом усложнило 
работу командирам взводов, рот, батальонов – 
стало труднее держать нити управления в 
своих руках, организовывать разведку, обес-
печивать защиту, охранение. Пришлось вно-
сить коррективы и в методы работы по подго-
товке боевых действий. Центр тяжести уси-
лий командиров все более смещается в низо-
вое тактическое звено – непосредственно во 
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взводы, отделения, боевые группы, расчеты, 
экипажи, от умелых действий которых в ре-
шающей степени зависит исход боя [7]. 

Приведем другой пример, более характе-
рный и убедительный. Десять лет американс-
кие войска вели боевые действия во Вьетнаме. 
В течение всего этого времени шли непреры-
вные поиски соответствующих тактических 
приемов, которые отвечали бы местным усло-
виям. Театр войны представлял собой, так на-
зываемое лоскутное одеяло: очаги боев спон-
танно возникали то в одном, то в другом мес-
те. Вьетнамцы проявляли упорство и немалое 
искусство в выборе активных способов веде-
ния боя, широко применяя при этом военную 
хитрость. Стандартные формы вооруженной 
борьбы против них не давали эффекта. Аме-
риканцам пришлось изыскивать специфичес-
кую тактику. Так возникли аэромобильные 
операции, в которых превалировали воздуш-
но-наземные действия при решающей роли 
боевых вертолетов и массированной поддер-
жке авиации. В ходе войны применялось мно-
го новых видов оружия. Вопреки логике и 
здравому смыслу опыт ни вьетнамской, ни 
афганской, ни других локальных войн не был 
востребован советским военным искусством.  

Таким образом, анализируя опыт локаль-
ных войн современности, важно отметить, что 
маневренные формы борьбы в них явно пре-
валировали над позиционными. Длительное 
позиционное противостояние сторон отмеча-
лось только во время войны в Корее. Во всех 
других войнах подобное явление если и имело 
место, то только кратковременно, эпизодиче-
ски. Есть основания полагать, что в современ-
ных локальных вооруженных конфликтах но-

вые черты перспективной тактики проявятся 
особенно отчетливо. Типичными, видимо, 
станут действия войск в условиях «расширен-
ного поля боя», т. е. в отдельных очагах борь-
бы, при отсутствии четко выраженной линии 
фронта, непосредственного соприкосновения 
частей с соседями, друг с другом, а также с 
противником. Причина этого кроется в том, 
что в вооруженные конфликты вовлекаются 
обычно довольно ограниченные силы и сред-
ства. Их действия характеризуются динамич-
ностью, рассредоточенностью во времени и 
пространстве. Противоборствующая сторона, 
возможно, не всегда будет стремиться при-
нять «открытый» бой, предпочитая уклонить-
ся от прямого столкновения с превосходящи-
ми по численности войсками, ускользать из-
под их удара, как это имело место во Вьетна-
ме и Афганистане. 

Основными действиями противника, надо 
полагать, будут внезапные нападения «пчели-
ным роем» на отдельные объекты, особенно, 
на незащищенные пункты управления, тыло-
вые базы, автоколонны, сторожевые посты и 
заставы, контрольно-пропускные пункты, от-
дельные гарнизоны. Враг может широко при-
менять засады, устраивать ловушки, осущест-
влять минирование дорог, террористические 
акты. Не исключено и ведение крупных сра-
жений (воздушных, воздушно-наземных, эле-
ктронно-огневых и др.), которые в определен-
ных условиях могут перерасти в широкомас-
штабные операции. Однако наиболее харак-
терным для локальных вооруженных конфли-
ктов будут все же частные, эпизодические 
бои, «импульсные» боевые действия. 
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Паньков С.В. Тактика дій малих підрозділів: вчора та сьогодні 
 

Автор статті розглядає еволюцію «малих» війн і тактику дій малих груп і підрозділів. 
Розкривається значення малих підрозділів у партизанському русі, використання ними всього 
спектру диверсійних дій, а також пошук нових форм, методів і способів в організації та веден-
ні збройної боротьби, починаючи з Другої світової війни і до теперішнього часу. 

Ключові слова: бойові дії, збройна боротьба, диверсії, «мала» війна, партизанський рух, 
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Книжкова полиця, рецензії 
 

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ 
“Мінна війна на Чорному морі у першій половині XX століття”  

докторанта Національного університету оборони України  
імені Івана Черняховського, кандидата історичних наук, доцента 

капітана 1 рангу Фурмана Ігоря Івановича 
 

У передмові до монографії, що рецензується, автор справедливо зазначає, що мінна зброя, 
за досвідом Першої та Другої світових війн і воєнних конфліктів XX – початку XXI ст., відіграє 
значну роль у збройному протиборстві на морі. Розширюються завдання та масштаби її засто-
сування як в оборонних, так і наступальних цілях. Морські міни пройшли значний еволюційний 
шлях. На сьогодні за своїми можливостями, надійністю і простотою експлуатації вони в арсена-
лі морської зброї досі не мають аналогів і є ефективним засобом попередження та відсічі агресії 
з боку сильного противника, стримування його наступальної ініціативи.  

З іншого боку для боротьби з мінною небезпекою, що не зникає ще довгий час після війни і 
вимагає повсякденної уваги та напруги, створюються потужні протимінні сили та засоби. Як 
доводить автор, протиборство військових флотів із застосуванням мінно-загороджувальних і 
протимінних сил та засобів у сукупності складає таке явище як “мінна війна на морі”, яке у віт-
чизняній теорії воєнного мистецтва ще не досліджувалося.  

У сучасних умовах збройної агресії проти України й існуючій загрозі застосування Чорно-
морського флоту Росії здійснюється пошук раціональних форм і способів застосування Війсь-
ково-Морських Сил Збройних Сил України. Слід погодитися з автором, що досконале узагаль-
нення та вивчення досвіду ведення військовими флотами мінної війни, передусім на Чорному 
морі, допоможе розв’язати існуючі проблеми оборони держави з морських напрямків і визначи-
ти оптимальні шляхи подальшого розвитку вітчизняного військового флоту.  

Віддаючи належне своїм попередникам, автор монографії, проаналізувавши стан наукової 
розробки проблеми та визначивши її малодосліджені або не вивчені аспекти, вірно відмічає, що 
до сьогоднішнього дня у вітчизняній та іноземній історичній науці досвід мінної війни на Чор-
ному морі не був предметом комплексної розробки. З урахуванням вищезазначеного актуаль-
ність монографії І. Фурмана не викликає сумніву, вона цілком може претендувати на дослі-
дження, що значною мірою заповнює цей пробіл. 

Автор успішно аргументує свою власну точку зору на сутність і зміст ключового поняття 
“мінна війна на морі” і дає його визначення з урахуванням існуючих наукових підходів і норм 
міжнародного права. Можна погодитися, що авторське визначення має право на існування у су-
часній теорії воєнно-морського мистецтва і може використовуватися як науковий термін. 

Структура монографії оптимальна та цілком логічна та виважена, що дозволяє автору у по-
вній мірі розкрити зміст проблеми. Це, поза сумнівом, допомагає сприйняттю далеко не просто-
го матеріалу і у ряді випадків дає додаткові аргументи на користь позицій, що відстоюються ав-
тором. 

У монографії розглядається еволюція мінної зброї від створення у Давньому Китаї перших 
примітивних її зразків до закінчення Другої світової війни. На нашу думку, автор обґрунтовано 
визначає періодизацію історії розвитку морських мін, протимінної зброї, їх носіїв і тактики за-
стосування на Європейському континенті до початку ХХ ст., а також справедливо зазначає, що 
цей набутий світовий досвід став певним фундаментом, на якому у подальшому розвивалися 
мінно-загороджувальні та протимінні сили і засоби на Чорному морі у період першої половини 
XX ст. 

Автор на основі значного фактичного матеріалу розглядає зміст бойової діяльності військо-
вих флотів під час протиборства у мінній війні на Чорному морі. При цьому розкривається роль 
і місце у ній родів сил флоту – надводних кораблів, авіації, підводних човнів, способи та резуль-
тати застосування під час постановки оборонних і наступальних мінних загороджень. 

Значний інтерес мають розкриті автором основні заходи радянського командування з боро-
тьби з мінною небезпекою, де розглядаються наукові, технічні та організаційні аспекти вирі-
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шення цієї проблеми на Чорноморському флоті. Авторські висновки з цього приводу слугують 
застереженням від неуваги до протимінного забезпечення сил свого флоту. 

Автор монографії акцентує особливу увагу на зародження та еволюцію поглядів військово-
го керівництва флотів протиборчих сторін на ведення мінної війни на Чорному морі у період 
першої половини ХХ ст., що є надзвичайно актуальним на сьогодні для розвитку Військово-
Морських Сил Збройних Сил України та тих змін, що відбуваються у воєнному мистецтві за 
досвідом світових війн і воєнних конфліктів останніх двадцяти років. 

Приділивши у своїй роботі певну увагу історичним постатям, І. Фурман показує їх внесок у 
створення мінно-загороджувальних і протимінних сил військових флотів на Чорному морі, а та-
кож у розвиток воєнного мистецтва у період, що досліджується. 

Необхідно визнати, що безперечною перевагою монографії є те, що вона побудована на 
значному масиві вітчизняної і закордонної наукової літератури та враховує новітні досягнення в 
галузі воєнно-історичної науки і відповідає сучасному рівню її розвитку. При цьому автору вда-
лося дати об’єктивну оцінку важливим історичним подіям, поглянути на зміст мінно-
загороджувальних і протимінних операцій і дій протиборчих сторін без їх політичної оцінки, 
що було характерним недоліком воєнно-історичних праць радянського періоду. Джерельна база 
роботи достатньо велика, використані архівні матеріали свідчать про вміння автора здійснювати 
науковий пошук, систематизувати та обробляти отриману інформацію, робити висновки, вико-
ристання архівних джерел, без сумніву додає монографії новизни та інформативності. 

Наприкінці зазначимо, що монографію І. Фурмана відрізняє всебічність і переконливість 
викладення. Запропонований матеріал подається чітко і в логічній послідовності відповідно до 
хронології історичних подій, що відбувалися.  

Монографія містить якісний ілюстративний матеріал, який істотно сприяє кращому розу-
мінню питань, що висвітлюються. Автор використовує коректний понятійно-категоріальний 
апарат, який не припускає подвійного розуміння фактів і процесів, що описуються. 

Вона виконана на високому науковому рівні та містить матеріали, окремі теоретичні висно-
вки, положення й узагальнення, розв’язує важливу проблему мінної війни на Чорному морі як 
однієї з провідних форм збройного протиборства. 

Дослідження, що рецензується, має прикладний характер і, поза сумнівом, може бути кори-
сним при проведенні воєнно-історичних досліджень з проблем розвитку теорії воєнно-
морського мистецтва, розвитку морської зброї, озброєння та військової техніки, визначенні 
пріоритетів розбудови Військово-Морських Сил Збройних Сил України, для написання науко-
вих праць, підручників, посібників, навчально-методичних, довідкових та інших матеріалів з 
воєнної історії, а також у навчальному процесі вищих військових навчальних закладів Міністер-
ства оборони України при вивченні дисциплін з історії війн і воєнного мистецтва та для поліп-
шення підготовки офіцерських кадрів під час вивчення ними вітчизняної та світової воєнної іс-
торії. Вивчення історичних питань воєнного мистецтва сприятиме розширенню їх знань, круго-
зору, розвитку творчого мислення. 

 
Ткачук П.П., доктор історичних наук, професор, 
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Sliusarenko, P.M., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Docent of Academic Department 
of of Sociology and Humanities of State University of Telecommunication (Kyiv) 

 

BACKGROUND OF RUSSIAN-POLISH (1920–1921) AND  
GERMAN-SOVIET (1941–1945) WARS: COMPARATIVE ANALYSIS 

 

The article deals with the preconditions of two wars – the Russian-Polish 1920–1921 and Ger-
man–Soviet 1941–1945. It had been made a comparative assessment of the military-political situation 
on the European space eve of the military conflict the parties, the conditions to prepare them for com-
bat operations, plans and Concept, the troops, the balance of forces and means. It is revealed common 
features and peculiarities of these wars beginning; it is revealed reasons of precautionary strike by one 
of the parties, both in 1920 and in 1941. 

Keywords: fighting, troops, armed forces, the Russian-Polish war, army, German-Soviet war, 
strike, military equipment and weapons, combat strength, command, plan “Barbarossa”, operation 
“Thunderstorm”. 
 

 

Suprunov, Yu.M., Senior Researcher of the Institute of Information Technologies of NDU of Ukraine 
named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

DEVELOPMENT OF TRAINING SYSTEM OF AIR DEFENSE SPECIALISTS IN 
SEVASTOPOL ANTIAIRCRAFT ARTILLERY SCHOOL IN 1921–1945 ZENITH YEARS 

 

Based on analysis of the development of training system of military specialists in the Sevastopol 
antiaircraft artillery school (now Zhytomyr Military Institute named S.P. Korolev), in the context of im-
proving the training of officers of the Armed Forces of Ukraine, modern challenges and threats, it has 
been investigated issues of defining the role of military training institutions in establishing training sys-
tem of air defense specialists in the inter-war period and the rapid deployment of the network of mili-
tary schools before and at the beginning the Second World War (1921–1941) and training of antiair-
craft artillery specialists in school during the war (1941–1945). 

Keywords: air defense, antiaircraft artillery, the military institution, specialists training system. 
 

 

Tkachenko, S.M., Candidate of Historical Sciences, Chairman of the Scientific Council of Scientific and 
Research Laboratory “Crimea in World War II 1939–1945”, Major in reserve (Feodosia, Crimea) 

 

ABOUT FIRST LOSSES OF BLACK SEA FLEET (June 1941) 
 

The article deals with military and historical overview of first losses of Black Sea Fleet ships 
through active mine laying by Luftwaffe in June – early July 1941, for the first time given lists with the 
dead sailors. It is risen problems of mine dangerous near Sevastopol, and the complex issues of death 
Soviet ships from its own mines. 

Keywords: ships, personnel, mine laying, losses, ships, Black Sea Fleet. 
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Mitiahin, O.O., Colonel, Chief of Research Laboratory of the Centre of Military and Strategic Studies of 
NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

STRUCTURE, FUNCTIONS AND TASKS OF FORCES TO PROTECTION OF THE ARMY 
REAR IN THE GREAT PATRIOTIC WAR (June – July 1941) 

 

Based on the scientific literature the article deals with review functions, structure and organiza-
tion of the NKVD troops to perform tasks to protection of the Red Army rear at the beginning of the 
war. It is revealed the role and tasks of the destroyer battalions during the first months of the war. It is 
determined the results and effectiveness of service and combat activity of the NKVD to protect the rear 
of the army in the beginning of the war. 

Keywords: NKVD troops, protection of rear, the Red Army, service and combat activity, 
destroyer battalions, border units, volunteer paramilitary formations. 
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Maliuga, V.M., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of Scientist and 
Methodological Center of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine (Kyiv) 

 

PEOPLE’S MILITIA OF UKRAINE: ORGANIZATION, MANNING AND WEAPONS  
 

Based on available historical material the authors examined peculiarities of the organizational 
structure Ukrainian militia troops in the Great Patriotic War, as well as measures to ensure their the 
manning and equipment. It is analyses the features of the initial period of the Soviet-German war in re-
lation to the formation of people’s militia, revealed the positive and negative aspects of their activities, 
defined their effect on warfare. 

Keywords: people's militia, the Red Army, weapons, logistics. 
 
 

Khodanovych, O.L., Candidate of Historical Sciences, Docent, Professor of Academic Department of 
Theory and History of State and Law of National Academy of Security Service of Ukraine (Kyiv) 

 

MILITARY ACTIVITIES OF OUN IN OCCUPIED UKRAINE (1941–1943) 
 

The article deals with the main trends and the components of the military activities of OUN un-
derground in the occupied territory of Ukraine, formation of armed groups creating by OUN cells 
based on military departments. It is revealed launching basics and developing their own tactics of fight-
ing the armed units, established on the basis of UPA groups, and preferably using partisan tactics. 

Keywords: battle order of troops, military training, ambush, armed underground. 
 
 

Burakov, Yu.V., Candidate of Historical Sciences, Docent, Leading Researcher of Scientist Center of 
Land Forces Academy named after P. Sahaydachny (Lviv) 

 

FRONTLINE LIFE OF BATTLE OF STALINGRAD PARTICIPANTS: HISTORICAL AND 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

 

The author analyzes the letters of German soldiers and officers as epistolary sources that are 
stored in the Lviv History Museum and was first introduced into scientific circulation. They have the 
peculiarities of everyday frontline life of battle of Stalingrad participants. At the frontline man gets a 
special and unusual for her conditions that are displayed on all aspects of his trench life. These condi-
tions have great interest to the researcher from historical and psychological perspectives. They show 
the degree of demoralization of the Nazi army, in which issues of life and death come to the fore. 

Keywords: epistolary sources, letters, people in war, trench life, life and death, participants of 
the Battle of Stalingrad, frontline life. 
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UKRAINIAN FRONTS AT THE FINAL STAGE OF GREAT PATRIOTIC WAR 
 

Topicality of the article is that in 2015 – the year of the 70
th
 anniversary of the Victory of the So-

viet Union in the war against Nazi Germany. An important contribution to the Victory over Nazism 
made troops of four Ukrainian fronts. The purpose of this publication is the revealing this contribution 
in the historic space of World War II. 

Keywords: Ukrainian front, Red Army, Germany, attack, defense, offensive, Wehrmacht, defeat, 
military art. 
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MILITARY DISCIPLINE, LAW AND ORDER ON UKRAINIAN FRONTS IN 1944 
 

Based on archival documents of Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine the author has ana-
lyzed some issues of military discipline, law and order, and their negative manifestations in the war. 
The article presents the specific historical facts of violation of military discipline, banditry, desertions, 
looting, extortion from the local population of the Red Army, poor attitude to solving problems of mem-
bers of soldier’s families in the Soviet rear. 

Keywords: military discipline, law and order, looting, desertion, banditry, family of soldiers, 
1944. 
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of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, retired Lieutenant General (Kyiv) 

 

SOME VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF USA NUCLEAR STRATEGY  
AND STRATEGIC NUCLEAR PLANNING IN 1945–1965 

 

The article analyzes the development of a nuclear strategy of the United States and strategic and 
operational nuclear planning at different levels during 1945–1965. 

Keywords: branch of nuclear weapons, the Only integrated operational plan, concepts of: mas-
sive blow, preventive war, mass reckoning, final containment; sea-based intercontinental missiles, the 
National list of strategic objectives, the Joint Chiefs of Staff, National Security Council, the United 
States of America, strategic air command, strategic target planning, strategy selection purposes, the 
nuclear monopoly of the United States, nuclear weapons, nuclear strategy. 
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NOT VENGEANCE, A MILITARY ACTIONS: TRAINING USSR TO PARTISAN WAR 
(20–30

th
 years of the 20

th
 century) 

 
Based on the analyses of a wide range of documentary sources and other sources are con-

sidered questions of advance preparation to military operations in the occupied territory in the 
event of military aggression. The main focus is on historical and theoretical studies on the prob-
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lem of “small war” behind enemy lines, practical steps and success for its training in the 30
th
 

years of the 20
th
 century, including in Ukraine, as well as the main cause clotting prepare for 

partisan war, destruction received results. 
Keywords: partisan, partisan war, the enemy rear, partisan personnel, tactics and strategy 

of partisan warfare, the forms and methods of struggle, partisan schools (courses), military doc-
trine. 
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ACTIONS OF DANUBE FLOTILLA AT THE INITIAL STAGE  
OF THE WAR AT SUMMER OF 1941 

 

The article deals with tasks and the deployment of parts of the Danube Flotilla before the war. It 
is revealed basic issues of organization of fleet fighting in close interaction with the forces and means 
of the 14 Infantry Corps in the initial stage of the war. 

Keywords: Danube Flotilla, fighting, Izmail group, Reni group, Kiliya group. 
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ACTIONS OF BULGARIAN FLEET ON BLACK SEA  
(June 22, 1941 – July 4, 1942) 

 

Based on research of sources and scientific works the author analyzed the actions of the Bulga-
rian Navy at the beginning of the confrontation between the USSR and Germany. It is made compari-
son of forces of Soviet Union Black Sea Fleet and Bulgarian Navy, studied features of theater of war 
and considered the basic tasks standing before navies of both countries. It is shown the basic methods 
of forces actions, analyzed the results and consequences of these actions. In the examples it is revealing 
the peculiarities of the Bulgarian Navy using in the fighting in the Black Sea. 

Keywords: World War II, the Bulgarian Navy, the Black Sea Fleet of the USSR, mine laying, 
anti-submarine warfare. 
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OFFENSIVE ENCIRCLE OPERATIONS CARRIED OUT BY GERMAN  
AND SOVIET TROOPS ON THE RIGHT-BANK UKRAINE 

 

The author take first attempt to compare and analyze the two military encircle operations com-
mitted by German troops in the summer 1941 and by Soviet troops in winter 1944 in Right-Bank 
Ukraine. Each of the encircle operations have differed both in scale, the number of involved troops and 
equipment, and in time (pace) and space, had certain features in organizing and conducting, and had 
not been similar to the previous one. 

Keywords: war, World War II, Korsun-Shevchenko offensive, encircle operations, Right-Bank 
Ukraine, Uman defensive operation. 
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ACTIONS OF SOVIET TORPEDO BOATS IN MINE WARFARE  
IN THE BLACK SEA IN 1941–1943 

 

The author summarizes the experience of using the G-5 type torpedo boats of Soviet Black Sea 
Fleet in the Great Patriotic War in mine-barrage and antimine actions. It is given tactical and technical 
characteristics of these methods, types of sea mines, which they could use, their role in mine warfare in 
the Black Sea and ways of performing tasks. 

Keywords: mine warfare at sea, the Black Sea Fleet, torpedo boats, mine-barrage actions, mine 
laying, antimine actions. 
 

 

Viedienieiev, D.V., Doctor of Historical Sciences, Professor, Senior Researcher, of Research Centre of 
Military History of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

ROLE OF SPECIAL SERVICES IN THE ORGANIZATION AND OPERATIONAL 
SUPPORT INTELLIGENCE ACTIVITIES OF THE PARTISAN MOVEMENT  

IN THE OCCUPIED TERRITORIES UKRAINE (1941–1944) 
 

Based on the little-known documents of the Soviet special services and Ukrainian Partisan 
Movement Headquarters (hereinafter – USHPR) the author revealed the role of NKVD-NKGB USSR 
in organizing of partisan movement and formation of its intelligence service, intelligence and informa-
tion activities. It is considered the structure, functions and key areas of work of intelligence section 
USHPR, intelligence service of partisan forces, their current activities to collect information on military 
potential of the enemy and the situation in the occupied territories of Ukraine. It is studied personnel 
and organizational activities of the special services to provide intelligence adjustment partisanship, the 
contribution of information support in the last offensive of the Red Army to liberation of Ukraine. 

Keywords: partisan movement, special services, intelligence, sabotage, special operations, in-
formation. 
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FEATURES OF PARTISAN MOVEMENT IN GREECE IN 1941–1944 
 

The article is devoted a historical overview of the partisan movement in Greece in 1941–1944. It 
is established that in 1941–1942 there was the birth of the partisan movement in Greece. Groups of re-
sistance to different ideologies organized former officers of the regular army and activists of Left par-
ties. The new stage of the partisan movement began in 1943 when the partisan movement forces 
strengthened considerably and it came organizing and combat experience. The main form partisan war 
was the destruction of communications, blocking and destruction garrisons invaders. In large areas 
Greece occupied by the Nazis, undermined or even liquidated occupation regime. It was Very impor-
tant the moral and political significance of the partisan movement and underground. The feature of the 
partisan movement in Greece during the Second World War was the creation the partisan Navy that 
not only conducted reconnaissance, transporting cargo, carried out landing troops, but take activities 
in enemy sea lanes. In Greece the partisan movement deploying was conducted in terms of ideological 
confrontation between various parties and military groups. The inability to develop a common platform 
of partisan warfare led to some situational alliances between some partisan organizations and invaders 
and active intervention in Greek affairs by British. 

Keywords: Greek People's Liberation Army, National Republican Greek League, Greek People's 
Liberation Navy, partisan movement, groups of resistance. 
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SOVIET AND AMERICAN OPERATION “FRENTIK”:  
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PRECONDITIONS 

 

The article deals with the analyses prerequisites of conducting unique Soviet and American op-
eration “Frentik” which was made in 1944 by the 8th and 15th air armies of USA strategic aviation, 
disclosed genesis of preparing its implementation. It is revealed problems associated with the peculiari-
ties of state policy pursued by the Soviet government for the supply of the country areas to basing for-
eign aircraft during the Second World War. It is made conclusions that can be the base for the con-
struction of modern public administration mechanisms designing to eliminate risks in the future. 

Keywords: World War II, allied states, strategic aviation, Aviation Base, “shuttle flights”, public 
policy, public administration. 
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ARMORED AND MECHANIZED FORCES IN ZHYTOMYR-BERDYCHIV OFFENSIVE 
(December 24, 1943 – January 15, 1944) 

 

The article reveals the role of tank armies and corps in the first front operations (Zhytomyr-
Berdychiv), as part of the Dnieper-Carpathian strategic offensive to the liberation of the Right-Bank 
Ukraine. As a result of the operation forces of the 1st Ukrainian Front a deep ledge was created, it had 
been defended a major enemy group including nine infantry and one tank divisions. 
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ACTIONS OF DNIEPER FLOTILLA IN BERLIN STRATEGIC OPERATION  
(April – May 1945) 

 

Based on the analysis of sources and literature the authors reveal actions Dnieper Flotilla in the 
Berlin strategic offensive operation in spring 1945. It is identified forces, tools and tasks that flotilla 
solving during warfare and revealed the heroism and courage of personnel manifested during its im-
plementation. 
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SMALL UNITS TACTIC: YESTERDAY AND TODAY 
 

The author examines the evolution of the “small’ wars and small groups and departments tactics. 
It is revealed the importance of small units in the partisan movement, using of them the entire spectrum 
of diversions and search of new forms, methods and ways of organizing and conducting armed strug-
gle, since the Second World War to the present. 

Keywords: fighting, armed struggle, diversions, “mall” war, partisan movement, small units  
tactic. 
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