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Друга світова війна: 1944–1945 рр.  
Події на різних театрах воєнних дій

Східноєвропейський  
фронт

Західноєвропейський 
фронт

Тихоокеанський  
фронт

23 червня – 29 серпня 1944 р. – 
звільнення Білорусі (операція 
“Багратіон”).

Червень – жовтень 1944 p. – 
звільнення Прибалтики. 

20 липня 1944 р. – радянські війська 
вийшли на радянсько-польський 
кордон. 

1 серпня 1944 р. – повстання проти 
фашистів у Варшаві. Радянські війська 
зупинились і варшавське повстання 
захлинулось; столиця зазнала 
жахливого руйнування.  
Аж у січні 1945 р. Червона армія 
вибила фашистів з Варшави.

Серпень 1944 р. – звільнено Румунію.

19 вересня 1944 p. – 
Фінляндія вийшла з гітлерівської 
коаліції.

Вересень 1944 р. – звільнено 
Болгарію.

Жовтень 1944 р. – звільнено 
Югославію.

Січень-лютий 1945 р. –  
Вісло-Одерська операція.

4–11 лютого 1945 р. – Ялтинська 
(Кримська) конференція.

Лютий-квітень 1945 р. – проводиться 
Будапештська операція, Королівство 
Угорщина, останній європейський 
союзник Третього райху, капітулює.

16 квітня – 2 травня 1945 р. – 
Берлінська операція радянських військ.

25 квітня 1945 р. – в районі м.Торгау 
на р. Ельба зустрілися американські та 
радянські війська.

У ніч з 8 на 9 травня 1945 р. було 
підписано Акт про воєнну капітуляцію 
Німеччини.

9 травня стало Днем Перемоги в СРСР.

6–11 травня 1945 р. – радянські 
війська розгромили і полонили 
велике угруповання німецької армії 
у Чехословаччині. Празька операція 
стала останньою операцією Другої 
світової війни в Європі.

6 червня 1944 р. – англо-
американські війська 
розпочали висадку у 
Північній Франції (операція 
«Оверлорд»). Відкрито 
Другий фронт в Європі.

15 серпня 1944 р. – 
початок операції «Енвіл» – 
висадка союзників на півдні 
Франції.

21 вересня 1944 р. – вступ 
союзників на територію 
Німеччини в районі м. Аахен.

Осінь 1944 р. – звільнено 
Францію та Голландію.

16 грудня 1944 р. – німці 
перейшли в контрнаступ у 
районі Арденн, прорвали 
фронт на 40 км на захід.

24 грудня – наступ німців 
провалився. Це був останній 
великий наступ гітлерівців 
у Другій світовій війні.

Березнь 1945 р. – 
союзники зайняли Рур 
(важливий промисловий 
район Німеччини) і низку 
районів Західної Німеччини, 
а у квітні англо-американські 
війська перебували вже в 
100 км від Берліна.

25 квітня 1945 р. – 
в районі м.Торгау 
на р. Ельба зустрілися 
американські і радянські 
війська.

Травень 1945 р. – 
звільнено Італію. 
Партизанами захоплено 
в полон і страчено 
Б. Муссоліні.

8 травня (за європейським 
часом) 1945 р. було 
підписано Акт про воєнну 
капітуляцію Німеччини.

17 липня – 2 серпня 
1945 р. – Берлінська 
(Потсдамська) конференція.

Червень 1944 р. – звільнення 
Маршаллових і Маріанських 
островів, Нової Гвінеї. 
Початок регулярних нальотів 
американської авіації на Токіо 
та Японські острови. Наступ 
військ союзників у Центральній 
і південно-східній частинах 
Тихого океану.

Жовтень-грудень 1944 р. – 
американська стратегічна 
авіація розпочала повітряний 
наступ проти Японії. Масове 
використання японцями 
самовбивчих атак «камікадзе».

23 жовтня – грудень 
1944 р. – біля острова Лейте 
відбулася найбільша в історії 
Другої світової війни морська 
битва між флотом союзників 
і японцями. Повний розгром 
японського флоту, перерізано 
постачання до Японії 
стратегічних ресурсів.

Лютий – березень 1945 р. – 
битва за Іводзіму.

1 квітня – 22 червня 
1945 р. – штурм острова 
Окінава. Остання операція 
військ США  
і Англії на Тихому океані.

6 і 9 серпня 1945 р. – 
американські літаки скинули 
на японські міста Хіросіму та 
Нагасакі атомні бомби. 

9 серпня 1945 р. – СРСР 
оголосив війну Японії. 
Радянські війська оволоділи 
Північно-Східним Китаєм, 
Північною Кореєю, Південним 
Сахаліном та Курильськими 
островами. 

У Південній Кореї висадилися 
американські війська.

2 вересня 1945 р. – 
у Токійській затоці на 
американському лінкорі 
«Міссурі» підписано Акт про 
капітуляцію Японії. Друга 
світова війна була завершена.


