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Африканський  
театр воєнних дій

Тихоокеанській 
театр воєнних дій

Східноєвропейський  
театр воєнних дій 

Західноєвропейський 
театр воєнних дій 

19
42

 р
.

Британські війська 
під командуванням 
Б. Монтгомері 
завдали поразки 
німецькій армії 
Е. Роммеля під Ель-
Аламейном (жовтень).
Висадка англо-
американського 
десанту під 
командуванням 
Д. Ейзенхауера в 
Алжирі (листопад), 
військові операції 
проти  німецько-
італійських військ у 
Тунісі (з листопада 
1942 р.).

Морська битва 
біля атолу Мідвей 
в Тихому океані, 
Японія перейшла до 
оборони (червень). 
Наступ союзників проти 
японських сил біля 
Соломонових островів, 
о. Гуадалканал (серпень 
1942–лютий1943 рр.)
Початок наступальних 
операцій в Бірмі 
китайських військ із 
півночі, англійських – із 
півдня (грудень 1942 – 
січень 1943 рр.)

Сталінградська битва 
(17 липня 1942 р. – 2 лютого 
1943 р.). Початок контрнаступу 
під Сталінградом (листопад 
1942 р.). Початок звільнення 
України від  німецьких 
окупантів – с. Півнівка 
Міловського району 
Ворошиловградської області 
(грудень 1942 р.).

19
43

 р
.

Розгром та 
капітуляція 
італійсько-
німецьких військ у 
Тунісі. Завершення 
бойових дій у 
Північній Африці 
(травень).

Продовження 
наступальних 
операцій   біля 
Соломонових островів 
та в Бірмі китайських 
військ із півночі, 
англійських – із півдня 
(зима 1943 р.).

2 лютого – завершення 
ліквідації оточених під 
Сталінградом німецько-
фашистських військ.
Розгром німецьких військ на 
Курській дузі (5 липня – 23 
серпня 1943 р.). Наступальні 
операції радянських військ 
на Лівобережжі. Битва за 
Дніпро (серпень - грудень 
1943 р.). Продовження 
визволення території України, 
вихід радянської армії на 
Правобережжя, 6 листопада – 
визволення  Києва.

Захоплення англо-
американськими 
військами Сицилії 
(10 липня – 17 серпня) 
та висадка на півдні 
Італії,  капітуляція країни  
(3 вересня). Окупація 
Італії німецькими 
військами.

19
44

 р
.

Американські 
війська оволоділи 
Маршалловими 
островами (лютий). 
Наступ військ союзників 
в Тихому океані

Корсунь-Шевченківська 
операція. («Сталінград на 
Дніпрі»). Початок звільнення 
Правобережної України (січень 
– лютий 1944 р.)
Ленінградсько-Новгородська 
операція. Остаточно знято 
блокаду Ленінграда (січень –
лютий).
Кримська операція. 
Звільнення Криму (квітень).
Львівсько-Сандомирська 
операція (13 липня – 
29 серпня 1944 р.).
Ясько-Кишинівська операція 
(20–29 серпня 1944 р.).
Карпатсько-Ужгородська 
операція (8–28 жовтня 
1944 р.).
8 жовтня 1944 р. – звільнення 
останнього населеного пункту 
УРСР - с. Лавочне Дрогобицької 
області.
28 жовтня 1944 р. – 
звільнення Ужгорода, остаточне 
звільнення всієї території 
України від німецьких військ.

Бої англо-
американських військ 
на півдні Італії  
(січень – червень 
1944 р.).


