
«Хто загинув за Дніпро,   буде жити у віках» 

 
Ми  в  атаку  йшли  за  Дніпро. 

                                             Хто  поліг  тоді – буде  жить віки, 

                                                           Якщо  бився  він,  як  герой. 

     Учень:  Минають роки, відлітають  у  вічність.  71  рік  минув  з  того  часу,  

як  над  містом  Дніпропетровськ  замайорів  прапор  визволення. Тоді в  

нашому  місті  замовкли  останні  постріли.  Прийшов  мир, за  який  

заплачено  ціною  життя  мільйонів  людей. Все  далі  відходять  ті  грізні  

роки,  але  не  згасає  пам’ять  про  тих,  хто  віддав  заради  перемоги  власне  

життя. 

 

     Учениця:    Не  спиться  ще  вдовам,  бо  туга  лишилась, 

                          Для  них  і  сьогодні  війна  не  скінчилась. 

                          Серця  в  них  назавжди  тривогою  скуті. 

                          Ніхто  не  забутий,  ніщо  не  забуте! 

 

Учень:  22 червня 1941 року. У тиші недільного ранку над містом, над широким 

плесом Дніпра, басовито пролунав гудок Петрівки. Ніби відповідаючи йому, 

відгукнулися гудки інших заводів, нагадуючи про кінець нічної зміни. Ожили 

заводські прохідні, із шостої години звучало радіо. Наповнилися людським 

гомоном Озерний та Нагірний ринки. Перших відпочивальників на дніпровські 

пляжі доставили річкові трамвайчики та катери. Починався звичайний 

недільний день великого індустріального міста, день, наповнений мирними 

клопотами під мирним небом. Але мало хто знав, що це небо вже не було 

мирним. І цей день став першим днем біди і суворих випробувань для нашого 

народу. О 12 годині дня із жахом в очах і тривогою в душі жителі міста слухали 

виступ по радіо    В. Молотова про напад гітлерівської Німеччини. Нікому не 

вірилося, що таке могло трапитися. Відчуття гніву, бажання зупинити ворога 

наповнювало серця. 

 

(Лунає  мелодія  пісні  «Священная война».) 

 

Учень:  У серпні 1941 року, охоплене полум’ям війни, місто мужньо боролося з 

ворогом, який підійшов до його стін. На смерть стояли бійці й командири 8-ї 

танкової, 169-ї стрілецької дивізії, 134-й кавалерійський полк, курсанти 

Дніпропетровського артилерійського училища. 



Учень:  Але гітлерівці окупували Дніпропетровськ. Захищаючи своїх дітей, 

місто боролося до останнього подиху. Горіла земля під ногами фашистів. За 26 

місяців окупації вони так і не змогли пустити в дію жодного промислового 

підприємства. У роки дніпропетровського підпілля сповна виявився мужній 

характер українців. Багато підпільників склали свої голови в боротьбі з 

фашизмом, відстоюючи честь і свободу Батьківщини. Не гаснуть в пам’яті 

поколінь їхні імена. 

Учень:  

Я в Дніпра запитаю: «Скажи мені, сивий Славуто, 

Ти, забомблений сталлю, свинцевого звідав дощу?» 

І Дніпро заревів: «Мною кривду стару не забуто, 

А нової наруги я вічно катам не прощу!» 

  

Учень: Золотими сторінками ввійшла в історію  Другої  світової  війни  

героїчна битва за Дніпро, яка стала однією зі славних віх на шляху до Великої 

Перемоги. 

              Пісня  про  Дніпро 

   Учениця: Зазнавши  нищівної  поразки  під  Москвою,  Сталінградом  та  

Курськом,  німецьке  командування  розраховувало  закріпитися  на  Дніпрі. 

Широка  та  глибока  українська  ріка  з  обох  боків  була  укріплена  

оборонними  спорудами,  подекуди  на  берегах  в  землю  були  вриті  навіть  

нові  німецькі  танки. На  одній  військовій  нараді  Гітлер  заявив: «Скоріше  

Дніпро  потече  назад,  ніж  руські  здолають  його!» 

  Є  така  фотографія: обпершись руками  на  довгий  стіл,  на  якому  розстелена  

оперативна  карта,  стоять  в  роздумі  Гітлер і  його  фельдмаршал  Манштейн. 

Фотознімок має  дату  і  місце: Запоріжжя,  вересень  1943 року. На  знімку  

відображена  сцена,  що розігралася  в  штабі  командуючого  групою  армій  

«Південь» фельдмаршала  Манштейна  у  зв’язку  з  приїздом  фюрера,  

оскарженілого  невдачами  на  Східному  фронті.  Мова  йшла  про  те,  як  

утримати  в  своїх  руках  Правобережжя  Дніпра,  як  зробити «Східний  вал»  

непереборною  фортецею  для  радянських  військ. 

  «Східний  вал»  по  берегу  Дніпра  для  гітлерівців  грав  величезну  роль.  

Гітлерівський  генерал Отто  Кнобельсдорф  відзначає: 

   «Дніпро  планувався  як  лінія  опору  ще після  падіння  Сталінграду...навесні  

1943  року.; його  велика  ширина,  низький  східний  берег  і  високий крутий  

західний,  здавалося,  повинні  були  стати  нездоланним  бар’єром  для  

росіян». 

     Здобувши,  хоча  й  тимчасово,  контроль  над  Україною,  німці  прагнули  

скористатися  цим  сповна  і  не  гребували  нічим. На  захід  вивозилися  



культурні  цінності,  зерно  та  худоба,  цілі  ешелони  рабів – остарбайтерів. 

Кажуть,  що  в  Німеччину  везли  навіть  родючі  українські  чорноземи. Щодо  

цього  є  певні  сумніви,  проте  відомо  про  вивезення  такої  стратегічної  

сировини,  як  глина  з  вмістом  унікальних  мінералів.   

      Учень: Визволення  України  почалося  з  Курської  дуги.  Тоді  були  

створені  умови  для  широкого  наступу  по  всьому  фронту.  У  жовтні  1943  

року  були  змінені  назви фронтів: Воронезький став 1-им Українським, 

Степовий–2-им Українським,  Південно-Західний – 3-им   Українським,  

Південний – 4-им  Українським.  Кульмінацією   битви  за  Україну  стало  

форсування  Дніпра,  а  згодом – визволення  Києва.  О  4  годині  ранку  6  

листопада  місто  було  під  контролем  радянських  військ. Громом  гарматного  

салюту  Москва  оголосила  всьому  світу  про  визволення  столиці  України. 

                     

Учень: 

Під  блискавками  й тучами, 

Під  вибухами  злющими  

Перепливли  кипучий  ми  

Дніпро  наш  на  плотах. 

І виросли  над  кручами  

Всім  ворогам на страх  

Ми  із  заліза  ковані, 

Пройшли  крізь  смерть  і  дим. 

Катовані, гартовані  

В  горнилі  вогневім. 

 

(Демонструється документальна стрічка «Битва за Дніпро). 

 

   Учень: Звільнення   міста   Дніпропетровська   й   області   було  частиною  

великого   літнього  наступу   Червоної  армії   в   1943  році.  У  вересні  

першими  на   територію  нашої  області  вступили  війська  Степного  і   

Південно-Західного   фронтів. Тепер  вже  радянські  війська   форсували  

складну   природну  перепону – Дніпро. 

   На Дніпропетровському  напрямку  наступ  вели  війська  Південно-Західного  

(із 20 жовтня 1943 р. 3-го  Українського)  фронту  під  командуванням  генерала  

армії Р.Я.Малиновського і Степового (із  20  жовтня  1943 р. 2-го  Українського) 

фронту  під  командуванням  генерала  армії  І.С.Конєва. Розгром  угруповання  

противника   був  доручений  військам  3-го  Українського  фронту. 



   У   боях   за   місто  відзначилися  підрозділи  39-ої  гвардійської  стрілецької   

дивізії   8-ої  гвардійської  армії  та  воїни  152-ої   стрілецької   дивізії  46-ої  

армії.  

                               Відеоролік  про  звільнення  Дніпропетровська 

  Учениця: 23  жовтня  46  і  8  армії  3-го  Українського  фронту  перейшли  в  

наступ  у  районі  міста  Дніпропетровська.  Дніпро  тут  ще  з  вересня  

форсували  за  трьома  напрямками: із  північного  сходу – біля  села  Аули,  із  

півдня – біля  селищ  Військове – Вовниги,  а  також  у  безпосередній  

близькості  від  міста – біля  селищ  Діївки  і  Лоцманської  Кам’янки.  

Рішучими  діями  46-а  і  8-а  армії  значно  розширили  плацдарм  на правому 

березі  Дніпра, створивши  для  гітлерівських  військ  загрозу  повного  

оточення. Опір  ворога  був  врешті – решт  зламано.  Війська  3-го  

Українського  фронту  25  жовтня  1943  р. звільнили Дніпропетровськ.  

                                       Аудиозапис  Левітана 

   Учень: В  цьому  році ми  також  відзначаємо  70  річницю  визволення  

України  від  німецько-фашистських  загарбників.  Офіційною  датою,  коли  в  

результаті  Карпато - Ужгородської  операції  з  нашої  землі  були  вибиті  

останні  гітлерівські  сили,  вважається  28  жовтня  1944  року. Війна  для  

України  ще  не  завершилася,  попереду  були  інші  окуповані  німцями  

європейські  країни,  за  свободу  яких  ще  сотні і  сотні  тисяч  українців  

поклали  свої  життя.  

   Учениця: Битва  за  Україну  тривала  680  днів  та  ночей.  Під  час  

найжорстокіших  боїв  наші  війська  щодня  втрачали  в  середньому  по  68  

тисяч  чоловік. Три  с  половиною  мільйони  загиблих  у  боях – такою  стала  

для  нас  ціна  свободи. Всього  з  січня  1943  по  жовтень  1944  року   на  

нашій  землі  було  проведено  11  стратегічних  і  28  фронтових  операцій.  

Майже  чотири  тисячі  солдат,  офіцерів,  генералів  стали  Героями  

Радянського  Союзу. 

 

  Учень: 
Вклонися, моя Україно, 

Цим людям, величним і скромним, 

Що в назвах фронтів титанічних  

Пронесли наймення твоє. 

Ти словом достойним розкажеш  

Своїм поколінням наступним, 

Чому їм довічну пошану  

Твій вдячний, народ оддає. 



Вони – москвичі й костромчани, 

Сибірських лісів лісоруби, 

Стрункі винороби Кавказу, 

Казахських просторів сини  

Своїм самовідданим серцем  

Тебе врятували від згуби, 

Своєю священною кров’ю  

Тебе визволяли вони. 

 

...Місто, вільне й неполегле, 

Встає з руїн, світліє і живе, 

І бідні квіти, зрощені в нужді, 

В неволі й смутку змученого міста, 

Кладуть дівчачі руки молоді, 

Як дар любові, на броню танкіста. 

 

Учень: Нагадуючи про героїчне минуле, стоять у місті пам’ятники, обеліски, 

палає вічний вогонь. Камінь і граніт бережуть пам’ять про воїнів, партизанів, 

підпільників, студентів, які загинули в роки війни. Імена героїв носять нині 

мирні вулиці.  

 

Поваги  і  слави  заслуговує  кожен,  хто  боровся  за  визволення  України! 

  Учень: Там  сплять  навічно  воїни-солдати, 

              Чиїсь  батьки,  чиїсь  брати  й  сини. 

              Їм  не  судилось  весен  зустрічати, 

              Тих,  що  стрічаєш  ти  після  війни. 

              Там  сплять  твої  ровесники – орлята, 

              Тепер  уже  були  б  із  них  орли! 

              Схилися  над  могилами  солдатів, 

              Що  у  боях  за  тебе  полягли. 

 

     (Лунає пісня «Журавлі», муз. Е.Колмановського, сл. Р.Гамзатова, переклад 

М.Гребньова). 

 

 

 



 

 


