
1. Скільки за часом тривала окупація міста Миколаєва? 

а.) 28.08. 1941 р. – 25.03.1944 р. 

б.) 16.08.1941 р. - 28.03.1944 р. 

в.) 16.08.1942 р. – 28.03.1944 р. 

г.)  06.08.1941 р. – 28.03.1944 р. 

2. Війська якого фронту звільняли Миколаїв від нацистських військ? 

а.) ІІ Українського фронту  

б.) Приморська  група військ 

в) І Білоруського фронту 

г) ІІІ Українського  фронту  

3. Коли розпочалася Березнегувато-Снігурівська  наступальна операція 

радянських військ?  

а.)  08.03.1943 р. 

б.) 06.03.1943 р. 

в.) 06.03.1944 р. 

г.)  16.03.1944 р.  

4.Який районний центр Миколаївської області було звільнено 8 березня 1944 

року? 

а.) Баштанку 

б.) Вознесеньск 

в.) Нову Одесу  

г.) Новий Буг 

5. Поясніть стратегічну назву  «Бузький вал». 

_________________________________________________________________________ 

6. Що таке «Ковалівський плацдарм»? 

_________________________________________________________________________ 

7. Під час наступальної операції по звільненню Миколаєва просування до міста 

сповільнювались через такі чинники: 

а.) суха погода та штормовий вітер 

б.) відсутність доріг 

в.) дощі та весняний паводок    

г.) виснаження коней. 



8. Поміркуйте чому гітлерівське командування оголосило фортецями на півдні 

України міста: Первомайськ, Вознесенськ, Миколаїв. 

__________________________________________________________________________ 

9.Форсування Південного Бугу військами ІІІ Українського фронту по лінії 

Миколаїв-Вознесенськ відбувалося в період:  

а.) 20 – 24.03.1944 р. 

б.) 20- 28.03.1944 р. 

в.) 25- 28.03.1944 р. 

г.) 26- 28.03.1944 р. 

10. Визначте, яку мету поставило командування для 28 Армії під час наступу в 

напрямку Миколаєва. 

__________________________________________________________________________ 

11. Десант К.Ф. Ольшанского розпочав свою військову операцію:  

а.) 27.03.1944р. 

б.) 26 .03.1944 р. 

в.) 28.03.1944 р. 

г.)  25.03.1944 р.  

12. Назвіть ім’я провідника легендарного десанту К.Ф. Ольшанського 

__________________________________________________________________ 

13. Протяжність захисних інженерних споруд (на північно-східному та східному 

напрямку)  під час окупації міста з 1941-1944 рр. складала: 

а.) 10 км 

б.) 20 км 

в.) 15 км 

г.)  25 км. 

 14. У 1944 році, окрім десанта Ольшанського, в історії звільнення міста  

відзначився ще один десант. Цей загін виконав поставлену мету - увійшов на 

територію суднобудівного заводу імені 61 Комунара і тримав оборону до підходу 

основних частин. Вкажіть район висадки цього десанту в місті Миколаєві: 

а.)  на Темводі 

б.) в Соляних  

в.) на півострові Аляуди 

г.)  біля Інгульського мосту 



 15. Під час звільнення Миколаєва відзначилося відділення саперів під 

командуванням Петра Рюмшина. Вкажіть,  що вони зробили для успішного 

входження радянських військ до міста: 

 

 

16. Уважно роздивіться представлену карту-схему. Яка подія  позначена на ній?  

 

17. На військовій карті наступальна операція радянської армії 1944 р . Вкажіть 

назву цієї військової операції.  ______________________________________________ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Уважно роздивіться схему бою 1944 року в Миколаєві. Назвіть   подію та 

місце, де вона відбувалася. 

   

 

19.  В березні 1944 р. в газеті «Правда» на першій сторінці з’явилася стаття 

наступного змісту:  

«В ходе  ……………..  операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение 

немецкой 6-й армии, ее девять дивизий были разгромлены. Командующий 6-й армией 

генерал-полковник К. Холлидт 20 марта был снят с должности, а на его место 

назначен генерал З. Хенрици. В этот же день  «6-я армия» повторила судьбу первой 

«6-й армии», прекратившей своё существование под Сталинградом. Эта армия,  – 

вычеркнута Красной Армией из списков германских вооружённых сил. Войска фронта 

продвинулись на 140 км, освободили значительную территорию Правобережной 

Украины между реками Ингулец и Южный Буг и заняли выгодное положение для 

нанесения последующих ударов по врагу на одесском направлении. Его общие потери 

за операцию составили около 30 тыс. человек». 

 

 

 

 

 



 

20. Полонений  обер-лейтенант німецької армії  Рудольф Шварц згадував під час  

допиту: «……. командование Николаевского гарнизона было весьма обеспокоено тем, 

что за столь короткий срок был разгромлен почти целый батальон…. Нам казалось 

непонятным, каким образом такие большие силы русских прошли на территорию 

порта». Про яку подію він розповів? 

 

21. Ознайомтесь з документом «Бойовий наказ №5. Командир 384 ОБМП ЧФ, 14-

00 25 березня 1944 года, село Богоявленськ». Визначте, яке рішення було 

прийнято командиром та яка бойова задача була поставлена для моряків-

піхотинців Чорноморського флоту. 

Противник под натиском наших войск с боями отошел к Николаеву и занял оборону 

Широкая Балка вдоль железной дороги до берега реки Ю. Буг с целью задержать 

дальнейшее продвижение Красной Армии, эвакуации своих войск и мирных жителей 

из города Николаева. 

С фронта соседние части 1гв. УРа и 295 стрелковой дивизии имеют задачу овладеть 

Широкой Балкой и выйти на юго-восточную окраину г. Николаева. 

384 ОБМП поставлена задача высадкой тактического десанта в тыл противника в 

районе юго-восточной окраины г. Николаева расстроить тыл противника и 

содействовать частям Красной Армии овладеть сердцем судостроительной 

промышленности и крупной военно-морской базой ЧФ — городом Николаевом. 

 

Вирішив —

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 


