
Україна в полум’ї війни 1941-1945 

Україна в полум’ї війни 1941–1945 / П.П.Панченко [та ін.]. – Київ : 

Україна, 2005. – 560 с. : іл. 

На основі аналізу фактичного матеріалу, 

нових архівних джерел автори розглядують 

найважливіші операції Червоної армії на 

території України, що суттєво вплинули на 

подальший хід Другої світової війни, значною 

мірою збагатили воєнне мистецтво. 

У книзі розкриваються діяльність руху 

Опору, тактика козачих та кавалерійських 

формувань, що визволяли українську землю від 

ненависного ворога, особливості політико-

виховної роботи серед військово-службовців у 

фронтових умовах, масовий героїзм, мужність, 

самовідданість бійців і командирів, які вистояли  і 

перемогли у жорстокому двобої з фашизмом. 

 

 

Україна у Великій війні 1939-1945 

Україна у великій війні 1939-1945: науково-популярне видання. – 

Київ:Емма, 2014. – 264 с.: 269 світл. 

У виданні представлено матеріали про 

причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і 

найтрагічніших подій в історії українського 

народу XX століття – Другу світову війну. У 

запропонованій книзі проаналізовано події, що 

відбувалися на території сучасної України, або 

були пов'язані з діяльністю українців, починаючи 

від проголошення Карпатської України у березні 

1939 p., і завершуючи подіями на Далекому 

Сході у вересні 1945 р. У праці описуються війна, 

організація самооборони, буденне життя під 

різними окупаційними режимами, національно-

визвольна боротьба українців та ідейно-політичні 

лінії розколу в середовищі українських 

націоналістів.  

Велику увагу приділено питанням історії 

Другої світової війни, участі українців у радянсько-фінській війні, в радянсько-



німецькій війні, в українсько-польському конфлікті, висвітлюється боротьба за 

Українську Самостійну Соборну Державу. Особливе місце у книзі відведено 

вкладові українців у розгром нацистської Німеччини. 

На основі значного масиву сучасних матеріалів розглянуто основні аспекти 

формування історичної пам'яті українського народу про Другу світову війну. 

 

 

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст 

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси / 

Ред. кол.: В. А. Смолій (голова колегії), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець, В. М. 

Литвин, О. Є. Лисенко (відп. ред.), О. С. Онищенко, О. П. Реєнт, П. Т. Тронько; 

Рецензенти: О. С. Рубльов, В. Ф. Шевченко. НАН України. Інститут історії 

України. - К.: НВП "Видавництво "Наукова думка, НАН України", 2011. - Кн. 2. - 

943 с. 

У виданні висвітлюється широке коло 

питань одного з найбільш драматичних періодів 

історії України – періоду Другої світової та 

Великої Вітчизняної воєн. 

На основі критичного аналізу вже 

опублікованих матеріалів і нових масивів 

джерел, більшість з яких вперше вводиться до 

наукового обігу, подається сучасне бачення 

мобілізаційних і режимних заходів радянського 

керівництва, стратегічних і фронтових операцій 

на території України, політики німецької 

окупаційної влади, повсякденного життя 

цивільного населення в умовах нацистського 

режиму, боротьби партизанів та підпільників у 

тилу нацистських окупантів, діяльності 

самостійницьких інституцій, становища 

військовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної 

доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, 

з'ясовуються також долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати 

українського народу в роки війни. 

 

 

 

 



БЕЗСМЕРТЯ. Книга Пам'яті України. 1941–1945 

БЕЗСМЕРТЯ. Книга Пам'яті України. 1941–1945. Головна редакційна 

колегія (голова І.О. Герасимов, заступники голови І.Т. Муковський і П.П. 

Панченко, відповідальний секретар Р.Г. Вишневський). — К.: Пошуково-

видавниче агентство «Книга Пам'яті України», 2000. – 944 с: іл.  

У завершальному томі історико-

меморіального серіалу «Книга Пам'яті України» 

вперше опубліковано аналітико-

документальний матеріал про вагомий внесок 

Українського народу в перемогу над 

фашизмом. Це видання – скромна данина 

незгасної пам'яті про тих, хто загинув на полях 

битв за честь, свободу і незалежність 

Батьківщини, хто, незважаючи на розбіжність у 

політичних поглядах, залишився патріотом 

України до останнього подиху. 

На підставі поіменного обліку загиблих у 

боях узагальнено дані про військові втрати 

України у роки Великої Вітчизняної і другої 

світової воєн. Оприлюднено понад 300 

документальних фото і кадрів кінохроніки воєнних літ, багато з яких читач 

побачить уперше. 

Книга, в якій простежується єдина історична концепція, пропонує читачеві й 

інші, неусталені оцінки, висновки, узагальнення українських істориків щодо подій 

тих далеких років. Редколегія не завжди поділяє їхні погляди, спростування чи 

заперечення. Вкотре засвідчується історична реальність: ще й досі звучить 

відлуння тих неоднозначних подій, які на довгі десятиріччя роз'єднали націю. Але 

для матері-України всі діти рідні, вона не може забути жодного з них. 

 

 

 

 

 

 

 



Спогади-заповіти ветеранів 

 Спогади-заповіти ветеранів/ 

Упоряд.:В.Ф.Шелест (кер.) та інші. - К.: 

Україна, 2003. - 495с. 

 

У збірнику спогадів ветерани розповідають про 

героїчні будні Великої Вітчизняної війни, 

стійкість, мужність, почуття патріотизму 

радянських воїнів, партизанів, підпільників, які 

своїм життям , тяжкою ратною працею 

забезпечили великий День Перемоги. 

 

 

 

 

 

 

ТИСЯЧА ДОРІГ 

Савчин Марія. ТИСЯЧА ДОРІГ. Спогади жінки учасниці підпільно-

визвольної боротьби під час і після Другої світової війни. 2017, 542 с. 

 Авторка цієї мемуарної книжки — Марія 

Савчин («Марічка») — з 1944 по 1953 рр. 

перебувала в підпіллі на Львівщині, в 

Закерзонні, Польщі, Карпатах, на Поділлі, 

Волині та Поліссі. Будучи дружиною Василя 

Галаси («Орлана») — заступника Провідника 

ОУН Закерзонського краю, а з 1948 р. 

Провідника ОУН Волині й Полісся, — вона 

зустрічалася з багатьма повстанцями, 

виконувала відповідальні доручення, не раз 

потрапляла в трагічні ситуації, коли 

вирішувалася не тільки її доля, але й доля 

товаришів по боротьбі. 

Про бачене та пережите і розповідає на 

сторінках своєї книжки учасниця підпільно-

визвольної боротьби під час і після Другої 

світової війни Марія Савчин. 



Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным 

Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / 

Тімоті Снайдер ; [пер. с англ Л. Зурнаджі] – К.: Дуліби, 2015. – 584 с. 

 З 1933-го по 1945 рік у Східній Європі  було 

знищено 14 мільйонів людей. Книга професора 

Йельського університету (США), бездоганного 

історика та талановитого  оповідача Тімоті 

Снайдера, «Кровавые земли: Европа между 

Гитлером и Сталиным» присвячена трагічним 

сторінкам в історії Східної Європи. Український 

Голодомор, сталінські масові екзекуції, Голокост, 

розстріли німцями населения в ході 

антипартизанських операцій, навмисне морення 

голодом радянських військовополонених, 

післявоєнні етнічні  чистки… Дві тоталітарні 

системи здійснювали  однакові злодіяння в один і 

той же час, в тих самих місцях, співпрацюючи та 

підбурюючи один одного. 

Книга Тімоті Снайдера миттєво стала світовим  бестселером, пережила 29 

видань на 26 мовах світу. На російській мові опублікована вперше. 

 

 

Дякуємо і мертвим, і живим 

Педак, Віктор Петрович. Дякуємо і мертвим, і живим : док. нарис / 

Віктор Педак. – Дніпропетровськ: Січ, 2007. – 278 с. : іл. 

Книга запорізького журналіста про долі 

остарбайтерів, які під час війни опинилися в 

Німеччині. На багатьох прикладах він доводить, що 

такі людські якості як порядність, здатність розуміти 

чужу біду є у важкі хвилини визначальними. Той, 

кого вважали ворогом, хто мав би мститися, ділився 

останнім шматком хліба, лікував, підтримував. 

Головне не в тому, ким є людина за національністю. 

Глибина душі, ясний розум – ось витоки гуманізму, 

милосердя, любові до ближнього. Книга ще раз 

підкреслює важливу думку: війни розпалюють 

правителі, а тяжкий хрест несуть народи. 

 

 



Ніхто не забутий, ніщо не забуте 

Ніхто не забутий, ніщо не забуте / 

В.Д.Ольшанський, В.К.Бондар, М.А.Царьов. – 

Київ : Україна, 2011. – 856 с. 

 У збірнику спогадів ветерани розповідають 

про героїчні будні війни, стійкість і мужність 

радянських воїнів, народних месників, які ціною 

власного життя наблизили величний День 

Перемоги. 

 

 

 

 

 

Злет і падіння Третього Райху 

Злет і падіння Третього Рейху. Історія нацистської Німеччини : у 2 т. / 

пер. З англ.. Катерина Диса. — К. : Наш формат, 2017. — 1 том. — 704 с. 

Книжка «Злет і падіння Третього Райху» — 

це монументальне дослідження найнебезпечніших 

подій XX століття. Нині, коли після закінчення 

Другої світової війни минуло понад 70 років, нам 

здається неймовірною та загроза, яку несли у світ 

Гітлер і його імперія. Багаторічна робота з 

першоджерелами, особисті спостереження автора 

за підйомом нацистської Німеччини, 485 тонн 

документів від Міністерства закордонних справ 

Німеччини, безліч щоденників, записів 

телефонних розмов, ретельно збережених 

німцями, — усе це лягло в основу масштабної 

праці Вільяма Ширера. Дослідник зібрав 

максимально об’єктивну інформацію про 

політичний злет Гітлера та його плани стосовно 

встановлення контролю над світом і з 

максимальною точністю довів свою розповідь до 

падіння Німеччини у вогненну прірву. 

Поєднання особистих спогадів та історичних фактів вирізняє цю книжку з-

поміж решти праць, присвячених історії нацистської Німеччини. 



Звитяжці священної війни 

Рішко, М. В. Звитяжці священної 

війни: нариси про Героїв Радянського Союзу - 

наших краян та славних синів інших областей, 

які визволяли Закарпаття і парцювали в 

області після війни/ М.В. Рішко. - Ужгород: 

Карпати, 2005. - 128 с. 

Книга нарисів письменника-публіциста 

Миколи Рішка «Звитяжці священної війни» — про 

мужніх воїнів, які у священній борні з фашизмом 

виборювали мирне життя наших ровесників, 

нашого і майбутніх поколінь. 

Книга, яка присвячена 60-річчю Перемоги. 

 

 

 

Вони визволяли Ужгород 

Вони визволяли Ужгород, який став для них рідним містом: 

Інформаційна пам’ятка: До 60-ої річниці визволення України / Ужгородська 

міська рада ветеранів; Уклад.: І.П.Філь, Г.П.Малиновська; Ред.опрацюв. 

рукопису В.І.Падяк; Відп. за вип. А.С.Сабінін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 

2003.- 48 с.- Фото. 

 Книга подає біографії тих з бійців 4-го 

Українського фронту, які вікопомного 1944 року 

брали участь у визволенні Ужгорода від німецько-

фашистських загарбників, а вже після Перемоги 

пов’язали свою майбутню долю з містом над Ужем, 

оселившись у ньому. Матеріал збагачений 

спогадами ветеранів війни, фотографіями з архівів 

учасників визволення міста. Книга видається до 60-

ої річниці визволення України.  


