
  

До дня Перемоги над нацизмом  

в Другій світовій війні 
 

У цей травневий день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, 

низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на 

своїх плечах винесли тягар війни. 

  

 

 

 



 

Втратами близьких,  рідних,  стражданням та болем – так майже 

кожна родина  відчула на собі холодний  дотик  Другої  світової війни, 

яка забрала понад  26  мільйонів людських життів.  Скільки б не минуло 

часу, ми будемо завжди пам’ятати і  шанувати наших героїв та   простих 

людей, які віддали своє життя за рідну землю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Куди б не йшов, не їхав ти, 

Але тут зупинись 

Могилі цією дорогою 

Всім серцем поклонись. 

Хто б ти не був - рибак, шахтар, 

Вчений  чи  пастух, - 

Запам'ятай навік: тут лежить 

Твій найкращий друг. 

І для тебе, і для мене 

Він зробив все, що міг: 

Себе в бою не пожалів, 

А Батьківщину зберіг. 

(М. Ісаковський) 



 

Втрати та герої 

У другій світовій війні українці понесли людські втрати більше, ніж 

Велика Британія, Канада, США та Франція разом  узяті. Загальні втрати 

Укрїни у цій війні оцінюються у 8-10 мільйонів життів. Кількість  

українських жертв можна порівняти з населенням сучасної  Австралії.  

Протягом другої світової війни бойові дії двічі прокотилися усією 

територією України. Харків один із найбільших міст України переходило 

зрук в руки чотири раза. Українці перетворилися на гарматне м'ясо 

відразу -  Гітлера та Сталіна. Причина такої жахливої ситуації була  

простою – Сталін не рахувався зі жодними втратами, виходячи з логіки 

«баби іще  народжують!». 

   Наслідком зіткнення двох тоталітарних режимів стали небачені 

жертви, як серед військових, так і серед цивільного населення України; 

територія між Карпатами і Доном перетворилася на Криваві землі. Такою 

була  для українців ціна відсутності  власної незалежної держави. 

  Українці боролися проти Гітлера та його союзників у арміях Польщі 

та СРСР, Канади і Франції, Сполучених Штатів Америки та 

Чехословаччини, на фронтах Європи,Південно – Східної Азії, на Тихому 

та Атлантичному океанах. 

  Українець Олексій Берест був одним з тих, хто встановив прапор над 

Рейстагом у Берліні. Але тільки Українська Повстанська Армія виступала 

у тій війні під українським національним прапором. 
 

 

 

 

 

 



Пам’ять про війну нам книга 

оживляє… 

 

63.3(4УКР)624 

У45 

Україна в полум'ї війни. 1941-1945/ П.П. Панченко, О.І. 

Уткін, В.І. Горєлов та ін. - К. : Україна, 2005. - 560 с.  

 

 

Спираючись на фактичний матеріал, маловідомі архівні документи, автори 

детально аналізують оборонні і наступальні операції, проведені на території 

України у роки Великої Вітчизняної війни, показують масовий героїзм бійців і 

командирів Червоної армії у боях за визволення рідного краю від німецько-

фашистських загарбників. 

  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.  

 

       .  

 

 



  

 63.3(0)62 

Т77 

Трубайчук, А. Друга світова війна: коротка історія 

/ А. Трубайчук. - К. : Істина, 1995. - 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В короткій історії другої світової війни вперше в Україні подається 

систематизований виклад головних подій 1939-1945рр. 

Автор без ідеологічних обмежень попередніх років, подає правдивий перебіг 

воєнних дій, характеризує окупаційний режим, встановлений на зайнятих 

нацистами та їхніми союзниками територіях,аналізує складові європейського Руху 

Опору. 

Книга має на меті допомогти зорієнтуватися в причинах, перебігу,наслідках 

другої світової війни. Розрахована на вчителів історії,студентів,курсантів,учнів 

старших класів, широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63.3(4УКР)624 

П32 

Пігідо-Правобережний, Ф. Велика Вітчизняна 

війна: спогади та роздуми очевидця / Ф. Пігідо-

Правобережний. - К. : Смолоскип, 2002. - 287 с.  

 

 

 

 

 

Видання містить спогади українського публіциста і громадського діяча 

Федора Пігідо-Правобережного (1888–1962) про події в Україні у 1941–1945 рр. 

Перше видання вийшло друком у 1954 р. в Канаді, однак з того часу книжка була 

недоступна широкому читацькому загалу в Україні. Тим часом ці мемуари подають 

унікальну інформацію, розвінчують чимало стереотипів і міфів про те, що в СРСР 

довгі десятиліття було заведено називати “Великою Вітчизняною війною”. Нове 

видання, крім авторського тексту, містить вступну і заключну статті, а також 

коментар із необхідними роз’ясненнями чи уточненнями. Книга розрахована на 

науковців, викладачів та всіх тих, хто цікавиться історією України. 

 

      

 

 

 



 

 

63.3(4УКР)624л6  

А87 

Архіви окупації 1941-1944/ Упоряд. Н. 

Маковська. - К. : Києво-Могилянська академія, 

2006. - 872 с. - (Більше не таємно ; т. 1 ).  

 

 

У книзі вперше представлено інформацію про так звані «окупаційні фонди» 

державних архівів України. Понад півстоліття цей потужний документальний масив 

був здебільшого засекречений і недоступний для дослідників. Тож його публікація 

слугуватиме розширенню джерельної бази дослідження історії Другої світової війни 

на українських землях, відкриє нові можливості для глибокого і детальнішого 

вивчення нацистської окупаційної політики, усіх сфер життя населення на 

окупованій території. 

Книга стане в пригоді не лише історикам-науковцям, студентам, аспірантам 

та викладачам гуманітарних навчальних закладів, а й усім, хто не байдужий до 

минулого та майбутнього України. 

 

 

 

 



 

63.3(4УКР-4КІР)624 

Д21 

Даценко, В. Щоб пам'ятали: Кіровоградщина в 

роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945): 

Історико-публіцистичний нарис/ В. Даценко. - 

2-е вид., випр. і доп. - Кiровоград : Імекс, 2010. 

- 304 с.  

 

 

Книга Василя Даценка неупереджено, ґрунтовно, виважено і доступно 

розповідає про трагічні події Великої Вітчизняної війни на Кіровоградщині. 

Унікальні фотографії та документи з державних архівів, а в більшій частині – із 

приватних зібрань, подаються друком на цих сторінках уперше і вельми яскраво 

свідчать – минуле й сьогодення єднає пам’ять кожного з живих саме в ті хвилини, 

коли ми уважні до облич та імен тих, хто жив до нас і був справжнім патріотом своєї 

землі. 

 

 

 

 

 

 



 

63.3(0)6я7 

І-90 

Історія сучасного світу: Соціально- політична історія 

XV-XX століть: навч. посібник / Ю. А. Горбань, Б. І. 

Білик, Л. В. Дячук та ін. ; за ред. Ю. А. Горбаня. - К. : 

Знання, 2007. - 439 с.  

 

 

 

 

 

 

 

У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події світової історії 

від початку індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення  - 

суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх 

багатовіковий  культурно-цивілізований поступ, міжнародні та міждержавні 

відносини. Посібник дає широкомасштабне, концептуальне бачення найважливіших 

проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів навичок 

історичного мислення.  Для студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Вічна слава переможцям ! 
 

     Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року, але й сьогодні 

великий подвиг захисників і визволителів залишається невичерпаним джерелом 

патріотизму, вірного служіння своєму народу. 

    У цей знаменний день ми згадуємо всіх чиє життя забрала війна 

вшановуємо тих, хто боровся на фронтах Великої Вітчизняної війни, в тилу 

самовідданою працею наближав розгром ворога, виніс урок окупації та концтаборів, 

у повоєнні роки піднімав Україну з руїн.   

   Важко знайти слова, якими можна передати слова вдячності за безсмертний 

подвиг переможців у найжорстокішій війні якої зазнало людство. Покоління у 

вічному боргу перед Вами за обірвану війною юність, за мужність, силу духу, 

самопожертву, які Ви проявили в боях за рідний край.  

   Вклоняємось усім солдатам, які міряли дороги війни, щоб нам сьогодні 

мріяти і любити. Хай це світле травневе свято і наші щирі побажання додадуть усім 

нам нових сил і натхнення для здійснення майбутніх сподівань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставку підготувала  

Тининика Т.Ю.,  бібліотекар 1 кат.   


