


Ми пам’ятаємо, якою страшною 
трагедією для українців була Друга 
світова війна. Ми пам’ятаємо, що 
агресора зупинили спільними 
зусиллями об’єднаних націй. Ми 
пам’ятаємо, що той,  хто захищає 
свою землю, завжди перемагає. Ця 
пам’ять робить нас сильнішими. 
Вона – запорука неминучості нашої 
перемоги і сьогодні.





Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами Укр. ін-ту 
нац. пам’яті / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [редкол.: Ігор Юхновський (відп. ред.) та 

ін. ; упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець]. - К. ; Ніжин : Видавець ПП 
Лисенко М. М., 2010. - 247 с.

• У виданні представлено 
матеріали про причини, 
перебіг і наслідки однієї 
з найбільших і 
найтрагічніших подій в 
історії Українського 
народу XX століття -
Другої світової війни. В 
основу праці покладено 
ідею боротьби 
Українського народу за 
власну Державу



Трубайчук А. Друга світова війна: Коротка історія / А. Трубайчук. - К. : 
Істина, 1995. - 191 с.

• В короткій історії другої світової 
війни вперше в Україні подається 
систематизований виклад головних 
подій 1939-1945 рр.

• Автор без ідеологічних зашорень 
попередніх років, спираючись на 
широке коло опублікованих 
джерел і матеріалів, подає 
правдивий перебіг воєнних дій, 
характеризує окупаційний режим, 
встановлений на зайнятих 
нацистами та їхніми союзниками 
територіях.

• Книга має на меті допомогти 
зорієнтуватися в причинах, 
перебігу, наслідках другої світової 
війни



Литвин, Микола. Сталін і Західна Україна. 1939-1941 рр. [Текст] / Литвин 
М., Науменко К. - К. : ПП Брехуненко Наталія, 2010. - 80 с. - (Друга світова. 

Український вимір). 

• У книзі в науково-
популярному форматі 
оповідається про те, як на 
території Західної України 
був реалізований пакт 
Молотова-Ріббентропа, 
який розпочав Другу 
світову війну. На підставі 
незнаних досі документів, 
спогадів очевидців 
показано агресивну 
політику Німеччини.



Кентій, Анатолій. Радянські партизани 1941-1944: світло й тіні  / А. Кентій, 
В. Лозицький. - Київ : [б. и.], 2010. - 80 с. - (Друга світова. Український 

вимір). 

• У книзі в науково-
популярному форматі 
простежується зародження, 
перебіг та ідеологічна 
функція радянського 
партизанського руху на 
окупованій німцями 
території України. На підставі 
раніше незнаних та 
недоступних документів, 
зокрема й німецьких, а 
також спогадів учасників 
війни висвітлюється бойова 
діяльність радянських 
партизанів,



Війна і міф. Невідома Друга світова 1939-1945 / за заг. ред.: О. Зінченка, В. 
В’ятровича , М. Майорова. - Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. 

- 272 с

• Співробітники Українського 
інституту національної пам`яті 
досліджують документи тієї доби. 
Дізнайтеся правду, яку 
приховували від нас! Чи правда, що 
пакт Молотова–Ріббентропа був 
вимушеним кроком для СРСР? Чи 
завжди Радянський Союз був 
непримиренним противником 
нацистів? Чи правда, що українські 
націоналісти масово винищували 
євреїв під час війни, особливо у 
Львові та Бабиному Яру? Сталін 
узгоджував військові дії з Гітлером? 
На ці теми ще 30 років тому 
боялися говорити навіть із 
рідними!



Шайкан, Валентина. Повсякдення українців у роки німецької окупації 1941-1944 / 
В. Шайкан. - К. : [б. и.], 2010. - 80 с. - (Друга світова. Український вимір)

• У книзі йдеться про 
повсякдення українців, які в 
часи Другої світової війни 
опинилися під німецькою 
окупацією

• На численних прикладах 
продемонстровано, що лише 
завдяки українським 
інституціям, які 
функціонували на 
окупованій території, 
українці не були кинуті 
напризволяще й зуміли 
налагодити повсякденне 
життя.



Сьогодні серце України зранене війною на 
її східних теренах. Вона гірко плаче разом 
із пораненими, вдовами, осиротілими 
дітьми та батьками, мільйонами 
вимушених переселенців.
Україна-ненька викарбовує в своєму серці 
ім’я кожного воїна, який пожертвував 
собою заради правди і свободи. Вона 
зберігає пам’ять про тих, хто загинув, аби 
зберегти життя…



Ічнянці в АТО ("Сто бійців«) / авт.-уклад. О. Г. Реута. - Ніжин : 
ПП Лисенко М. М., 2015. - 232 с

Війна на Донбасі, що триває вже не 
один рік, забрала чимало  життів 
українських солдатів. Не оминув 
кривавий рахунок і Чернігівщину.

Ця книга створена на знак глибокої 
вдячності відвазі, силі духу і 
стійкості людей, які віддали 
найдорожче – своє життя, –

захищаючи рідну землю і наше з 
вами майбутнє.

Не дайте ніколи забути

Імен тих героїв війни.

Прошу вас їх просто почути,

В словах вони й нині живі…



Положій, Євген. Іловайськ  : розповіді про справжніх людей / Є. Положій. - Х. : 
Фоліо, 2015. - 384 с.

• «Іловайськ» — книга про мужність, 
неймовірний героїзм і людяність 
українських солдат і офіцерів, 
бійців добровольчих батальйонів, 
батальйонів тероборони, всіх тих, 
хто опинився в кінці серпня 2014 
року в «Іловайському котлі», що 
став найбільшою поразкою 
української армії в ході війни на 
сході. Це чесна книга про війну, яка, 
як відомо, нікого ще не зробила 
краще, натомість, серед крові, 
вогню та заліза люди залишаються 
людьми.

• Автор почув історії близька сотні 
учасників Іловайської трагедії, 
книга побудована на реальних 
подіях. 



Слабошпицький, Михайло. Велика війна 2014. Україна: виклики, події, 
матеріали / М. Слабошпицький. - К. : Ярославів вал, 2015. - 320 с.

• «Ця книжка про війну, 
але про війну не з 
окопів, не про її 
стратегію й тактику, а 
про те, як вона відлунює 
в нашому суспільстві, 
про те, наскільки 
готовими виявилися 
українці постати проти 
російської інтервенції, —
розповідає автор.»



Лойко, Сергій. Аеропорт  : головна книга про війну, якої не повинно було бути, і 
про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман / С. Лойко. - К. : Брайт Стар 

Паблішинг, 2015. - 344 с.

• 5 днів! Для когось це цілий 
робочий тиждень, для 
когось нестерпні пари… 
Для наших кіборгів – це 
цілий епізод життя, 
протягом якого ти 
щосекунди балансуєш між 
життям і смертю. 
Попереду ворог, за тобою 
рідна земля. Книга 
«Аеропорт» Сергія Лойка 
найвідоміший твір про 
російсько-українську війну 
2014-….



Криштопа, Олег. Про мертвих, живих і ненароджених. Герої (не) війни / О.  
Криштопа, О. Каліновська . - Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. 

- 303 с.

• Дана книга розчулить кожного і 
вам ,ще довго доведеться 
відходити від прочитаного. 
Адже тут поєдналися розповіді 
про захоплення Криму, початок 
терористичних дій на Донбасі, 
Слов’янську, Іловайську та 
Дебальцеві, захист Аеропорту. 
Зі сторінок до вас долинуть 
історії загиблих, переказані 
їхніми друзями та родичами.

• Ця книжка – пряма мова тих, 
хто зробив достатньо для 
України, аби бути нарешті 
почутим.





Віртуальну книжкову виставку 
підготували працівники 
студентського абонементу 
бібліотеки.

Дякуємо за увагу!


