
Вони віддавали своє життя за 
Україну



Цього року 28 жовтня наша держава відзначатиме 77-у

річницю вигнання нацистів з України. Навіть донині у пам’яті

українського народу ще не стерлися жахіття нацистської окупації.

Друга світова війна для України розпочалася 1 вересня

1939 р. із німецьким вторгненням в Польщу. 110-120 тис. українців

у лавах Війська Польського розпочали світову боротьбу проти

нацизму, 8 тис. з них загинуло протягом першого місяця війни. У

часи жахливого лихоліття Україна опинилася в епіцентрі запеклих

боїв. Загальні втрати України оцінюються у 8-10 мільйонів життів,

понад 700 міст і 28 тисяч сіл були зруйновані.

Друга світова війна так чи інакше торкнулася кожного

українця: хтось боровся з окупантами у лавах Червоної армії,

чинив опір у радянських підпільно-партизанських та українських

націоналістичних формуваннях, працював у радянському тилу,

хтось переніс усі жахи нацистського «нового порядку» на

окупованій території.

Сьогодні, коли мова йде про Другу світову війну, в пам’яті

постають трагедія Бабиного Яру, Сирецького в Києві, Янівського в

Львові та інших концентраційних таборів, сотень тюрем та гетто,

що були створені на території України; спалені окупантами

українські села; вивезення на примусові роботи до Німеччини

українських громадян тощо.

Особливістю книжкової викладки є те, щоб зберегти

пам’ять людей про трагічні та героїчні події Другої світової війни,

адже, як писав Борис Олійник: «І доки є пам’ять в людей і живуть

матері, допоти й сини, що спіткнулись об кулі, живуть».



Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього :
м–ли міжнар. наук. конф. 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Комітет
"Бабин Яр", Український центр вивчення історії голокосту,
Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного
Яру ; відп. ред. М. Тяглий. - Київ : Український центр
вивчення історії Голокосту, 2012. - 256 с.

Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього :
м–ли міжнар. наук. конф. 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Комітет
"Бабин Яр", Український центр вивчення історії голокосту,
Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного
Яру ; відп. ред. М. Тяглий. - 2-е вид., доп. - Київ : Український
центр вивчення історії Голокосту, 2017. - 288 с. : іл.

Бабин яр – це місце у Києві, яке донині залишається сумним 
символом політики геноциду нацистської Німеччини та маніпуляцій з 

пам’яттю, притаманних радянському союзу, а також яскравим 
прикладом нинішнього стану пам’яті про війну у сучасному українському 

суспільстві. Ця книга є збірником матеріалів міжнародної конференції, яка 
мала на меті проаналізувати як суто історичні аспекти репресивної 

політики щодо різних груп населення (євреїв, ромів, діячів українського 
національного руху, радянських військовополонених та цивільних 

громадян), для яких Бабин яр став місцем колективного поховання, так і 
повоєнні та сучасні проблеми, пов’язані з увічненням пам’яті загиблих у 
контексті неоднозначного ставлення до минулого з боку різних частин 

українського суспільства.



Безсмертя : книга пам’яті України. 
1941-1945. - Київ : 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. 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. 



Війна і міф. Невідома Друга світова
1939-1945 / за заг. ред.: О. Зінченка, В. В’ятровича ,
М. Майорова. - Харків : Книжковий клуб "Клуб
сімейного дозвілля", 2016. - 272 с. : іл.

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? Бандера був агентом 

спецслужб нацистів? Кримські татари масово дезертирували
на початку війни? На ці теми ще 30 років тому боялися

говорити навіть із рідними!



Гайке Вольф-Дітріх.
Українська дивізія "Галичина" :

історія формування і бойових дій у 1943-
1945 роках / В.-Д. Гайке ; за заг. ред. В.
Кубійовича. - Тернопіль : Мандрівець, 2015. - 208
с. : 13 вкл. л., карти. - (Невідома Україна
мілітарна ; кн. 1)

Книжка офіцера штабу Дивізії “Галичина”, німця за 
походженням, позбавлена будь-яких партійних симпатій-

антипатій. Це твір-спогад про українських вояків, їх
місце і роль у Другій світовій війні. Автор пережив із ними 
всі незгоди війни, ділив вояцький побут і все те, що несла 

війна, - аж до полону. Для військових істориків, 
дослідників і всіх, кому небайдужа українська історія із

першоджерел.



Герої визволення України /
Всеукраїнська організація інвалідів війни та
збройних сил ; авт.-упоряд. П. Л. Машовець. -
Київ : УКРАЇНА, 2007. - 111 с. : іл.

Видання містить інформацію про видатних 
воєначальників і полководців, які боронили і визволяли 

українську землю від німецько-фашистських загарбників у 
роки Великої Вітчизняної війни.



Голокост у Рівному: масове
вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. /
упоряд. Дж. Бердз ; пер. з англ. Д. Аладька ;
Північно-східний університет (Бостон),
Інститут європейських досліджень (Нью-
Йорк). - Рівне : Волинські обереги, 2017. - 158 с.
: іл., табл., фот.

Д. Бердз: “Після більше ніж десяти років досліджень в архівах Росії, 
України, Ізраїлю, Польщі, Німеччини та Сполучених Штатів, які
підкріплювались розмовами з уцілілими та їх родинами, я пред-

ставляю мікроісторію німецької акції в Рівному 7–9 листопада 1941 р. 
Я доклав усіх можливих зусиль для того, щоб об’єднати разом 
неопубліковані (головним чином) свідчення вбивць, свідків та 

уцілілих євреїв з метою реконструювати увесь жах лише однієї 
німецької акції з тих, що були типовими в Україні восени і взимку 1941 

р.” Ця книга присвячена пам’яті трьох рівненських друзів: уцілілої з 
Рівного Хаї Мусман, ії польського друга Юрека Новаковського, який 

був свідком, та жінки, яку він врятував, Кристини Новаковської
(уроджена Лія Бодкер)



Грабовський С. І.
Українці по три боки фронту.

Нація і зброя / С. І. Грабовський. - Ніжин : ПП
Лисенко М. М., 2010. - 373 с.

Наскрізною темою книги є Друга світова війна та доля України й 
українців у зв’язку із підготовкою, початком і драматичними 
поворотами цієї війни. В її основу лягли статті, написані для 

журналів, електронних видань та газет упродовж останніх років. 
Автор деконструює чимало пов’язаних із війною соціальних

міфологем, витворених тоталітарною пропагандою, вводить в 
обіг маловідомі чи зовсім невідомі загалові історичні факти, 

показує головні події часів війни під нестандартними ракурсами. 
Книга може бути рекомендована науковцям, учителям, 

студентам, старшокласникам, усім, кому небайдужа історія
України першої половини ХХ століття. Книга друкується в 

авторській редакції. 



Дімент М.
Самотній вигнанець. Щоденник

про Свинюхи та гетто в Локачах / М. Дімент ;
за ред. Шмуеля Ягалома (Дімента) ; [пер. з англ. В.
Бобров]. – Київ : Український центр вивчення
історії Голокосту, 2016. - 199 с. : фото. - (Бібліотека
спогадів про Голокост).

Ця книга – свідчення Мехеля Дімента, єврея, уродженця волинського 
містечка Свинюхи (нині с. Привітне Локачинського району), про пережите 

ним під час Другої світової війни у рідному містечку та в гетто в Локачах, до 
якого невдовзі після початку німецької окупації переселили його громаду, про 
його втечу з гетто напередодні ліквідації та поневіряння протягом майже 
двох років теренами Волині у пошуках притулку, переховування у колишніх 

сусідів та друзів. Від першої особи читач дізнається про етапи нацистського
«остаточного розв’язання єврейського питання» на Волині, сприйняття та 

вчинки щодо цього різних верств місцевого неєврейського населення, про 
стратегії виживання жертв та пошуки способів порятунку переслідуваними. 

Це проникливі та сповнені болю спогади людини, яку, як і кількасот тисяч
інших волинських євреїв, було перетворено на об’єкт знущання, пограбування, 

експлуатації та, зрештою, вбивства на тлі кривавої боротьби за 
встановлення расового панування або створення етнічно однорідного

простору, що розгорталася у Волинському регіоні у 1941–1944 роках.



Косик В.
Україна і Німеччина у другій

світовій війні / В. Косик ; пер. з фр. Р. Осадчука.
- (Українознавча бібліотека НТШ / Наукове
товариство ім. Т. Шевченка у Львові ; число 3). -
Париж[та ін.] : [б. в.], 1993. - 659 с.

Українська історія 30-50 рр. н. ст. ще донині заповнена
фальшивими стереотипами, що придумували для нас різні

режими. Це особливо стосується боротьби українців у часи
Другої світової війни та українсько-німецьких взаємин у цей

драматичний період нашої історії.
У пропонованій книжці, перекладеній із французької мови, 
відомий зарубіжний дослідник проф. Володимир Косик на 
підставі глибокого аналізу архівів Третього Рейху, його

численних дотепер невідомих документів, розкриває
справжній характер українсько-німецьких взаємин та 

масштаби українських національно-визвольних змагань у 
період Другої світової війни.



Литвин В. М.
Україна в Другій світовій війні

(1939-1945) / В. М. Литвин. - Київ : Лі-Терра,
2004. - 464 с.

Воєнна доба 1939-1945 рр., попри її широке висвітлення, й до 
сьогодні є часом, який ще потребує свого осмислення.

Відмітна особливість цього дослідження – узагальнюючий, 
підсумковий його характер. Щоб об’єктивно і повно

відтворити цю добу в історії України, автор широко 
використовує науковий доробок своїх попередників.



Лук’яненко Л. Г.
Маршал Жуков і українці у Другій

світовій війні: (відповідь генералові
Іщенку) / Л. Г. Лук’яненко. - 5-е вид. - Борислав,
2002. - 40 с. - (Бібліотечка "Соборності").

Страшні роки Другої світової війни залишили незагойні рани на 
тілі Української Нації. Правду про роль маршала Жукова у нищенні українців

розкриває книга Левка Лук'яненка. Це видання побачило світ за сприяння
Української республіканської партії «Собор» — найстарішої політичної

партії нової України, що послідовно обстоює відродження України й 
пробудження національного духу всіх українців. Нехай ця книга допоможе

розчистити замулені криниці нашої історичної пам'яті, згадати, як 
насправді було все в тій страшній війні, свідком якої мені випало бути.

"Навіщо ми, друзі, тут голови морочимо. На біса обмундировувати
і озброювати цих хохлів. Всі вони — зрадники! Що більше в Дніпрі втопимо, 

то менше доведеться до Сибіру після війни засилати", - маршал Радянського
Союзу Георгій Жуков.

Ця книга Левка Лук’яненка розкриває правду про роль Жукова у 
нищенні українців під час Другої світової війни.



Моргун Ф. Т.
Сталінсько-гітлерівський геноцид

українського народу : факти і наслідки / Ф. Т.
Моргун. - 3-є вид., скороч. - Полтава : Дивосвіт,
2008. - 288 с.

Відомий письменник-публіцист Федір Моргун, майстер
публіцистичної прози, переконливо показує і доводить, що

головна спроба геноциду українського народу – Друга 
світова війна. Натхненниками і організаторами якої

виступили фюрер нацистів А. Гітлер і вождь більшовиків І. 
Сталін.

Як українець, який особисто пережив голодомор, очевидець
окупації України і учасник її звільнення від Донбасу до 
Карпат – автор цієї книги, розрахованої на найширшу
читацьку аудиторію, обмежує своє завдання аналізом

сталінсько-гітлерівського геноциду українського народу



Мусман Хая.
Місто моє розстріляне / Х. Мусман. -

Рівне : Волинські обереги, 2019. - 132 с.

"Місто моє розстріляне" – це книга спогадів про міжвоєнне Рівне
та в період його окупації нацистами. Її авторка – Хая Мусман, яка 
жила тут в ті роки. Свою книгу вона присвятила батькам, яких
нацисти розстріляли у рівненському урочищі Сосонки. Уперше цю

книгу видали російською мовою в 1994-му році.
Авторка відтворює світ свого дитинства і фактично

представляє читачеві історію повсякдення мешканців маленького 
провінційного містечка. На сторінках книги зображено буття
конкретних людей у поліконфесійному світі, який зник у роки 
Другої світової війни. Ця книга – своєрідний реквієм за тими

рівнянами, котрих убито в роки Голокосту.



Педак В. П.
Дякуємо і мертвим, і живим :

документальний нарис / В. П. Педак ; передм. Ю. Б.
Ланге-Квассовські. - Дніпропетровськ : Січ, 2007. -
274 с.

Книга запорізького журналіста про долі остарбайтерів, 
які під час війни опинилися в Німеччині. Автор отримав
сотні листів. На багатьох прикладах він доводить, що

такі людські якості як порядність, та здатність
розуміти чужу біду є у важкі хвилини визначальними. 

Той, хто здавався ворогом, ставав рятівником. Не 
зважаючи на війну та ворожнечу, людяність та 

гуманізм завжди притаманні людині.



Політична історія України. ХХ
століття : в 6-ти т. / голова ред. кол. І. Ф. Курас;
Національна Академія Наук України, Інститут
політичних і етнонаціональних досліджень. -
Київ : Генеза. - 2002.

Т. 4 : Україна у Другій світовій
війні = Ukraine and the Second World War (1939-1945) /

В. І. Кучер, В. А. Гриневич, В. С. Коваль. - Київ : Генеза,
2003. - 584 с.

Четвертий том видання охоплює період Другої світової війни. 
Спираючись на унікальний архівний матеріал, праці сучасної

історіографії, автори прагнуть переосмислити питання про роль 
і місце України у контексті передвоєнного партнерства, а згодом

воєнного протистояння двох диктатур.
У томі висвітлено внесок українців у розгром нацизму, вузлові

моменти розвитку радянського партизанського руху, боротьби
ОУН і УПА, політичні наслідки воєнного протистояння двох

тоталітарних систем.



Сергійчук В. І.
ОУН-УПА в роки віни : нові

документи і матеріали / В. І. Сергійчук . - Київ :
Дніпро, 1996. - 495 с.

В упорядкований та прокоментований відомим істориком В. 
Сергійчуком збірник увійшли маловідомі, а здебільшого зовсім 

невідомі читачеві документи й матеріали, раніше надійно сховані в 
архівах під грифом «Цілком таємно», що стосуються діяльності 

ОУН-УПА в роки Другої світової війни і свідчать про те, що 
українські націоналісти воювали за відродження й утвердження 

незалежної української держави на етнічних землях власного 
народу, борючись на два фронти: проти гітлерівського та 

сталінського тоталітарних режимів. Документи розвінчують міф 
про колабораціонізм оунівців, їхню нібито тісну співпрацю з 
німецькими окупантами, що майже піввіку всупереч фактам 
уперто стверджували прислужники радянської ідеологічної 

машини



Україна і український народ у Другій
світовій війні. Дискусії. Випуск 1 : зб. / Укр. ін-
т нац. пам’яті ; упоряд. : Л. С. Герасименко, Р. І.
Пилявець. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2009. –
56 с.

Збірник містить запис дискусій щодо участі України і українського народу в 
Другій світовій війні, проведених на засіданнях двох «круглих столів» за 

ініціативою Українського інституту національної пам'яті 6 та 20 лютого 
2009 р. Учасники дискусій – відомі історики з різних наукових середовищ

розкривають найактуальніші питання участі українського народу в Другій
світовій війні. На засіданні, присвяченому питанням становища України

напередодні війни, наголошується на трагічній долі українського народу, який, 
не маючи власної держави, став розмінною монетою у грі великих держав. 
Україна не розглядалась як окрема держава, а тому мова йшла лише про її
території як засіб для задоволення геополітичних інтересів європейських

країн. Вважаючи питання участі України в Другій світовій війні важливими
для консолідації українського суспільства, учасники дискусій запрошують до 

обговорення висловлених тут міркувань не лише фахових істориків, а й 
якомога ширші кола громадськості та тих, хто не байдужий до історії

України.
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Україна і український народ у Другій
світовій війні. Дискусії : зб. – Вип. 2 : Україна у
період стратегічного наступу німецьких військ
(червень 1941 - листопад 1942 рр.). Українські землі та
становище українців в умовах німецького
окупаційного режиму (червень 1941 - жовтень 1944 рр.).
Національно-визвольний рух на окупованих
територіях України (1941 - 1944 рр.) / Укр. ін-т нац.
пам’яті ; упоряд. : Л. С. Герасименко, Р. І. Пилявець. – Київ :
Вид–во імені Олени Теліги, 2009. - 84 с.

Український інститут національної пам'яті підводить підсумки обговорень 
подій Другої світової війни. У другому збірнику подано запис дискусій щодо 
участі України й українського народу в Другій світовій війні з червня 1941 до 

1944 року, проведених на засіданнях трьох «круглих столів» (3 квітня, 6 
травня і 5 червня 2009 року) з ініціативи Українського інституту 

національної пам’яті. Учасники дискусій – відомі історики з різних наукових 
середовищ – розкривають найактуальніші питання участі українського 

народу в Другій світовій війні. На засіданнях розкриваються найбільш
обговорювані в літературі питання, пов'язані з підготовкою СРСР до війни, 

катастрофічні поразки Червоної армії в 1941 р. та їх наслідки для України, 
аналізуються проблеми становища українців в умовах окупаційного режиму, 

дається оцінка ролі українських патріотичних сил у боротьбі проти
нацизму. Питання про участь України в Другій світовій війні є вкрай

актуальними і важливими для консолідації українського суспільства. 
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Україна і український народ у Другій
світовій війні : дискусії : зб. – Вип. 3 : Завершальний
період Другої світової війни. Підсумки війни та її
наслідки для України. Міжнародне визнання України
суб’єктом Антигітлерівської коаліції в роки Другої
світової війни: історичні та правові підстави. Україна у
Другій світовій війні : формування національної пам’яті
українського народу / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд. : Л. С.
Герасименко, Р. І. Пилявець. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги,
2009. - 84 с.

Збірник містить запис дискусій щодо участі України і українського народу в 
Другій світовій війні, проведених на засіданнях трьох «круглих столів» за 
ініціативою Українського інституту національної пам'яті 16 грудня 2008 
року, 19 і 25 червня 2009 року. Учасники дискусій – відомі історики з різних

наукових середовищ розкривають найактуальніші питання участі
українського народу в Другій світовій війні. На засіданнях дискутувалися
найбільш обговорювані в літературі питання, пов'язані із завершальним

періодом війни і участі в ньому України, зокрема, порушувалися питання про 
наслідки Другої світової війни, розкривалися проблеми людських і 

матеріальних втрат України, соціально-економічні та політичні підсумки
війни і те, як це позначилось на долі українського народу. Гарячі дискусії на 
одному з засідань викликало питання визначення історичних та правових

підстав визнання України суб’єктом Антигітлерівської коаліції. Проблемам 
формування національної пам'яті про Другу світову війну в українському

суспільстві присвячене заключне засідання «круглого столу».
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Україна і український народ у Другій
світовій війні. Дискусії : зб. – Вип. 4 : Звільнення
України від нацистських загарбників (до 65-ї річниці).
Українці на фронтах Другої світової війни та у Русі Опору
країн Європи : проблеми історичної та національної
пам’яті. Формування Ялтинсько-Потсдамської системи
міжнародних відносин і доля України / Укр. ін-т нац.
пам’яті ; упоряд. : Л. С. Герасименко, Р. І. Пилявець. - Київ :
Видавець Лисенко М. М., 2010. - 95 с.

Збірник містить запис дискусій щодо участі України і українського
народу в Другій світовій війні, проведених на засіданнях трьох круглих столів
за ініціативою Українського інституту національної пам'яті 29 жовтня, 18 
листопада і 9 грудня 2009 року. Учасники дискусій – відомі історики з різних

наукових середовищ розкривають найактуальніші питання участі
українського народу в Другій світовій війні. На засіданні, присвяченому

питанням вигнання німців із території України, наголошується на вагомому
внеску українців у боях на Лівобережній і Правобережній Україні, водночас

підкреслюється кількість втрат українців у результаті мобілізації
населення у 1943 р. 

На одному з засідань розглядалися питання участі українців у боях 
на всіх фронтах Другої світової війни. На одному з останніх обговорень за 
круглим столом розглядалося питання про роль Ялтинсько-Потсдамської

системи міжнародних відносин у повоєнному устрої і її вплив на долю 
України.
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Україна у Другій світовій війні : до
70-річчя перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні / Укр. ін-т нац. пам’яті. - Київ :
Український інститут національної пам’яті, 2015. -
27 с. : іл., фот. - (1939-1945 : Пам’ятаємо.
Перемагаємо).

До 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
Український інститут національної пам’яті видав книжку 

«Україна у Другій світовій війні».
У виданні йдеться про героїв-українців Другої світової та людські 

втрати українського народу у цій страшній війні. Наводяться
факти, цифри, особи.

Також розкривається складна картина світового протистояння
на нашій землі та українців на всіх фронтах глобального 

конфлікту



Українська Національна Армія:
матеріяли до історії : зб. ст. / упоряд. Р.
Колісник ; авт. передм. М. Ф. Слабошпицький. -
Київ : Ярославів Вал, 2013. - 320 с. : іл.

Українська Національна Армія, як і Українська дивізія
"Галичина", як, зрештою, й УПА - ті теми, на яких

спекулюють компартійні історики та їхні вірні сателіти, 
котрі не перестають воювати з минулим.

Ця книжка містить надзвичайно важливі матеріали з 
мало ще знаних епізодів Другої світової війни, пов'язані з 

роллю в ній українських військових формацій. 



Українські в’язні концтабору
Маутгаузен : свідчення тих, хто вижив :
[спогади, листи, усні історії] / Укр. ін-т нац. пам’яті,
Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ;
упоряд. Т. В. Пастушенко [и др.]. - Київ : Вид-во
імені Олени Теліги, 2009. - 336 с.

У книжці представлені спогади, листи та усні історії наших 
співвітчизників, які дають змогу пролити світло на особливий 
досвід перебування українських в’язнів в одному з нацистських 

концтаборів — Маутгаузені. У виданні використано фотографії, 
документи та листи з фондів Національного музею історії

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Автори присвячують це видання пам’яті співвітчизників, які

пережили воєнне лихоліття.



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]. - Київ ;
Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. - 247 с.
: фотогр. + [22] с. карт.

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. Через відсутність незалежної української держави українці
опинились по різні сторони фронту. У запропонованій книзі
проаналізовано події, що відбувались на території України, 

починаючи від проголошення Карпатської України у березні 1939 р., і 
завершуючи подіями на Далекому Сході у вересні 1945 р. (На основі

значного масиву матеріалів розглянуто основні аспекти
формування історичної пам’яті Українського народу про Другу 

світову війну в сучасній Україні.)



Патриляк І. К.
Україна в роки другої світової війни

: спроба нового концептуального погляду :
[сторінки історії] / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. -
Ніжин ; Київ : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. -
590 с.

У книзі розглянуто найбільш суперечливі сторінки історії України 
періоду Другої світової війни. Велику увагу приділено висвітленню 

"української проблеми" напередодні і на початку світової війни, долі 
українських земель у 1939-1940 рр., участі українців у фінській 

кампанії, бойовим діям і причинам поразки Червоної армії в битві за 
Україну в 1941 р., окупаційному режиму нацистів та їхніх союзників в 

Україні, українському визвольному рухові, діяльності радянського 
підпілля і партизанів, взаєминам більшовицької влади і українського 

суспільства в роки війни. Призначена для широкого кола читачів, 
може бути корисною для студентів, викладачів, учителів та всіх, 

хто цікавиться історією України періоду Другої світової війни.



Вашій увазі представлена  література, яку ви 
зможете знайти у фондах бібліотеки 

ім. М. Лавровського НДУ ім. Миколи Гоголя


