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Видання з фонду НТБ КНУТД



Політична історія України: XX ст. [Текст] : у 6 т. – К. : Генеза, 
2003 – .
Т. 4 : Україна у другій світовій війні (1939-1945). – 2003. – 584 с.
Видання охоплює період Другої світової війни. Спираючись на

унікальний архівний матеріал та праці сучасної історіографії, 
автори прагнуть переосмислити питання про роль і місце

України у контексті передвоєнного партнерства, а згодом

воєнного протистояння двох диктатур. 

Безсмертя. Книга Пам'яті України 1941-1945. – К. : Книга
Пам‘яті України, 2000. – 944 с.
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 залежність
Батьківщини, хто, незважаючи на розбіжність у політичних
поглядах, залишився патріотом країни до останнього подиху.



Говорят живые и погибшие фронтовики (1941-1945) : книга
воспоминаний фронтовиков / сост. А. П. Кутузов. – К. : Київська
правда, 2002. – 448 с.
В книгу вошли воспоминания фронтовиков с 22 июня 1941-го по

2001 гг. Их география обширна: 10 областей Украины, 5 регионов
Российской Федерации. Со страниц книги говорят и погибшие

солдаты войны – это их письма и документы, которые писались в

последние минуты жизни.
Снайдер, Тимоти. 
Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным : пер. с
англ. / Т. Снайдер. – К. : Дуліби, 2015. – 584 с.
Книга профессора Йельского университета (США) Тимоти Снайдера
посвящена трагическим страницам в истории Восточной Европы. 
Украинский Голодомор, сталинские массовые экзекуции, Холокост, 
расстрелы немцами гражданского населения в ходе антипартизанс-
ких операций, преднамеренное морение голодом советских военно-
пленных, послевоенные этнические чистки... С 1933-го по 1945 год в
Восточной Европе было уничтожено 14 миллионов человек. 



Моргун, Федір Трохимович. 
Сталінсько-Гітлерівський геноцид українського народу. Факти і

наслідки / Ф. Моргун. – 3-те вид., скор. – Полтава : Дивосвіт, 2008. –
288 с.
Відомий письменник-публіцист Федір Моргун розширює часові межі
геноциду принаймні до масштабів першої половини кривавого XX 
сторіччя. Майстер публіцистичної прози переконливо показує й
доводить, що головна спроба геноциду українського народу — Друга
світова війна. Натхненниками й організаторами її виступили фюрер
нацистів А. Гітлер і вождь більшовиків Й. Сталін. Автор вважає, що
геноцид здійснювався також проти Польщі, Росії, Білорусі, євреїв та
інших народів СРСР і світу.

Киричук, Юрій. 
Історія УПА / Ю. Киричук. – Тернопіль : 
Редакційно-видавничий відділ управління

по пресі, 1991. – 55 с.



Чайковський, Анатолій Степанович.
Невідома війна. Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою
документів, очима історика : историческая литература / А. С. 
Чайковський. – К. : Україна, 1994. – 255 с.
Ця книга доктора історичних наук А. С. Чайковського присвячена рухові
Опору на окупованій фашистами території України в роки війни. 
Побудована на свіжовіднайдених документальних матеріалах та
архівних джерелах, вона висвітлює широкий аспект проблем «малої
війни», замовчуваних майже півстоліття, а також роль і місце
партизанського руху в розгромі загарбників.

Великая Отечественная : фотоальбом. – 3-е изд., доп. – М. : 
Планета, 1985. – 391 с.



Адамович, Александр Михайлович. 
Блокадная книга : историческая литература / А. М. Адамович, Д. А. 
Гранин. – 5-е изд., испр. и доп. – Л. : Лениздат, 1989. – 526 с. 
Переиздание широкоизвестного произведения, в котором, 
основываясь на большом фактическом материале – документах, 
письмах, воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду. 
Авторы рассказывают о мужестве защитников города, о
героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы

Великой Отечественной войны. 
Бродский, Ефим Аронович.
Они не пропали без вести: Не сломленные фашистской неволей / 
Е. А. Бродский. – М. : Мысль, 1987. – 460 с.
Книга посвящена одной из наименее изученных страниц Второй
мировой войны. В ней повествуется о героической деятельности и
трагической гибели организаторов, руководителей и активистов
Братского сотрудничества военнопленных – самой крупной
нелегальной интернационалистической организации в глубоком
нацистском тылу.



ЗемнийЗемний уклінуклін іі безмежнабезмежна вдячністьвдячність ВамВам, , 

дорогідорогі нашінаші воїнивоїни--переможціпереможці, , заза вільнувільну

землюземлю, , заза честьчесть іі гідністьгідність БатьківщиниБатьківщини!!


