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Друга світова війна у довідково-бібліографічних 

виданнях 
 

Видання з фонду відділу довідково-бібліографічного обслуговування 

 

 
1. Партизанское движение на Украине в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1944) : библиография / АН УРСР, 

Гос. публ. б-ка УССР ; сост.: Е. С. Ровнер, П. Ю. Высоцкая. – 

Киев, 1951. – 45 с. 

Зі змісту: Документы о партизанском движении. – С. 6–11; 

Воспоминания участников партизанских соединений и отрядов 

(материалы к их биографиям). – С. 11–26; Общие материалы: 

Музей «Оборона Одессы». Партизанское движение в Одессе. – 

С. 34. 

Науково-допоміжний апарат: Іменний покажчик. 

Шифр зберігання ВДБО : Т3(4Ук)62я1 П 18 

 

2. Великая Отечественная война Советского Союза 

(1941–1945 гг.) : библиогр. совет. ист. лит. за 1946–1959 гг. / 

АН СССР, Ин-т истории ; сост. Г. А. Куманев. – М., 1960. – 

137 с. 

Видання є спробою зведеної бібліографії Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Матеріал розташовано за 

темами, які згруповано в тринадцять розділів. Зокрема такі: 

«Герои Великой Отечественной войны», де представлено Героїв 

Радянського Союзу – Олександра Шевченка, генерала армії 

Н. Ф. Ватутіна, В. А. Линника, М. Т. Усика та ін.; «Вооруженные 

Силы СССР в Великой Отечественной войне»; «Советский народ в Великой 

Отечественной войне»; «Историческая победа над Японией». У межах розділів 

матеріал розташовано в алфавітному порядку. Науково-допоміжний апарат: 

«Краткий список библиографических указателей». 

Шифр зберігання НБУВ: Во779900 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я1 В 27 

 

3. Великая Отечественная война Советского Союза 

(1941–1945 гг.) : рек. указ. лит. / Гос. б-ка СССР 

им. В. И. Ленина, Гос. публ. ист. б-ка. – М. : Книга, 1965. – 

250 с. 

У посібнику представлено монографії, колективні праці, 

нариси історичних подій, збірники документів, мемуарна та 

художня література. У покажчику поряд з хронологічними 

розділами подано тематичні. Художня література виділена у 

самостійний розділ, в якому рекомендовано романи, повісті, 

оповідання, вірші та поеми, драматургічні та кінодраматургічні 
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твори. 

Видання має допоміжні покажчики – алфавітний, іменний та географічний. 

Шифр зберігання НБУВ: Во944369 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я1 В 27 

 

4. О войне, о товарищах, о себе: Великая Отечественная 

война в воспоминаниях участников боевых действий : аннот. 

указ. военно-мемуар. лит. (1941–1975 гг.) / авт.-сост.: 

В. И. Ежаков, П. К. Огарев, М. К. Секирин. – М. : Воениздат, 

1977. – 240 с. 

У покажчику представлено наукову бібліографію воєнно-

мемуарної літератури. У виданні проанотовано близько 900 праць 

та збірників, присвячених Великій Вітчизняній війні. Написані 

ветеранами книги надруковані центральними та місцевими 

видавництвами. Науково-допоміжний апарат: перелік збірників 

спогадів, іменний покажчик. 

Шифр зберігання НБУВ: Ва295621 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я1 0-11 

 

5. О войне, о товарищах, о себе: Великая Отечественная 

война в воспоминаниях участников боевых действий : аннот. 

указ. военно-мемуар. лит. (1975–1981 гг.) / авт.-сост.: 

П. К. Огарев, М. К. Секирин. – М. : Воениздат, 1982. – 256 с. 

Випуск включає анотації на мемуари, збірники спогадів та 

книги про бойовий шлях армії, написані учасниками бойових дій, 

що вийшли з друку в 1975–1980 роках. Додатки вміщують 

перелік збірників спогадів та іменний покажчик. 

Шифр зберігання НБУВ: В331749/2 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я1 0-11 

 

 

6. СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 

1941 – сентябрь 1945 г) : указ. совет. лит. за 1941–1967 гг. / 

АН СССР, ИНИОН, Ин-т истории СССР, Ин-т воен. истории 

М-ва обороны СССР ; сост.: Л. Б. Виноградова, 

И. П. Доронин, К. К. Искольдская [и др.]. – М. : Наука, 1977. – 

691 с. 

У покажчику представлені історичні джерела – документи, 

щоденники, листи, публіцистика, спогади. Посібник вміщує 

видані науковими установами або науковими журналами 

публікації археографічно оброблених джерел документального 

характеру. Відображено твори воєнних кореспондентів – письменників та 

журналістів: нариси, репортажі, фронтові щоденники. Повно представлено спогади 

учасників Великої Вітчизняної війни. 

Шифр зберігання НБУВ: В321945/3–4 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я1 И 90 
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7. Подвигом уславлені: Герої Радянського Союзу – 

партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної 

війни : біобібліогр. довід. / Д. П. Григорович, П. І. Денисенко, 

В. О. Землинський, В. М. Нем’ятий. – Київ : Політвидав 

України, 1978. – 351 с. 

У довіднику подано біографії Героїв Радянського Союзу – 

партизанів і підпільників, що діяли на тимчасово окупованій 

території Української РСР у роки Великої Вітчизняної війни. 

Кожна стаття містить фото героя та пристатейну бібліографію. 

Шифр зберігання НБУВ: Ва322552 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)д.я2 П 44 

 

8. Великая Отечественная война 1941–1945 : указ. лит., 

изд. на Украине в 1970–1983 годах / АН УССР, Ин-т истории ; 

сост.: М. Ф. Дмитриенко, Е. Г. Кузнецова, Н. А. Дехтярева, 

Л. Я. Муха. – Киев, 1983. – 74 с. 

До покажчика включено монографії, збірники статей, 

документів і матеріалів, а також мемуарну та науково-популярну 

літературу. В основу структурного поділу покладено проблемно-

тематичний принцип. У розділах матеріал розташовано за 

алфавітом. Анотації подаються у випадках, коли назва не 

розкриває теми джерела. 

Шифр зберігання НБУВ: Ва405911 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)62я1 В 27 

 

9. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : 

реф. сб. : в 2-х ч. / АН УССР, Отд. науч. информ. по 

обществ. наукам ; сост.: М. Ф. Дмитриенко, 

Л. П. Макитан, Е. Р. Куц. – Москва ; Киев, 1985. –– 

(Общественные науки в Украинской ССР). 

Ч. 1. – 270 с. 

Ч. 2. – 214 с. 

Збірник включає реферати наукових, мемуарних та 

науково-популярних праць, що були видані в 

Українській РСР за період з 1970 по 1985 роки. 

Шифр зберігання НБУВ: В333593/1–2 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)62я1 В 27 

 
10. Великая Отечественная война 1941–1945 : 

энциклопедия / редкол.: Ю. Я. Барабаш, П. А. Жилин, 

В. И. Канатов [и др.]. – М. : «Совет. энцикл.», 1985. – 832 с. : 

ил. 

У виданні подано енциклопедичні відомості про битви, 

стратегічні та найважливіші фронтові операції, оборону міст-

героїв. Низку статей присвячено видам збройних сил, родам 

військ, їх бойовому застосуванню. Також вміщено статті про всі 

фронти та армії, флоти та флотилії, види озброєння. Видання 
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містить біографічні довідки про керівників держави, найвидатніших полководців та 

воєначальників, про героїв фронту та тилу, видатних діячів науки та культури. 

Енциклопедія вміщує багатий ілюстративний матеріал, пристатейну бібліографію. 

Шифр зберігання НБУВ: Вс23294 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я2 В 27 

 

11. Великая победа: 1941–1945 : рек. библиогр. указ. / 

Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; сост.: М. Е. Киреева, 

Е. И. Ларина, З. П. Левашева [и др.]. – М. : Книга, 1985. – 

223 с. 

До посібника включено документи, монографії, мемуари, 

нариси, документальні повісті та романи, науково-популярні 

роботи, твори художньої літератури, що видані центральними 

видавництвами з 1979–1983 рр. У розділі «На фронтах Великой 

Отечественной войны» літературу систематизовано за 

хронологією подій; «Виды Вооруженных Сил и рода войск в 

Великой Отечественной войне. Боевой путь частей, соединений и объединений» та 

«Герои Великой Отечественной войны» – за видами Збройних Сил; «Борьба в тылу 

врага» за республіками, всередині за алфавітом областей та країв. Науково-

допоміжний апарат: покажчик авторів та назв, географічних назв та список книг, що 

вийшли після здачі покажчика до друку. 

Шифр зберігання НБУВ: Ва421844 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я1 В 27 

 

12. Великая победа : реф. сб. / АН СССР, 

ИНИОН ; редкол.: А. М. Самсонов, И. Н. Кравченко, 

Г. А. Куманев [и др.]. – М., 1985. – 

Ч. 1 : К 40-летию победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов : совет. 

историография. – 1985. – 250 с. 

Ч. 2 : К 40-летию победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов : совет. 

историография. – 1985. – 207 с. 

Ч. 3 : Исторический пример героизма советского 

народа : совет. историография Велик. Отечеств. войны 

1941–1945 гг. – 1987. – 172 с. 

У реферативному збірнику відображено найбільш важливі вітчизняні 

історичні монографічні дослідження та наукові збірники присвячені подвигу народу 

у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. У першій частині подано загальні 

праці про визвольну війну народу проти фашистських загарбників. Зібрано 

матеріали, що відображають основні події військових років. Друга частина збірника 

подає реферати праць, що присвячені Великій Перемозі, внеску в розгром ворога 

робітничого класу, селянства, інтелігенції, жінок та молоді. До списку літератури 

увійшли найбільш важливі колективні праці та монографічні видання. 

Шифр зберігання НБУВ: В333503/1–3 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я1 В 27 
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13. Великая Отечественная война 1941–1945 годов 

в произведениях советской живописи: к 40-летию 

Великой Победы : библиогр. указ. / Акад. худож. СССР, 

Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина, Науч. б-ка Акад. художеств СССР ; 

сост.: Н. С. Гуркина, Т. В. Макарова, Е. Н. Хрусталева. 

– Ленинград, 1986. – 

Вып. 2, ч. 1. – 76 с. 

Вып. 2, ч. 2. – 89 с. 

У покажчику представлено опис репродукцій робіт 

радянських художників, література про творчість митців та про 

окремі мистецькі твори. Видання містить: іменний покажчик 

художників; додаток з переліком альбомів, каталогів ювілейних виставок, книг та 

статей в журналах. 

Шифр зберігання НБУВ: В333912/2.1–2.2 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я1 В 27 

 

 

14. Україна у Великій Вітчизняній війні : рек. бібліогр. 

покажч. / М-во культури Української РСР, Держ. респ. б-ка 

УРСР ім. КПРС, Держ. іст. б-ка Української РСР. – Київ : 

Вид-во політ. літ. України, 1989. – 87 с. 

Книги, зібрані у виданні, відображають основні етапи 

Великої Вітчизняної війни на території України. Покажчик 

включає збірники документів компартії та уряду СРСР, 

монографічну, мемуарну літературу, художні твори, статті з 

журналів. Мемуари видатних воєначальників, діячів 

партизанського руху, художні твори подано за алфавітом прізвищ 

авторів. Матеріали розділу «Герої і подвиги» – за алфавітом областей. Для зручності 

користування видання містить «Алфавітний покажчик авторів і назв творів». 

Шифр зберігання НБУВ: Ао249811 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)62я1 У 45 

 

 

15. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 

[1989–2011] рік / Держ. закл. «Нац. іст. б-ка України». – Київ : 

Вид. дім «Виниченко», 1990–2013. – Щорічник. 

Зі змісту: Україна в період Другої світової війни (1939–

1945 рр.). 

Шифр зберігання НБУВ: Ж67033 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)я1 І-90 
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16. Уроки Другої світової війни і сучасність 1987–

1989 рр. : бібліогр. покажч. / АН УРСР, ін-т філософії, Наук. б-

ка Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького ; уклад.: 

Г. І. Германчук, Н. І. Тарасова, А. С. Чачко. – Київ, 1990. – 

64 с. 

Покажчик включає бібліографічну інформацію про окремі 

статті і документи, які відображають процес формування 

поглядів про причини і наслідки Другої світової війни. 

Бібліографічні джерела згруповано за розділами: «Нові концепції, 

факти, документи про Другу світову війну», «Міжнародні 

відносини напередодні Другої світової війни», «Агресивна 

політика держав фашистського блоку та походження Другої світової війни», «Рух 

Опору в боротьбі з фашистською навалою». 

Шифр зберігання НБУВ: Ва516771 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(2)62я1 У 71 

 

17. Україна у Великій Вітчизняній війні : бібліогр. 

покажч. видань, присвяч. 50-річчю Перемоги / Книжк. палата 

України ; уклад.: Л. А. Кириченко, В. М. Репік. – Київ, 1997. – 

51 с. 

До покажчика включено книги, що зареєстровані 

Книжковою палатою України в 1994–1996 роках. Видання 

складається з чотирьох розділів. У першому розділі зібрані 

загальні праці, що стосуються участі України у Другій світовій та 

Великій Вітчизняній війнах. Другий – містить спогади ветеранів 

війни про їх бойовий шлях. Третій розділ представлений як Книга 

Пам’яті України, у якій засвідчено вшанування пам’яті загиблих 

на фронтах Великої Вітчизняної війни. У четвертому – вміщено документально-

публіцистичні твори та твори художньої літератури. У межах розділів література 

розташована в алфавітному порядку. 

Науково-допоміжний апарат: іменний, географічний покажчики та покажчик 

назв. 

Шифр зберігання НБУВ: Ва579554 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)62я1 У 45 

 

18. Україна в Другій світовій війні у документах : зб. 

нім. арх. матеріалів : у 4-х т. / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, 

НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства 

ім. М. Грушевського ; упоряд. В. Косик. – Львів, 1997–2000. 

Т. 1 : [1941]. – 1997. – 382 с. 

Т. 2 : 1941–1942. – 1998. – 383 с. 

Т. 3 : 1942–1943. – 1999. – 382 с. 

Т. 4 : 1944–1945. – 2000. – 367 с. 

Збірник документів відображає реальність історичних 

фактів і подій періоду Другої світової війни. Перший том містить 

документи датовані 1941 роком, що допоможуть дослідити стан української 

політичної думки напередодні німецько-радянської війни і в перші місяці окупації. 
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Наступні томи доповнюють перший том, а також містять численні документи, які 

свідчать про збройний спротив і переслідування українських націоналістів 

фашистами. Документи у збірнику подано за хронологією. Видання містить 

«Особовий та географічний показник» та список найважливіших скорочень. 

Шифр зберігання НБУВ: В341481/1–4 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)62я2 В 27 

 

19. Україна і Друга світова війна : кінолітопис : анот. 

кат. кіножурн., документ. фільмів, кіносюжетів, спецвипусків 

(1939–1945) / упоряд. Т. Ємельянова ; ред. Л. Васько ; Держ. 

ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів 

України ім. Г. С. Пшеничного. – Київ, 2005. – 201 с. – 

Бібліогр.: с. 180–181. 

У виданні зібрано й узагальнено інформацію про весь 

комплекс архівних кінодокументів, створених у роки Другої 

світової війни, тобто з вересня 1939 по вересень 1945 рр. Масив 

архівних документів поділяється на три групи: першу – 

складають кіножурнали, документальні фільми, кіносюжети виробництва 

вітчизняних кіностудій; другу групу джерел становить фонд кінолітопису (окремі не 

змонтовані сюжети, які не ввійшли до готової продукції і не демонструвалися свого 

часу на кіноекранах); до третьої групи джерел належить масив кінодокументів 

«трофейної кінохроніки», які до 1998 р. перебували на секретному зберіганні. 

Описові статті на кінодокументи складаються з довідково-пошукових даних та 

анотацій. 

Каталог містить науково-допоміжний апарат, що включає: іменний, 

географічний, авторський (операторський та режисерський) покажчики, покажчик 

фронтів, покажчики назв кінодокументів, бібліографію архівних видань та 

довідкових публікацій, список скорочень та абревіатур. 

Шифр зберігання НБУВ: Вс42896 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)62я1 У 45 

 

 

20. Грицюк В. Стратегічні та фронтові операції Великої 

Вітчизняної війни на теренах України / В. Грицюк ; НАН 

України, Ін-т історії України. – Київ, 2010. – 149 с. – (Україна. 

Друга світова війна 1939–1945). 

Визначено місце та роль України у воєнно-стратегічних 

планах Гітлера та Сталіна в період підготовки до війни. 

Проаналізовано воєнні дії у процесі окупації України військами 

гітлерівської коаліції, бойові операції у 1942–1943 рр., наступ 

радянських військ на південній Україні, захоплення стратегічних 

плацдармів на Дніпрі у 1943 р., та звільнення Кримського 

півострова у 1943–1944 рр., бойові дії у 1944 р. та повне вигнання агресора з 

України. 

Шифр зберігання НБУВ: Ва731160 
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21. Україна під нацистською окупацією: спалені села 

(1941–1944 рр.) : анот. покажч. / Укр. ін-т нац. пам’яті ; авт.-

упоряд.: С. В. Бутко, Л. С. Герасименко, А. М. Киридон [та 

ін.]. – Київ, 2012. – 362 с. 

Видання містить інформацію про знищені села та населені 

пункти в ході німецьких каральних акцій, а також Указ 

Президента України № 925/2011 «Про заходи у зв’язку з 70-ми 

роковинами Корюківської трагедії» та Постанову Верховної Ради 

України «Про вшанування пам’яті жертв Корюківської трагедії 

під час Другої світової війни». Матеріал у покажчику розміщено 

за алфавітом областей України. 

Відомості анотованого покажчика подано на основі документів архівних 

установ України, опублікованих джерел та літератури, присвячених цій темі. 

Науково-допоміжний апарат містить: список джерел і літератури, географічний 

покажчик та перелік умовних скорочень. 

Шифр зберігання НБУВ: Ва763555 

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)62я1 У 45 

 

22. Україна. Хроніка визволення: дослідження, 

документи, свідчення / HАН України, Ін-т історії України, 

Меморіал. комплекс «Нац. музей історії Великої Вітчизняної 

війни 1941–1945 років» ; редкол.: В. М. Литвин, В. А. Смолій, 

І. П. Ковальчук [та ін.] ; авт. та упоряд.: Л. В. Легасова, 

О. Є. Лисенко, О. П. Білоус [та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – 

324 с. 

Науково-документальне видання вперше подає 

хронікальний вимір визволення населених пунктів України від 

нацистських загарбників у грудні 1942 р. – жовтні 1944 р. 

Вміщено статті істориків, хроніку визволення міст, містечок і сіл 

України. 

Шифр зберігання НБУВ: Ва785529 

 

 

 

Виконавці спвробітники ВДБО: 

 

зав. сектору   Мацкевич Л. П. 

пров. бібліограф   Штих П. М. 


