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Колектив авторів

УВІНЧАНІ СЛАВОЮ Черкаси:

Чабаненко Ю.А., 2010. – 10 с.

Ця книга - результат багаторічної

пошуково-дослідницької роботи Черкаської

обласної організації ветеранів по збереженню

пам'яті про жителів краю, які в період Великої

Вітчизняної війни 1941-1945 років відважно

боролися з німецько-фашистськими

загарбниками на багатьох фронтах і на

тимчасово окупованій ними території нинішньої

Черкащини.

Серед авторів книги - безпосередні

учасники тих героїчних і трагічних подій,

заслужені ветерани трудового фронту, науковці,

журналісти, члени сімей колишніх воїнів. їх

щирі розповіді - це яскраві свідчення про

масовий героїзм фронтовиків, підпільників і

партизанів, про величезну допомогу, яку

надавало своїм визволителям все населення

Черкаського краю.

Книга присвячена відзначенню 65-річчя

Перемоги радянського народу у Великій

Вітчизняній війні.



Герои-Освободители Черкасщины

Днепропетровск Издательство «Промінь»

1975 – 422 с

У цій книзі розповідається про подвиги

живих і полеглих воїнів - Героїв Радянського

Союзу, що билися за звільнення від німецько-

фашистських загарбників території в межах нині

існуючої Черкаської області. Це оповідання про

безмежному мужність і відвагу солдатів,

сержантів, офіцерів, генералів багатьох родів

військ і партизан, їх самовідданої вірності

безсмертним ленінським ідеям.



Золотоніщина в роки Великої

Вітчизняної війни 1941 – 1945 р.р.

Документи. Спогади. Статті. /Упорядники

Г.М. Голиш, М.Ф. Пономаренко. Науково-

публіцистичне видання Черкаси:

Відлуння-плюс, 2000 - 296

Пропонований збірник містить статті,

архівні матеріали, спогади, документи і

відтворює історію Золотоніщини в роки

Великої Вітчизняної війни. Адресований

учням та вчителям загальноосвітніх шкіл,

ветеранам Великої Вітчизняної війни, всім

зацікавленим історією рідного краю.



Корсунь-Шевченковская битва. Составители А. Л.

Стешенко, В. П. Мыслюк, А. К. Лыщенко. Издание

третье, переработанное.— К.: Политиздат Украины,

1983.— 269 с, ил., 8 л. ил.

Корсунь-Шевченківська битва - одна з найбільших

битв минулої війни, що завершилася ліквідацією

великої угруповання німецько -фашистських військ.

Її активні учасники, відомі воєначальники,

командири партизанських загонів, керівники партійного

підпілля, розповідають на сторінках цієї книги про

масовий героїзм радянських воїнів, партизан,

комуністів - підпільників, про допомогу, яку надавало

своїм визволителям місцеве населення.

У книзі вміщено також матеріали урочистих зборів,

присвячених врученню р. Корсунь -Шевченківський

ордена Вітчизняної війни I ступеня.



Автомонов П.Ф.

Партизани. Дніпро. 1943 Вид. Політичної 

літератури України К. 1973. – 103 с.

Форсування Радянською Армією восени

1943 року Дніпра було результатом героїчних

зусиль, бойової майстерності і тісної взаємодії

усіх родів військ, партизанських загонів і

місцевого населення. У книзі, написаній на

основі архівних документів і спогадів

безпосередніх учасників подій, кандидат

історичних наук письменник П. Ф. Автомонов

розповідає про масовий героїзм радянських

воїнів, партизанів, підпільних груп і місцевих

жителів у вікопомній битві за Дніпро, висвітлює

роль Українського штабу партизанського руху,

який здійснював керівництво партизанською

боротьбою широких народних мас на тимчасово

окупованій фашистськими загарбниками

території Радянської України.

Розрахована на широке коло читачів.



Війна... Велика Вітчизняна війна радянського

народу проти фашистських загарбників.

Страшна війна минулого століття, пекуча рана,

яка болить досі чи не кожній родині в Україні.

Воїни-переможці проявили чудеса героїзму,

стійкості, мужності, билися за кожен клаптик

рідної землі до останнього подиху, до

останньої краплі крові, вистояли і перемогли.

Для України ціна тієї перемоги жахлива —

мільйони людських життів, зруйнована

економіка. Кожен другий воїн поліг у боях,

кожен другий з тих, хто залишився у живих,

був поранений. Гоїлися рани, зростали

повоєнні покоління... Шість десятиліть тому

земля нашої нині незалежної держави була

звільнена від завойовників. Все менше

залишається учасників Великої Вітчизняної

війни. Честь їм і шана, живим! Вічна слава

загиблим! Хай не згасає пам'ять про героїв!



Музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

років вперші відкритий 17 жовтня 1974 року. 

9 травня 1981 відбулося відкриття Меморіального 

комплексу, створеного на базі музею за проектом 

скульптора Є.Вучетича на схилах Дніпра.

Меморіал об'єднав декілька величних споруд -

пам'яток. Центральним з них є монумент Батьківщини-

матері (висота фігури - 62 м., всієї споруди -102 м.), в 

основі якого распохибна музей.

У 1994-1995 роках була створена третя, сучасна 

експозиція, до якої увійшли подаються ранеї реліквії, а 

також документальні надходження останнього часу. 

Вона розгорнута в 16 залах площею понад 5 тис. кв.м. 

і нараховує більше 15 тис. музейних предметів, що 

розповідають про події Другої світової війни. 

Тематично і хронологічно експозиційні зали об'єднує 

символічна "дорога війни", створена з реліквійних

матеріалів військового часу.

Пріоритетними стали теми - війна в історичній 

долі України та її народу, людина на війні, внесок 

України в справу розгрому нацизму, ціна Перемоги.

Унікальна музейна колекція, що нараховує понад 

300тис. експонатів, дає можливість постійно но 

оновлювати і удосконалювати експозицію, створювати 

різноманітні виставки. 



Зінченко Ф. М.

Герої останнього штурму: (Із хроніки Великої

Перемоги) /[Літ. запис М. М. Ілляша].– К.: Молодь,

1985. – 248 с.

Герой Радянського Союзу Ф. М. Зінченко під час

Великої Вітчизняної війни командував полком, який

брав участь у штурмі рейхстагу.

Про славний шлях свого полку, про героїв, які

піднімали над рейхстагом Прапор Перемоги, і тих, хто

проклав йому дорогу, про масовий героїзм радянських

воїнів розповідає автор.



Весна Победы. – М.: Педагогика, 1985. –

128 с, ил. – (Б-чка Детской энциклопедии

«Ученые – школьнику»)

Ця книга про Перемогу радянського народу

у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.

Автор - відомий радянський історик-публіцист

розповідає про героїзм радянських людей, про

звільнення народів Європи від фашистського

ярма.

Для старшокласників.



Друга книга, як і перша, присвячена подіям

Великої Вітчизняної війни, які належать в

основному до 1942 - 1943 років.

Автори публікованих в цій книзі спогадів -

воєначальники, командири і рядові, трудівники

тилу, вчені, конструктори, партизани.

Война. Народ. Победа, 1941 —1945. Статьи.

Очерки. Воспоминания.

/Сост. И. М. Данишевский, Ж. В. Тара-

тута.— Кн. 2.— 2-е изд., доп.—М.: Политиздат,

1984.— 246 с, ил.



Богомолов В. О.

Иван. Зося: Повести. – М.: ДОСААФ, 1988. –

112 с. – (Школьная библиотека).

До книги увійшли широко відомі повісті про

Велику Вітчизняну війну: «Іван» - про 12-річного

розвідника, про його трагічну долю, і «Зося» - про

піднесену і чистої любові радянського лейтенанта

до польської дівчині.

Для середнього та старшого шкільного віку.



Гінріхс, Ян Пауль.

Lemberg-Lwdw-Львів: Фатальне місто/Ян

Пауль Гінріхс; з нідерланд. пер. Я. Довгополий.

– К.: Вид-во Жупанського, 2010. – 144 с

Жодне місце в Європі не відображає

трагедію XX сторіччя глибше, ніж місто Лемберґ,

Львув, а нині – Львів. Завдяки географічному

положенню та етнічному складу воно зазнало

майже всі ті фатальні потрясіння, що ми їх нині

вважаємо основними моментами історії минулого

сторіччя. Свідчення дев'яти письменників лягли в

основу книжки, серед них Й. Рот, А. Дьоблін, З.

Герберт, А. Загаєвський, С. Лем, О. Гранах, Б. І.

Антонич, О. Ват, Ю. Віттлін.



Книга Пам’яті України – це своєрідний

реквієм народного подвигу. Видання є виявом

нашої найглибшої шани й любові до воїнів, які

ціною власного життя відстояли свободу й

незалежність Вітчизни. До обласного видання

Книги Пам’яті України внесено поіменно усіх

черкащан-воїнів, партизанів. Підпільників, які

загинули в роки Великої вітчизняної війни.

Тобто в період з 22 червня 1941 по травень

1945 року в боях проти фашистських

загарбників. До книги внесені й імена тих

військовослужбовців і осіб вільнонайманого

складу діючої армії, які на момент закінчення

війни перебували на лікуванні у госпіталях і

померли від тяжких поранень, а також ті, хто

віддав своє життя, визволяючи Черкащину від

загарбників, і поховані на її території, але місце

їх проживання до війни не вдалося встановити

на час створення Книги.


