
 

             
 
 

“Ніхто не забутий, ніщо не забуте...” : до 65-річчя героїчної 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

 
 
Якупов Н. М. Великая Отечественная. Крах нацизма : к 60-
летию победы антифашистских сил над нацизмом / Назым 
Мухаметзянович Якупов. – Одесса : Екологія, 2005. – 412 с. 
 
 Ця книга представляє історичні нариси про 
маловідомі сторінки історії минулої війни. Висвітлюються 
репресії проти комскладу Червоної Армії напередодні 
Великої Вітчизняної війни, катастрофічні поразки 
радянських військ, масштаби і трагедія військовополонених. 
Показана велич подвигу нашого народу і роль держав 
антигітлерівської коаліції в боротьбі проти фашистської 
Німеччини, розкрито торжество інтернаціоналізму і крах 
нацизму. Книга розрахована на широке коло читачів, вона 
буде корисним посібником для учнів, студентів, які вивчають 
історію Великої Вітчизняної війни.  

 
 
Юнгмайстер А. В. Военнопленные и интернированные на 
Украине и в Одесской области 1944-1951 гг. : взгляд изнутри 
/ Александр Вильгельмович Юнгмайстер. – Одесса : 
Астропринт, 2007. – 149 с. 
 
 Книга була написана на основі архівних матеріалів та 
спогадів військовополонених, які пережили тяжкі роки свого 
життя та створили після цього післявоєнну батьківщину 
зовсім іншою, не такою, якою вона була до їх полону. У 
книзі торкнулися юридичних питань дотримання прав 
військовослужбовців та інших громадян, які потрапили в 



результаті воєнного конфлікту до тоборів радянської держави. Особливість книги полягає 
в тому, що ці питання розглядаються зсередини, тобто відслідковуються почуття, думки, 
переживання людей, перебувавших у радянських таборах військовополонених. 
 

 
Дубров Б. І. На поклик Вітчизни : оповіді про повних 
кавалерів ордена Слави – уродженців Одещини : до 60-річчя 
визволення області від фашистських загарбників / Борис 
Іванович Дубров. – Одеса : Астропринт, 2004. – 173 с. - (Сер. 
“Лицарі України”). 
 
 

Серед найхоробріших з хоробрих воїнів-українців, 
відзначених у роки Великої Вітчизняної війни, найвищою 
солдатською нагородою – орденом Слави трьох ступенів, є 
20 уродженців Одеської області. Про них, про їхні героїчні 
долі, бойові та трудові подвиги і розповідається у книзі 
Бориса Дуброва “На поклик Вітчизни”, присвяченій 60-
річчю визволення Одещини від фашистських загарбників. 
 

 
Україна в полум’ї війни, 1941-1945 / Петро 
Пантелеймонович Панченко, Олександр Іванович Уткін, 
Володимир Іванович Горєлов [та ін.]. – К. : Україна, 2005. – 
558 с. 
 

На основі аналізу фактичного матеріалу, нових 
архівних джерел автори розглядають найважливіші операції 
Червоної Армії на території України, що суттєво вплинули на 
подальший хід Другої світової війни, значною мірою 
збагатили воєнне мистецтво. У книзі розкривається діяльність 
руху Опору, тактика козачих та кавалерійських формувань, 
що визволяли українську землю від ненависного ворога, 
особливості політико-виховної роботи серед 
військовослужбовців у фронтових умовах, масовий героїзм, 
мужність, самовідданість бійців і командирів, які вистояли і 

перемогли у жорстокому двобої з фашизмом. Для усіх тих, хто виявляє інтерес до історії 
Великої Вітчизняної війни. 

 
 

 
Книга Скорби Украины. Одесская область / Ю. А. 
Петренко, А. Г. Гурский, В. Д. Сальников [и др.]. – Одесса : 
обл. отд-ние поиск.-издат. агентство “Книга памяти 
Украины”, 2000. – Т. 1 : Город Одесса. – 487 с. 
 
 
 Перший том “Книги Скорботи України” Одеської 
області містить короткі дані про мирних мешканців 
Одеської області – безвинних жертвах німецько-
румунських окупантів – розстріляних, повішених, 
спалених, омертвлених тортурами та голодом в гетто, 
згублених внаслідок бомбардування під час Великої 



Вітчизняної війни, а також підірваних на мінах, бомбах і снарядах після війни. Для 
широкого кола читачів. 
 
 
 

Агриков Р. П. Пояс славы города-героя Одессы / Роман 
Петрович Агриков, Валентина Ивановна Лучинкина, 
Новомир Иванович Царихин. – Одесса : Астропринт, 2005. – 
199 с. 
 

Книга присвячена 60-річчю Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні. Вона розповідає про подвиги воїнів, 
підрозділів, частин і з'єднань Причорноморської армії, 
Чорноморського флоту і народних ополченців в період 73-
денної героїчної оборони Одеси і про те, як вдячні одесити 
шанують пам'ять полеглих у боях. У книзі використані 
матеріали з фондів Воєнно-історичного музею Південного 
Округу, мемуарна література учасників оборони Одеси та 
спогади ветеранів. 

 
 
 

 
Герої визволення України / авт.-упоряд. Павло 
Леонтійович Машовець. – К. : Україна, 2007. – 108 с. 

 
 
Видання присвячено видатним воєначальникам і 

полководцям, героям Великої Вітчизняної війни, які 
командували фронтами, арміями і з’єднаннями під час 
оборони і визволення України від німецько-фашистських 
загарбників. Книга містить короткі автобіографічні довідки 
майже про 100 героїв бойових дій. Кожна стаття 
супроводжується фотографією. Видання розраховано на 
працівників освітніх закладів, учнів, студентів та всіх, хто 
цікавиться історією Великої Вітчизняної війни.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Безсмертя. Книга пам’яті України, 1941-1945 / І. О. 
Герасимов, І. Т. Муковський, П. П. Панченко [та ін.]. – К. : 
пошук.-видавн. агентство “Книга Пам’яті України”, 2000. – 
873 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. На 
підставі поіменного обліку загиблих у боях узагальнено 
дані про військові втрати України у роки Великої 
Вітчизняної і другої світової війн. У книзі оприлюднено 
понад 300 документальних  фото і кадрів кінохроніки 
воєнних років, пропонуються неусталені оцінки, висновки, 

узагальнення українських істориків щодо тих далеких подій. Видання призначено для 
широких верств читачів: наукових працівників, викладачів, студентів вузів, учнів, 
державних службовців, тобто всіх, хто не байдужий до майбутнього нашої країни, хто 
прагне знати правду про найстрашнішу в історії людства війну. 
 
 

 
Вінок безсмертя : книга-меморіал / О. Ф. Федоров, О. Т. 
Гончар, П. А. Загребельний [та ін.]. – К. : Політіздат 
України, 1988. – 578 с. 
 
 
 У книзі зроблено першу спробу зібрати воєдино й 
увічнити на “Меморіальних Плитах Пам’яті” усі 
багатостраждальні українські села, що зазнали 
варварського насильства за участь їх жителів у 
всенародному русі опору так званому “новому порядку”. 
Уяву про те, якими методами впроваджувався цей “новий 
порядок”, дають документи з трофейних архівів війни під 
грифом суворої секретності. Книга стала ще однією 
хвилюючою сторінкою у вогненному літописі Великої 
Вітчизняної війни. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Времена и годы : воспоминания ветеранов войны и труда 
Одесского университета / М. Е. Раковский, Ю. А. Амброз, 
Л. Х. Калустьян. – Одесса : Астропринт, 1998. – Вып. 1. - 
142 с. 
 
 

У книзі зібрано і систематизовано спогади ветеранів 
війни, праці і збройних сил – викладачів і співробітників 
Одеського національного університету імені І. І. 
Мечникова. У короткій і лаконічній формі, у вигляді 
біографій йде мова про найважливіші події, пов’язані з 
героїчними сторінками Великої Вітчизняної війни та з 
історією Одеського університету. 

 
 
 

Історія Великої Вітчизняної війни – невичерпне джерело 
виховання патріотизму : обл. наук.-метод. конф. (24 лют. 
2005 р., м. Одеса) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; 
Одес. ордена Леніна ін-т сухопут. військ ; Одес. обл. ін-т 
удосконалення вчителів. – Одеса, 2005. – 105 с. 

 
У збірнику надані матеріали доповідей учасників 

обласної науково-методичної конференції, присвяченої 60-
річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У ході 
конференції увага приділялася важливому питанню 
сучасності – вихованню патріотизму молоді. У доповідях 
викладачів вищих учбових закладів висвітлюються зміст та 
методи виховання поваги до Батьківщини, до її героїчного 
минулого; вказується роль вивчення історії Великої 
Вітчизняної війни як важливої складової навчально-
виховного процесу. 

 
 
 

 
 
 
 


