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ББК 91.9:63 
П 15 
 

Пам'ять про них збережуть обеліски. Рекомендаційний 
анотований список літератури про Велику Вітчизняну війну 
(1941-1945 рр.) для користувачів середнього та старшого 
шкільного віку / ОКЗ "Сумська обласна дитяча бібліотека  
ім. М. Островського"; уклад. Н.В. Стеценко. – Суми, 2010. - 12 с.    

22 червня 1941 року почалася одна з найстрашніших воєн 
людства – Велика Вітчизняна війна. Це була справедлива 
визвольна війна Радянського Союзу, до складу якого входила 
Україна, проти фашистської Німеччини та її союзників. 

Книжки, які ми пропонуємо, розкажуть тобі, юний друже, 
про радянських людей, що захищали рідну землю, про тих, чий 
героїзм і відвага допомогли здобути перемогу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Склала          Стеценко Н.В. 
Відповідальна за випуск      Тогобіцька Л. М. 
Комп’ютерний набір       Рєзнікова І. М. 
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Агатов, Ю., Ковтун, В. Фотографии из старого альбома : 
повесть военных лет / Ю. Агатов, В. Ковтун. – М. : Молодая 
гвардия, 1989. – 203 с. : ил.  - (Летопись Великой Отечественной). 

Алексєєв, С. Три перемоги : оповідання про Велику 
Вітчизняну війну / С. Алексєєв. – К. : Веселка, 1984. – 317 с. : іл. 

В книжці розповідається про три великі битви Великої 
Вітчизняної війни: Московську, Сталінградську, Берлінську, про 
військову доблесть та мужність радянських воїнів. 

Алексиевич, С. У войны – не женское лицо… : предисловие 
А. Адамовича / С. Алексиевич. – Мн. : Маст. літ., 1985. – 317 с. : 
іл.  

Документальная книга Светланы Алексиевич рассказывает о 
героизме женщин поколения военных лет.    

Багмут, І. А. Записки солдата : повісті, оповідання, нариси / 
І. А. Багмут. – К. : Дніпро, 1975. – 502 с. 

Багмут, І. А. Щасливий день суворовця Криничного. 
Господарі Охотських гір : повісті / І. А. Багмут ; художник   
М. А. Стороженко. – К. : Веселка, 1980. – 311 с. 

Бедзик, Ю. Д. Дуель : роман ; Капітан і Марта : повість /  
Ю. Д. Бедзик. – К. : Радянський письменник, 1989. – 427 с. 

Пригодницька повість “Капітан і Марта” переносить читача 
на західний кордон нашої країни у перші дні Великої Вітчизняної 
війни. 

Бедзик, Ю. Д. О чем не докладывали фюреру : роман :  
для среднего школьного возраста / Ю. Д. Бедзик. – К. : Варта, 
1995. – 304 с. 

В остросюжетной повести события разворачиваются 
незадолго до начала и в первые дни Великой Отечественной 
войны. 

Бедзик, Ю. Д. Оповідання про Олега Кошового /  
Ю. Д. Бедзик ; малюнки Є. Котляра. – Вид. 3-тє. - К. : Веселка, 
1975. – 198 с. 

Старшому поколінню добре відоме ім'я юного комісара 
краснодонської організації “Молода гвардія” Олега Кошового. 
Для нинішньої молоді він також є прикладом мужності і 
відданості своїй Вітчизні. 
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Близнець, В. С. Землянка : повість / В. С. Близнець. – К. : 
Дніпро, 1995. –  165 с. 

Повість розповідає про життя матерів і дітей маленького 
села на Кіровоградщині у перший повоєнний рік після 
фашистської окупації. Про мужність жителів села у цей нелегкий 
час і йдеться у цій гостросюжетній повісті. 

Василевська, В. Райдуга. Просто любов / В. Василевська. – 
Львів : Каменяр, 1984. – 280 с. 

Видатна українська письменниця розповідає в повістях про 
героїзм радянських людей, про їх відданість, незалежність і 
відвагу у роки Великої Вітчизняної війни. 

Від шкільного порога… : нариси ; переклад з білоруської  
К. М. Скрипченка. – К. : Веселка ; Мінськ : Юнацтва, 1985. – 175 
с. : іл.  

Збірка нарисів українських та білоруських письменників про 
юних героїв Великої Вітчизняної війни.  

Вічно живі : про юних героїв Великої Вітчизняної війни : 
збірник документальних нарисів: Для середнього та старшого 
шкільного віку. - Вид. 4-те, перероб. – К. : Веселка, 1975. – 375 с. 
: іл. 

Ця книга – своєрідний пам`ятник юним патріотам, які 
загинули, захищаючи честь, свободу і незалежність рідної 
Батьківщини. Поряд з героями Полтавщини, Київщини, 
Одещини, Чернігівщини з сторінок цього збірника постають 
образи Надії Глущенко і Кості Яніна з Сумщини. 

Герасимов, Е. Н. В родном лесу : повесть / Е. Н. Герасимов. 
-  Изд. 2-е, доп. – М. : Детская литература, 1973. – 110 с.  

Книга присвячена пам`яті юного месника з Сумщини Радика 
Руднєва. Він був одним з тих, хто разом з дорослими встав на 
захист рідної Батьківщини і в боротьбі з ворогом віддав своє 
життя за її свободу і незалежність. 

Гончар, О. Т. Твори : у 12-ти т. / О. Т. Гончар. – К. : Наукова 
думка, 2001. - Т. 1. Прапороносці : Трилогія. – 573 с. 

Трилогія “Прапороносці” складається з книг “Альпи”, 
“Голубий Дунай” та “Злата Прага”. Це високоталановитий 
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художній твір українського письменника, один з кращих про 
події Великої Вітчизняної війни.  

Гриб, К. Подарунок командира : оповідання : для 
молодшого та серед. шкільного віку / К. Гриб ; мал.  
В. А. Євдокименка. – К. : Веселка, 1987. – 216 с. : іл. 

До книжки увійшли оповідання про героїзм дітей у роки 
громадянської та Великої Вітчизняної війни. 

Гуцало, Є. З вогню воскресли. Мертва зона. Біль і гнів : 
повісті / Є. Гуцало. – К. : Українська видавнича група, 1996. –  
432 с. 

До книги відомого українського письменника ввійшли 
повісті, дія яких відбувається у роки Великої Вітчизняної війни.  

Дімаров, А. А. Вибрані твори в двох томах. Т. 2. : Син 
капітана. Док. На коні й під конем : повісті / А. А. Дімаров. – К. : 
Дніпро, 1982. - 616 с. 

У повісті “Син капітана” розповідається про радянських 
розвідників, їх мужність та винахідливість в роки Великої 
Вітчизняної війни. 

Дети-герои / сост. И. К. Гончаренко, Н. Б. Махлин. – 2-е изд. 
– К. : Рад. школа, 1985. – 608 с. : ил.    

В сборнике нет выдуманных событий и выдуманных героев. 
Все о ком повествует книга, действительно жили и живут среди 
нас. Они прославились бессмертными героическими подвигами 
во имя независимости своей Родины.  

Довженко, О. Кіноповісті : оповідання / О. Довженко. – К. : 
Наукова думка, 1986. – 709 с. 

Відомий український письменник та кінорежисер Олександр 
Довженко на власні очі бачив безприкладний героїзм воїнів 
радянської армії, всі жахи війни. Про все пережите і вистраждане 
на війні розповідають його твори: “Ніч перед боєм”, 
“Відступник”, “На колючому дроті”, “Тризна”, “Невідомий”, 
“Мати”, “Хата”, кіносценарій “Повість полум’яних літ” та інші.  

Донченко, О. Вчителька : вибрані твори / О. Донченко. – К. : 
Веселка, 1973. – 182 с. 

До збірника увійшла повість “Серце беркута” – один з 
кращих творів української дитячої літератури періоду Великої 
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Вітчизняної війни. В повісті змальовані два друга – український 
хлопчик з Києва Ігор і казах Акім. Автор розповідає про 
нездоланну силу українського народу у смертельному поєдинку з 
підступними фашистським ворогом. 

Завалишина, В., Смешнов, Н. В. Двойная западня : 
документальная повесть / В. Завалишина, Н. В. Смешнов. – К. : 
Политиздат Украины, 1967. – 159 с. 

Загребельний, П. А. Дума про невмирущого. Кларнети 
ніжності : романи / П. А. Загребельний ; передмова  
М. Ф. Слабошпицького. – К. : Молодь, 1985. – 232 с. – (Шкільна 
бібліотека). 

“Дума про невмирущого” – роман про Велику Вітчизняну 
війну, про тих, хто віддав своє життя за перемогу над фашизмом. 

Збанацький, Ю. Ми – не з легенди / Ю. Збанацький. – К. : 
Радянський письменник, 1973. – 699 с. 

“Ми – не з легенди” – художній літопис, у якому відображені 
дійсні події часів Великої Вітчизняної війни, героїчні будні 
партизанів та партизанок, що діяли у загоні ім. М. Щорса поблизу 
Києва. 

Збанацький, Ю. Таємниця Соколиного бору. Літо в 
Соколиному : повісті / Ю. Збанацький. – К. : Веселка, 1971. –  
495 с. 

Книга сповнена суворої романтики партизанської боротьби з 
фашистськими загарбниками. 

Зверев, Б. И. Историческая победа : книга для учащихся / Б. 
И. Зверев. – М. : Просвещение, 1985. – 176 с. : ил.  

Книга рассказывает о значении Победы советского народа 
над фашизмом в Великой Отечественной войне.  

Ильина, Е. Я. Четвертая высота: повесть / Е. Я. Ильина ; 
оформление М. Зарецкого. – М. : Детская литература, 1989. – 335 
с. : ил.  

Повесть о герое Великой Отечественной войны Гуле 
Королевой, о ее детстве, школьных горах, юности и трагической 
гибели на войне.   
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Кава, В. Ніколи не забудеться : вибране : повісті, оповідання 
/ В. Кава ; худож. І. Принцевський. – К. : Веселка, 1987. – 526 с. : 
іл. 

До збірки увійшли твори різних років: гостросюжетна 
повість “Червона вулиця” про юного партизана Спиридона 
Гнатюка, захоплюючі оповідання про повоєнне дитинство. 

Ковпак, С. А. Від Путивля до Карпат: Літературний запис  
Є. М. Герасимова /С. А. Ковпак. – К. : Політвидав України, 1984. 
– 287 с. 

У 1942 році партизанське з`єднання, яке очолював 
прославлений партизанський командир С.А. Ковпак здійснило 
похід з Брянських лісів на Правобережну Україну, а в 1943 році 
легендарний Карпатський рейд. Про славні діла і подвиги цього 
з`єднання і розповідає книга спогадів двічі Героя Радянського 
Союзу Сидора Артемовича Ковпака.  

Копиленко, О. І. Вибрані твори. Як вони поживають : 
оповідання : для середнього шкільного віку / О. І. Копиленко. – 
К. : Веселка, 1980. – 358 с. : іл. 

Оповідання “Сонце”, “Допит”, “Дружба ” розповідають про 
героїзм радянських людей у роки війни 1941-1945. 

Кропив`янський, П., Тумаркін Я. В лабіринтах абверу : 
документальна повість / П. Кропив`янський. – К. : Політвидав 
України, 1974. – 285 с. 

Ця книга розповідає про радянських розвідників, які 
боролися з фашизмом у середовищі німецької військово-
розвідувальної служби – абверу. 

Поліщук, А. Клятви не зрадив : художньо-документальна 
повість : для середнього шк. віку / А. Поліщук ; худож.  
Ю. П. Гурін. – К. : Веселка, 1990. – 263 с. : іл. – (Юні герої). 

Художньо-документальна повість про юного партизана 
Віталія Проценка, який боровся з фашистами в рідному місті 
Тальному на Черкащині. 

Последние письма с фронта. 1942 год. / Сборник. Т. 2. – М.: 
Воениздат, 1991. – 554 с. : ил.  
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Во второй том пятитомного издания "Последние письма с 
фронта" вошли письма фронтовиков, подпольщиков и партизан, 
павших на фронтах Великой Отечественой войны. 

П`ятишкін П. Незгасне полум`я. Розповідь про юного 
партизана-розвідника : літературний запис Є. Василевської /  
П. П`ятишкін ; мал. М. Малишка. – К. : Веселка, 1974 . – 148 с. : іл.  

Це розповідь партизана-ковпаківця про свого учня, а в роки 
війни молодшого побратима по зброї – юного розвідника Радика 
Руднєва. 

  Рядом с отцами : для сред. шк. возроста / Сост.  
А. Ф. Мазурова ; художник А. В. Васильев. – Мн. : Юнацтва, 1991. 
– 270 с. : ил.  

Книга состоит из очерков о юных участниках Великой 
Отечественной войны, которые сражались за освобождение Родины 
от фашизма.   

Смілянський, Л. Сашко : повість : для середнього шкільного 
віку / Л. Смілянський ; худож. В. Євдокименко. – К. : Веселка, 
1989. – 229 с. : іл. 

Повість розповідає про київського піонера і його друзів, які 
мужньо боролися проти фашистських окупантів. 

Тарасенко, Г. І. Ой Дніпро, Дніпро. 60-м роковинам Перемоги 
присвячується / Г. І. Тарасенко. – Полтава : "АСМІ", 2005. – 244 с.  

Ця книга – спомин журналіста про своїх бойових побратимів, з 
якими пройшов важкими дорогами війни.  

Харчук, Б. М. Облава : повісті та оповідання : для середнього 
та старшого шкільного віку / Б. М. Харчук. – К. : Веселка, 1984. – 
189 с. : іл. 

В книжці розповідається про героїчну боротьбу радянських 
людей проти фашистських загарбників, про тяжку долю дітей на 
тимчасово окупованій території України. 

Юні герої. Вип. 4. Автограф на рейхстазі : повісті та 
оповідання : для серед. та ст. шк. віку / худож. С. Поляков. – К. : 
Веселка, 1991. – 510 с. : іл.  

До четвертого випуску збірника "Юні герої" увійшли 
художньо-документальні повісті та оповідання про дітей-героїв, які 
разом з дорослими мужньо боролися проти фашистських 
загарбників у роки Великої Вітчизняної війни.    
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