
Книжкова виставка:                                                                                                   

“Пам’ять про війну, як застереження від її повторення”                                                   
8-9 травня - День пам’яті та примирення і 75-а річниця Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

«Пам’ятаємо полеглих, шануємо живих» 

8-9 травня - День пам’яті та примирення і День Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні.  

 Ми висловлюємо повагу всім борцям проти нацизму та увічнюємо 

пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій 

та злочинів проти людяності, скоєних у ці роки.  День пам’яті та 

примирення завжди буде нагадувати про те, що довелося пережити 

людям в той суворий час. 

   Ми пам'ятаємо про тих, хто йшов назустріч смерті в боях в ім'я 

порятунку Батьківщини, про тих, хто своєю героїчною працею в тилу  

наближав  Перемогу, про тих, хто піднімав країну з руїн. Це день нашої 

спільної Пам'яті. Це День Великого Подвигу.                                                                                                                                                                                

Ми віддаємо глибоку шану тим, хто героїчно пройшов довгими 

тернистими бойовими шляхами, а потім відродив рідну землю з попелища. Немає таких слів, якими можна було б повною 

мірою передати всю вдячність за ваш, шановні ветерани, безсмертний подвиг у найжорстокішій війні, яку коли-небудь знало 

людство.                                                                                                                                                                                          
  Досягнення медицини та охорони здоров'я нашої країни в роки війни - славна сторінка історії, вічна цінність для наступних 

поколінь. На фронті і в тилу було зроблено дуже багато, щоб організувати допомогу пораненим воїнам, не допустити 

виникнення епідемій, зберегти підростаюче покоління, створити службу охорони здоров'я робітників оборонних підприємств, 

забезпечити населення медичною допомогою. 

 
На виставці представлені документальні та художні видання про події тих років, про ратні подвиги тих, хто воював на 

фронтах Другої світової війни, хто працював у тилу для фронту і перемоги. 

   

 

 

 



Книги: 

 Бенедиктов И.И. 
На грани жизни. – Свердловськ, 1990. – 208с.   61(09с)/Б46 

 
Колишній військовий хірург згадує, як в польових умовах медики рятували життя пораненим бійцям і 

командирам. 

 

 

 

 

 

 

Бирюков А.М. Хроника мужества. - Алма-Ата Казахстан, 1986, - 144с.   61(09с)/Б 64 

Автор розповідає про подвиги військових лікарів, фельдшерів, сестер,які долаючі себе, переносячи 

нелюдські навантаження, зневажаючи смерть, рятували життя поранених бійців та офіцерів та 

повертали їх в стрій. Під час війни автор вперше в історії хірургічної практики використовував йод-

тіосульфат натрія для лікування вогнепальних поранень та анаеробної інфекції. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Богатырёв М.Ф. 

Гвардейцы в белых халатах. – Ярославль, 1984. – 200с.   61(09с)/Б 73 

 
У виданні військовий хірург 31-медсанбату М.Ф.Богатирев описує повсякденний героїчну працю лікарів, фельдшерів, 

медичних сестер, саніструкторів, санітарів в ім'я нашої Перемоги. Книга містить фотографії. 

 

 

 

 

 

 

 

Бойчак М.П. 

История Киевского военного госпиталя. Книга III.Киевский военный госпиталь во второй 

половине XX века- К., 2007.- 960с.   61(01)/Б 77 

 
Книга третя, присвячена історії Київського військового госпіталю, розповідає про діяльність 

цього найстарішого державного лікувального закладу у період Великої Вітчизняної війни до 

наших днів. Особливо актуально звучать глави про участь лікарів і медичних сестер госпіталю 

у забезпеченні медичної допомоги під час різних військових конфліктів. 

 
 

 

 



 

Вінничани на Великій Вітчизняній: Книга спогадів жителів міста над Бугом про свою 
молодість, опалену війною. Т.1 / Редкол.:А.І.Маковій (гол.ред.) та інш. [Текст]. - Вінниця : РВВ 

ВАТ "Вінниц.обл.друкарня", 1999. - 343 с : іл.   55(4Укр-4Він)/В 48 

 

  Ця книга-своєрідний друкований монумент всім загиблим, померлим від ран, зниклим безвісті, 

партизанам і підпільникам та всім учасникам бойових дій. Це видання-ще одна сторінка у 

всенародній книзі пам’яті про велич подвигу, що не втрачає свого історичного значення і завжди 

здатний надихнути нашу молодь. 

 

 

 

 

 

 Донской Я.Е., Шаповал А.П. 

Бойцы в белых халатах. – Харьков, 1966. – 103с.   61(09с)/Д 67 

Автори книги розповідають про подвиг харківських медиків, серед яких були випускники 

Харківського медичного інституту, у дні німецько-фашистської окупації, які ціною свого життя 

спасали тисячі поранених бійців. 

 

 

 

 



 

Друян, И. Л. Клятву сдержали [Текст] : научно-популярная литература / И. Л. Друян ; лит. 

обраб. А. А. Костюченко. - Минск : Беларусь, 1975. - 207 с. : ил. - (Мемуары).   61:355/Д 76 

 
У книзі автор детально розповідає про важку, але почесну роботі медиків,які цілком віддавали себе боротьбі на 

порятунок життів поранених і хворих в роки Великої Вітчизняної війни - на фронті і в тилу ворога. 

 

 

 

 

 

 

      

    Вишневский А.А. Дневник хирурга. – М., 1970. – 425с.   61(09с)/В 59. 

        Автор книги – видатний хірург Олександр Олександрович Вишневський, показав 

діяльність медичної служби діючої армії під час Великої Вітчизняної війни і героїчну працю і 

досягнення військових лікарів, медичних сестер і санітарів. Автор писав щоденник до останнього дня 

війни. 

 

 

 

 

 

 



 

Грандо, А. А. Немного о прошлом [Текст] : мемуары / А.А. Грандо. - К. : Б.и., 2003. - 228 с : 

фото. 61(092)Грандо/Г 77 

 Книга професора, доктора медицини, полкового лікаря О.Грандо, представляє короткі мемуарні замітки про 

найбільш значні події XX століття, свідком та учасником яких він був на протязі семи десяти років.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Гусарова, Т. Н.  

Воины в белых халатах [Текст] : документальная повесть / Т. Н. Гусарова. - Днепропетровск : 

Промінь, 1985. - 101 с. 61(09С)/Г 96 

 
Автор документальної повісті, бувший фронтовик, розповідає про мужню боротьбу з ворогом патріотичних 

груп медиків Дніпропетровщини, які опинилися  у  роки  Великої  Вітчизняної війни на тимчасово окупованій 

гітлерівцями території. Важкі випробування випали на їх долю, але люди в білих халатах вистояли. Багато з 

них загинуло, не змінивши своєму обов’язку. 

 

 

 

 



 

 

 Кованов В.В. Солдаты бессмертия. – М., 1985 – 368с., ил.   61(09с) /К 56 

Книга В.В. Кованова - вченого, лікаря, громадського діяча - присвячена подвигу медиків в роки Великої 

Вітчизняної війни. Розповідаючи про героїчну працю солдатів в білих халатах, автор, сам учасник Великої 

Вітчизняної, закликає до збереження миру на Землі. Призначається широкому колу читачів. 

 

 

 

 

 

  

 Маєвська, Н. К. Медична служба в партизанських з'єднаннях України (1941-1945 рр.) [Текст]: 

научно-популярная литература / Н.К. Маевська. - К. : Здоров'я, 1972. - 179 с. 61(09С)/М 13 

 
Автор книги - випускниця 2-го Харківського медінституту(1940р.), заслужений лікар УРСР, канд. мед. наук, 

начальник медико-санітарної служби партизанського з’єднання під командуванням С.А.Ковпака. Розповідає про 

подвиг медиків-партизан, їх жертовному служінню людям, про роботу медико-санітарної служби партизанських 

загонів. 

 

 “Почуття обов’язку, патриотизму привело до партизанських лав багатьох медичних працівників. 

Умови партизанського життя потребували від них, крім лікарської кваліфікації, ще й 

мужності,стійкості…”  

Н.К.Маєвська 

 

 



 

  Медицина в солдатской шинели 1945-1990 [Текст] : сборник / А. Е. Романенко [и др.]. - К. : 

Здоровья, 1989. - 320 с. 61(09С)/М 42 
 

У книзі на великому фактичному матеріалі показана організація медичної служби в Радянській Армії і в 

партизанських формуваннях в роки Великої Вітчизняної війни, розказано про нелегку працю медиків в суворих 

умовах партизанських загонів і антифашистського підпілля, їх героїзм, мужність, безмежної відданості народові і 

військовому обов'язку.Книга складається з окремих статей, а також спогадів учасників Великої Вітчизняної 

війни.Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 

 

 

Мирский М.Б. 
Обязаны жизнью. – М., 1991. – 239с.   61(09с)/М 64 
 

Книга про подвиг радянських медиків на фронті і в тилу, про порятунок мільйонів людей. Ця книга про те, як 

енергійно в роки Великої Вітчизняної війни вирішувалися благородні завдання відновлення здоров'я 

поранених, запобігання епідеміям, охорона материнства і дитинства ... 

Автор намагається осмислити багато питань, що хвилюють нас сьогодні: чи були готові медики до майбутньої 

війни? Чому перемога дісталася нам «великою кров'ю»? Чи завжди були виправдані наші втрати на фронті і в 

тилу? Як же сталося, що ми не закріпили успіхи медицини в післявоєнні роки? Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 

 



 

 

Угрюмов, Б. Л.  

Записки фронтового лікаря [Текст] / Б.Л. Угрюмов. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 

1985. - 150 с.  61(09С)У 27 

 
У своїй книзі професор Б. Л. Угрюмов розповідає про самовіддану діяльність лікарів, медичних сестер і санітарів 

в роки Великої Вітчизняної війни. Очевидець і учасник військових подій, автор в живій оповідної формі описує 

події війни,  науково узагальнюючи досвід медичного забезпечення військ. 

Клініко-епідеміологічний аналіз захворюваності, з'ясування ролі інфекціоністів і військових лікарів у фронтових 

умовах - основне завдання цієї роботи. У незвичайних умовах фронтової дійсності показані особливості 

виникнення, клінічного перебігу, розпізнавання і лікування інфекційних хвороб, а також висвітлені питання 

організації роботи армійського інфекційного госпіталю, котре виконало разом з військами шлях від Москви до 

Ельби. 

Поряд з викладом спеціальних медичних питань, в книзі показані бойові дії нашої армії в боротьбі з фашизмом. 

Книга розрахована на лікарів і широке коло медичної громадськості. 

 

 

 

Угрюмов, Б. Л.  
Незримый фронт [Текст] : воспоминания и размышления врача / Б. Л. Угрюмов. - К. : Молодь, 

1981. - 152 с.  61(09С)/У 27 

 
Книга - розповідь професора-інфекціоніста Б.Л.Угрюмова, пройшовшого  вогяними верстами війни з її першого 

до останнього дня, про нелегку роботу наших медиків на фронті, їх стійкость, мужність, героїзм, про наступність 

поколінь. 
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