
 

 

 

 

Ми з вами не знаємо, що таке війна. Війна – це страшне лихо, суворе випробування, 

яке випало на долю нашої землі. 

 Війна  – справа жорстока. 

Великою була мужність народу і великим був гнів. 

Захищали Вітчизну – найдорожче, що в нас є, тому що нічого святішого, ніж боротьба 

за Батьківщину, людство не знало. 

Її назвали народною, тому що весь народ піднявся на боротьбу. 

Смерть косила мільйони людей, вогонь, смертоносний вогонь пожирав 

міста і села, з лиця землі стиралися цілі поселення. А солдати йшли і йшли, 

лишаючи позаду батьківський поріг, коханих, матерів, втрачаючи бойових 

друзів. Йшли фронтовими дорогами, рідними дорогами, що привели до 

Перемоги. 

Про події, які відбувались під час війни 1941-1945 рр., ви можете 

прочитати у запропонованій літературі: 

1. Мостовий, П. К. Малий снайпер [Текст] : оповідання / П. К. Мостовий; худож.            

А. Фролов. — К. : Веселка, 1986. — 15 с. : ілюстр. 

 

2. Карасёва В. Е. Была война народная: Повесть. Для мл. школьн. возраста. – К.: 

«Веселка», 1978, – 67 с. 

Ушёл отец на фронт, и остались девочка с матерью и младшей сестрёнкой одни. 

Теперь у Сани, как и у всех сельских ребят, прибавилось забот. Нужно и дома 

управиться, и в школе хорошо учиться, и колхозу помочь… 

О трудних военных годах, о жизни ребят в тыловом селе рассказывает Вера 

Евгеньевна Карасёва в своїй новой повести. 

 

3. Алексєєв С. П. Два подвиги: Оповідання. Для мол. шк. віку. – К.: «Веселка», 1977, – 

102 с. 

В цій книжці ви прочитаєте про героїчних захисників  

Севастополя і Ленінграда. Які у грізні роки війни  

проявили безприкладну мужність і самовідданість,  

захищаючи Радянську Землю. 

 

 

 

 



 
 

4. Омельченко В. М. Лимонные дольки: Рассказы. Для ст. дошкол.  

и мл. школ. Возраста./ Худож. В. А. Евдокименко. – К.: Веселка,  

1982. – 32 с., ил. 

Об откровенности и честности, о требовательности к себе и  

ответственности за свои поступки – рассказы украинского советского  

писателя, посвящённые нелёгкой жизни детей в годы войны. 

  

5.  Алексєєв С. П. Богатирський рід: Оповідання. (Пер з рос. Віктора 

Близнеця). – К.: Молодь. 1983, –   336 с.  

Відомий російський радянський письменник пише про війну, про 

героїчні подвиги радянських воїнів, які стали на захист своєї 

Батьківщини від фашистських загарбників. Оповіді охоплюють 

основні етапи боротьби нашого народу – від великих битв на Волзі, 

Дніпрі, під Курськом, на білоруській землі, в Прибалтиці, і 

закінчується книжка про штурм Берліна й остаточну перемогу 

Радянської армії над фашистами. 

Адресується дітям молодшого, середнього та старшого шкільного 

віку.  

 

6. Карасёва В. Е. Так и было: Для мл. шк. возраста. / Рис.                     

В. А. Евдокименко и Г. Н. Романова.  – К.: «Веселка»,1985. – 271 с., ил. 

Повести и рассказы советской писательницы В. Е. Карасёвой (1905 – 

1983) о войне, о блокаде Ленинграда, о героизме детей и взрослых на 

фронте и в тылу. 

 

7. Їжаківська Л. К. Обпалений цвіт: Худож.-док. повість: Для сер. шк. 

віку / Літ. Запис М. П. Довнича; Худож. Ю. І. Золотов. – К.: Веселка, 1988. – 246 с.: 

іл.. – (Юні герої). – (Б-ка юношества). 

Художньо-документальна повість про юну зв’язкову партизанського загону на 

Вінниччині в роки війни. 

 

8. Карасёва В. Е. Рассказы: Для мл. шк. возраста. – К.: «Веселка», 1975. – 142 с. 

О героизме советских людей в осаждённом фашистами Ленинграде, о посильной 

помощи детей защитникам города рассказывает Вера Евгеньевна Карасёва в разделе 

«Самые обыкновенные». 

 

9. Скомаровський В. П. Зошит в лінійку. Поема. Для мол. шкіл. в. (Мал. 

В. Я. Савадова.). – К.: Веселка, 1980. – 24 с., іл.  

Поема про війну, про зустріч Аркадія Гайдара з дітьми, про подвиг 

юних героїв. 

 

10. Знамена героїв [Текст] : вірші та оповідання / худож. В. Євдокименко. 

– К. : Веселка, 1984. — 40 с. : ілюстр. 

Багато років минуло від незабутнього травня 1945  

року,  але  й  сьогодні  величний  подвиг захисників і  

визволителів залишається невичерпним джерелом  

патріотизму, вірного служіння своєму народу.  


