
Перелік  художніх і документальних фільмів, 

присвячених Другій світовій війні* 
 

Документальні фільми про події Другої світової війни 

"1377 спалених заживо"  Україна (2009) 

"1941. Заборонена правда" Україна (2013) 

"Апокаліпсис: Друга світова війна" Франція (2009) 

"Битва за Киев" Україна (2013) 

"В августе 43-го" Україна (2013) 

"Визволення" Україна (2014) 

"Війна. Український рахунок" Україна (2002) 

"Війна без переможців" Україна (2002) 

"Війна та мир: евакуація" Україна (2009) 

"Двобій на Дніпрі" Україна (2013) 

"Друга світова війна в кольорі" Велика Британія (2009) 

"Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939-1941" Україна (2010) 

"Місто, яке зрадили" Україна (2008) 

"Між Гітлером і Сталіним: Україна у Другій світовій війні" Україна, Канада (2005)  

"Несчастливая "Звезда". Третья битва за Харьков. Хроники Україна (2013) 

"НКВД и Гестапо. Братья по крови" Білорусь, Польша (2009) 

"ОУН–УПА: війна на два фронти" Україна (2006) 

"Радянська історія" Латвія (2008) 

"Рівень секретності "18" Україна (2011) 

"Солдати Імперій. Різні адреси війни"  Україна (2014) 

"УПА. Тактика боротьби" Україна (2007) 

"Харьков 1941-43 гг. Жизнь, как она есть" Україна (2014) 

"Хроніка Української Повстанської Армії 1942–1945" Україна (2014) 

“Ціна перемоги” Україна (2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=XgN4-NsHhQ8
http://www.ex.ua/40725179
http://moviestape.com/dokumentalnyj/5098-apokalpsis-druga-svtova-vyna.html
https://www.youtube.com/watch?v=zgFeUN-Sfrs
https://www.youtube.com/watch?v=o523iTrCHbQ
https://www.youtube.com/watch?v=TeXd5iwdZLc
https://www.youtube.com/watch?v=BO9EFNHmS5c
https://www.youtube.com/watch?v=_cikirP39FM
https://www.youtube.com/watch?v=WyFy00fWN5o
http://www.ex.ua/78582381
http://serial-online.com.ua/serial-druga-svitova-viyna-v-kolori-vtoraya-mirovaya-voyna-v-cvete-online
https://www.youtube.com/watch?v=CxVpGedh9XA
http://inter.ua/uk/video/program/documentary/2012/10/29/misto_zradyly
https://www.youtube.com/watch?v=gktacG1VIfE
https://www.youtube.com/watch?v=eYPwfsgbRGA
https://www.youtube.com/watch?v=ClU0_6FRb6s
https://www.youtube.com/watch?v=zIhcE8X4XhU
https://www.youtube.com/watch?v=yw357t_2XGM
https://www.youtube.com/watch?v=Yf7USwms6gk
http://www.ex.ua/78573437
https://www.youtube.com/watch?v=HeGKW-YJlQc
https://www.youtube.com/watch?v=rMWkuYhdV3I
http://www.documentary.org.ua/uk/upa/
http://www.ex.ua/7347962


“Чернігівський рубіж. 1941-1943” Україна (2013) 

"Чорна піхота" Україна (2010) 

 

Художні фільми, які відображають події Другої світової війни 

"Батальоны просят огня" СРСР (1985) 

"Бункер" Німеччина, Італія, Австрія (2004) 

"В бой идут одни “старики" СРСР (1973) 

"Велика втеча" США (1963 ) 

"Великий диктатор"  США (1940)  

"Вишневі ночі" Україна (1994) 

"Владика Андрій" Україна (2008) 

"Врятувати рядового Райана" США (1998)  

"Далекий постріл"  Україна (2005)  

"До побачення, діти"  Франція ( 1987)  

"Катинь"  Польща (2007) 

"Книжкова злодійка"  США, Німеччина (2014)  

"Листи з Іводзіми" США (2006 )  

"Міст надто далеко" США, Великобританія (1977) 

"Міст через річку Квай"  США (1957) 

"Молоді леви" США (1958)  

"На войне как на войне"  СРСР (1968) 

"Незламна"  Україна, РФ (2015) 

"Незламний"  США (2015)  

"Нескорений"  Україна (2000) 

"Операція “Валькірія"  США, Німеччина (2008) 

"Паттон"  США (1970) 

"Піаніст" 2002 Франція  

"Перл Харбор" США (2001) 

"Послання"  Китай (2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=F_L4FgxYlBc
https://www.youtube.com/watch?v=Xo1KAIM5Nss
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/Batalony-prosyat-ognya/batalony-prosyat-ognya-1-2/
http://voenhronika.ru/news/bunker_2004/2013-07-15-291
http://megogo.net/ru/view/12998-v-boy-idut-odni-stariki.html
http://www.ex.ua/66885617
https://my-hit.org/film/13256/
http://moviestape.com/ukrainian/3552-vyshnevi-nochi.html
http://onlaynfilmy.com/onlain/278969989_171041920/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%28%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,+%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+2008%29
http://moviestape.com/katalog_filmiv/bojovyky/308-vrjatuvaty-rjadovogo-rajana.html
https://www.youtube.com/watch?v=qikM04_9hB0
http://moviestape.com/katalog_filmiv/drama/6150-do-pobachennya-dti.html
https://my-hit.org/film/8246/
http://moviestape.com/katalog_filmiv/drama/5948-knyzhkovyj-zlodij.html
http://moviestape.com/katalog_filmiv/drama/1839-listi-z-vodzmi.html
http://moviestape.com/katalog_filmiv/drama/6857-mist-nadto-daleko.html
http://moviestape.com/katalog_filmiv/drama/1287-mist-cherez-richku-kvaj.html
http://tfilm.tv/13390-molodye-lvy.html
https://afisha.mail.ru/cinema/movies/623761_na_vojne_kak_na_vojne/
https://www.youtube.com/watch?v=n0Cy7m1qIFw
http://moviestape.com/katalog_filmiv/drama/5763-operacija-valkirija.html
https://my-hit.org/film/13549/
https://my-hit.org/film/5647/


"Прапори наших батьків"  США (2006) 

"Святі і солдати. Бортове кредо"  США (2003) 

"Список Шиндлера"  США (1993) 

"Сталінград"  Німеччина (1992) 

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь”  Україна, ПЦ “Інсайтмедіа” (2012) 

"Хлопчик у смугастій піжамі" Великобританія, США (2008) 

"Чорна книга"  Нідерланди (2006) 

"Четыре танкиста и собака" Польща (1966) 

 

* Рекомендовано Українським інститутом національної пам'яті 

http://baskino.com/films/biograficheskie/484-spisok-shindlera.html
https://my-hit.org/film/6653/
http://hochykino.com/drami/706-hlopchik-u-smugasty-pzham.html
http://moviestape.com/katalog_filmiv/drama/3513-chorna-knyga.html
http://voenhronika.ru/news/chetyre_tankista_i_sobaka_vse_serii_1966_1970/2013-10-28-387

