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Тетяна Ємельянова

Партизанська слава у фотодокументах
У зібраннях Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного чільне місце посідає комплекс аудіовізуальних
джерел періоду Другої світової війни. Винятково важливою і неоціненною його частиною є колекція фотодокументів з історії радянського
партизанського руху в Україні.
Різноманітні за змістом фотодокументи дозволяють простежити зародження і розвиток цього руху. У них відображено створення та діяльність УШПР, партизанських формувань С. А. Ковпака, О. М. Сабу
рова, М. І. Наумова, Я. І. Мельника, О. Ф. Федорова та інших, їх участь
у спільних з радянськими військами операціях з визволення території
України. Документи як правило містять інформацію про бойову, диверсійну, розвідувальну діяльність, особовий склад і озброєння партизанських з’єднань, матеріально-технічне забезпечення, роботу медикосанітарних служб, підготовку партизанських кадрів і нагородження
партизанів, дислокацію партизанських формувань, стосунки з населенням окупованих територій тощо.
Фотодокументи, що публікуються, репрезентують архівну колекцію і є цінним джерелом у вивченні історії партизанського руху в роки
Другої світової війни.

Група партизанів загону "Народний месник" перед виходом на завдання.
Ворошиловградська обл., 1942 р.
Од. обл. 0-3100
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Селянки передають молоко для поранених партизанів медсестрі В. Ф. Хотимській
з Чернігівсько-Волинського партизанського з'єднання. 1942 р.
Од. обл. 0-1927

Командир Чернігівсько-Волинського партизанського з'єднання О. Ф. Федоров
розмовляє з циганками-колгоспницями, які прийшли в з'єднання після окупації
нацистами їхнього села. 1942 р.
Од. обл. 2-45540.
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Пересувний госпіталь Сумського партизанського з'єднання під командуванням
С. А. Ковпака на марші під час Карпатського рейду.
1943 р.
Од. обл. 0-43814

Партизани Житомирського партизанського з'єднання ім. М. О. Щорса
штурмують німецький гарнізон на ст. Пояски Олевського району
Житомирської області. 1943 р.
Од. обл. 0-43894
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Начальник Українського штабу партизанського руху Т. А. Строкач вручає
А. К. Білопольському медаль "Партизану Отечественной войны".
Рівненська обл., червень 1943 р.
Од. обл. 0-44404

Диверсійна група партизанського загону ім. В. М. Молотова
за вивченням будови мін уповільненої дії.
Волинська обл., 24 квітня 1944 р.
Од. обл. 0-44161
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С. А. Ковпак біля карти пояснює план бойової операції. 1941–1943 рр.
Од. обл. 0-148473

Командир ЧернігівськоВолинського партизанського
з’єднання О. Ф. Федоров. 1943 р.
Од. обл. 0-44248
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Тетяна Ємельянова

Партизанська слава у фотодокументах
Публікуються фотодокументи про діяльність радянських партизанських
з’єднань в 1942–1944 рр.
Ключові слова: партизанський рух; військові операції; розвідувальна
діяльність.
УДК 930.253:94(477)”1941–1945”
Татьяна Емельянова

Партизанская слава в фотодокументах
Публикуются фотодокументы о деятельности советских партизанских
соединений в 1942–1944 гг.
Ключевые слова: партизанскон движение; военные операции; разведы
вательная деятельность.
УДК 930.253:94(477)”1941–1945”
Tetiana Yemelianov

Guerrilla glory in photorecords
Photorecords on activity of Soviet guerrilla formation in 1942–1944 are published.
Keywords: guerrilla movement; military operations; intelligence activity.
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