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ВІДГУК 
офіційного опонента д.і.н., професора О.Є. Лисенка на дисертацію В.І. Кидоня 
«Київська наступальна операція 1943 року: історіографія», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – 
військова історія. 

 

Сучасний етап розвитку фундаментальних історичних досліджень 

позначений охопленням широкого спектру проблем, опрацювання яких 

обмежувалося з ідеологічних причин, відсутності чи недоступності джерел, 

або ж які подавалися у політизованих інтерпретаційних схемах. 

Перетворення міфу «Велика Вітчизняна війна» на осердя радянської 

політики пам’яті, довкола якого конструювалися ціннісні орієнтири й 

світоглядні установки «соціалістичного» суспільства, запрограмувало 

специфічну версію війни – до межі глорифікованої, романтизованої та 

віктимізованої однозначно. Оскільки на «передньому краї» протистояння з 

Заходом перебували хиткі концепти «переваг» радянського суспільно-

політичного устрою та економічної системи над капіталістичними, істориками 

довелося «підтягувати» до цього регістра й тезу про «переваги радянського 

воєнного мистецтва». За таких умов було годі сподіватися на суто наукове 

відтворення баталістичної тематики у доперебудовні часи. Практика 

обмеженого доступу дослідників до найбільш інформативних архівних 

пластів лише погіршувала ситуацію, оскільки керівництво Російської 

Федерації монополізувало їх і перетворило «територію історії» на зону 

ідеологічного протистояння з Україною в рамках «гібридної» війни. 

За таких умов військова історія стала одним з важливих чинників 

національної безпеки, адже досвід Другої світової війни широко 

використовується російськими спецслужбами та Збройними силами в агресії 

проти України. 

Це значною мірою визначає суспільну актуальність теми так само, як 

наукову потребу її історіографічного опрацювання диктує відсутність праць, у 

яких узагальнюється досвід студіювання цього сегменту у вітчизняній науці. 
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Дисертаційний текст структурований згідно з існуючими вимогами до 

праць такого жанру й спрямований на максимальне розкриття теми. 

У «Вступі» кваліфіковано формулюються основні формальні атрибути 

дисертації: актуальність об’єкт і предмет, хронологічні межі, мета і завдання, 

наукова новизна, практичне значення дослідження, зв'язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, окреслено особистий внесок 

здобувача в розробку вказаної проблематики. Результати пошукових зусиль 

здобувача апробовані на наукових форумах, а також публікаціях у фахових 

виданнях, зокрема й тих, що належать до міжнародної науково-метричної 

бази. 

В історіографічному огляді автор простежив основні тенденції 

історіографічного процесу в цій тематичній ніші, з’ясував, які її аспекти вже 

знайшли відображення в науковій літературі, а які потребують 

концентрованих дослідницьких зусиль. У такий спосіб визначено коло 

проблем, на вивченні яких зосередився виконавець дисертації, а також 

дискусійних питань, пов’язаних з воєнними діями на південному крилі 

німецько-радянського фронту восени 1943 р. 

Для історіографічного дослідження особливого значення набуває 

характеристика джерел. В.І. Кидонь виокремив дві основні їх категорії: 

історіографічні та історичні. Крім того, він стратифікував джерела за часом 

походження появи та історіографічними етапами. 

Посилаючись на специфіку воєнно-історичного дослідження, 

виконавець дисертації диференціював підгрупу історіографічних воєнно-

історичних праць, навівши перелік критеріїв зарахування публікацій до цього 

блоку: залучення до їхнього написання професійних військовослужбовців та 

військових істориків, обґрунтоване використання в роботах оперативних та 

бойових документів, пріоритетне призначення (для вивчення і використання 

військовими кадрами). 

Враховуючи ту обставину, що у широкому контексті досліджуване ним 

явище знайшло відображення у великій кількості публікацій, дисертант 

групує їх за змістом. Окремі з цих видань були присвячені боям за Київ 
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загалом, інші – спеціалізувалися на висвітленні особливостей застосування 

видів збройних сил, родів військ (авіації, артилерії, протиповітряної оборони, 

інженерних військ, бронетанкових і механізованих військ, кавалерії та інших), 

участі окремих військових частин, з’єднань, об’єднань регулярної армії та 

партизанів у Київській операції. 

Згадано про таке вагоме історіографічне джерело як дисертації, адже 

саме в цьому форматі здійснюються нові індивідуальні дослідницькі проекти, 

що забезпечують динаміку процесу історичного пізнання, позначають нові 

орієнтири для наукового пошуку. 

З’ясовуючи зацікавлення вказаною темою, здобувач зробив цікаву 

вибірку про кількість публікацій про Київську наступальну операцію у 

періодичних наукових виданнях. Щоправда, до цього списку не увійшла 

публікація у журналі «Віче», хоча це не впливає на загальну картину. 

Заслугою дослідника є також статистична обробка наукових праць у 

додатку Ж, завдяки якій простежується динаміка студіювання перебігу 

Київської наступальної операції, що засвідчує посилення зацікавленості 

історичною баталістикою загалом й означеною її сторінкою, зокрема. 

Не обійдено увагою і такі види джерел як навчально-методична 

література для слухачів вищих військових навчальних закладів, що містила 

багато достовірної інформації та висококваліфікованих коментарів, а також 

довідково-енциклопедичні видання. 

Оскільки у праці використано чимало історичних джерел, автор 

репрезентує їх за місцем зберігання, походженням, змістовим наповненням, 

ступенем вірогідності, інформативним потенціалом, стилістичними 

особливостями. 

Саме завдяки цьому сегменту джерельної бази дослідник вибудовував 

власну версію подій, наповнював аргументацією ті сюжети, в яких критично 

аналізувалися ідеологізовані підходи радянської доби до висвітлення воєнних 

дій, а також спростовувалися хибні твердження й відверті фальсифікації. 

Ретельність здобувача в опрацюванні теми дисертаційного дослідження 

знайшла прояв і в тому, що він використав фонди та експозитарій музейних 
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установ військового профілю, зокрема Національного музею історії України в 

Другій світовій війні, Державного музею-заповідника «Битва за Київ у 

1943 році» у с. Нові Петрівці, музею 38-ї армії «Герої Дніпра» у м. Івано-

Франківськ. 

Як специфічний вид джерел трактується мемуарна література і в першу 

чергу спогади безпосередніх учасників тогочасних подій – представників 

вищого командного складу РСЧА та німецького генералітету. 

До масиву опрацьованих здобувачем джерел належить також кіно- і 

фотодокументи, а також матеріали тогочасної періодичної преси. 

Частина інформації виявлена ним у електронних ресурсах. 

На підставі аналізу історичних джерел В.І. Кидонь виклав цікаві 

міркування про ситуацію, що склалася у вітчизняній науці з їх використанням. 

Для історіографічних праць особливе значення мають інструменти 

наукової репрезентації та інтерпретації. Спираючись на загальні засади 

історичного пізнання, виконавець дисертаційного проекту прописав залучені 

прийоми і методи дослідження у проекції на конкретні завдання, які він 

розв’язував. Свідомий підбір номенклатури наукових методик, на нашу 

думку, сформував передумови для успішної реалізації як задуму загалом, так і 

окремих його складових. 

Однак, в окремих фрагментах здобувач збивається на загальні 

положення, не «прив’язуючи» їх до конкретних проблем, які розв’язуються в 

тексті. Так, викладаючи правила процедури періодизації, дослідник не вказує 

на те, у який спосіб він скористався ними для власної періодизації 

історіографічного процесу. 

Принципово важливою слід вважати наявність у відповідному підрозділі 

сюжету, присвяченого термінологічному апарату дослідження. Не 

обмежуючись класичною дефініцією історіографії, автор подає тлумачення 

найважливіших, ключових понять, зокрема таких як «воєнні дії», «бойові дії», 

«фронтові» і «стратегічні операції». При цьому наводяться критерії 

визначення останніх, що для рецензованої праці є відправним маркером і 

слугує підґрунтям авторської концепції описуваних подій. 
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Доволі часто трапляється так, що періодизація об’єкту дослідження та 

літератури про нього існує сама по собі, а її здійснення залишається 

самоціллю. В.І. Кидонь хронологічно стратифікував студіювання Київської 

наступальної операції задля того, аби встановити і простежити зв'язок між 

суспільно-політичною ситуацією в СРСР та міжнародними відносинами в 

рамках глобального протистояння «соціалістичного й капіталістичного світу» 

та визначальними тенденціями, історієписання, виявити іманентні ознаки 

кожного періоду, особливості теоретико-методологічних підходів до 

вирішення наукових питань, джерельного забезпечення фундаментальних 

досліджень. 

Визначальним для радянської науки він слушно вважає примат ідеології, 

що не просто тяжів над нею, а формував специфічний інтерпретаційний 

інструментарій, «заточений» на виконання політичного замовлення. 

На відміну від періодизації історії Другої світової війни та воєнного 

мистецтва, про що згадано на початку підрозділу 2.1, точку відліку 

історієписання Київської наступальної операції дисертант пов’язує з кінцем 

1943 р., пояснюючи це потребою суспільства в оперативному воєнно-

історичному аналізі подій, які щойно відбулися. Тут слід уточнити, що така 

потреба виходить, насамперед, від держави, що формує відповідний запит, а 

вже згодом усвідомлюється суспільством. 

Характеризуючи публікації воєнної доби, дослідник відзначає «творчий 

пошук авторів, прагнення зафіксувати важливі історичні події, опору на 

принцип партійності, та разом з тим відсутність догматичних підходів до 

висвітлення операцій радянських військ на київському напрямку» (с. 148). 

Оскільки принцип партійності якраз і вважався однією з несучих конструкцій 

радянської методології, доцільніше вести мову про несформованість 

догматизованих схем висвітлення воєнних дій, а не про їхню повну 

відсутність. При цьому слід погодитися зі здобувачем у тому, що ця риса 

меншою мірою стосується праці «Наступ 1-го Українського Воронезького 

фронту на київському напрямку в 1943 р. (короткий оперативний нарис)». 
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До початкового періоду освоєння зазначеної теми дисертації віднесено 

такі обставини, як обмеженість джерельної бази, що автоматично 

підвищувало статус періодичної преси, появу наукових шкіл, зокрема, 

московської та київської, інституалізацію досліджень військової тематики 

(створення Комісій з історії Великої Вітчизняної війни при Академії наук 

СРСР та АН УРСР, Воєнно-історичного відділу Генерального штабу). 

Датуючи другий історіографічний етап серединою 50-х років – 

1991 роком, виконавець дисертації не вказує критерії цього «вододілу», адже і 

в 50–60-ті роки, за його ж словами, «архіви ще були недоступні, а спогади 

радянських воєначальників ще не побачили світ» (то ж їм доводилося 

використовувати загальнодоступні матеріали, а партійно-ідеологічний диктат 

і після смерті Й. Сталіна ніхто не скасовував). 

Підрахунки дослідником кількості публікацій, присвячених операціям 

РСЧА під час війни, засвідчили «аутсайдерські» позиції Київської 

наступальної операції (лише 15) серед інших, які вивчалися незрівнянно 

інтенсивніше. 

Однак і в цей час з’являлися праці, що уособлювали нові стандарти 

знання про ті події: вони створювалися кращими військовими фахівцями і 

мали закритий характер. Слід погодитися з дисертантом у тому, що деякі з 

них, і, насамперед, 4-томник «Операції радянських Збройних Сил у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1958–1959 рр.), не втратили наукової 

цінності й донині. 

Цьому сюжету, щоправда, дещо бракує критичності, адже вже сама 

констатація того, що «закриті воєнно-історичні видання були приведені до 

єдиних структурованих поглядів…» (с. 152) зобов’язує дати оцінку цьому 

феномену, що виключав альтернативні погляди на перебіг воєнних дій. 

Натомість про те, що вигідно відрізняло закриті видання від попередніх, а 

саме – залучення недоступних для інших науковців джерельних комплексів, – 

у праці сказано виразно. Втім, вказана вада до певної міри компенсується 

критичними констатаціями недоліків, притаманних публікаціям у 

спеціалізованій періодиці. Водночас зауважується, що у 70–80-ті роки 
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виходять у світ збірники документів та мемуари учасників Другої світової 

війни, що помітно урізноманітнювали джерельну базу і сприяли розширенню 

тематичного спектру наукового пошуку. 

Зміна суспільно-політичної ситуації в СРСР у другій половині 50-х 

років екстраполюється на інституційні аспекти розвитку історичної науки і, в 

першу чергу, через появу відділу історії Великої Вітчизняної війни в Інституті 

марксизму-ленінізму при ЦК КПРС та Інституту воєнної історії Міністерства 

оборони СРСР, що стали центрами, які задавали тон у студіюванні відповідної 

тематики й визначали концептуальні орієнтири. 

Політичні ознаки покладені в основу періодизації зарубіжної 

історіографії проблеми. Для німецької історичної науки цей рубіж позначений 

об’єднанням східної і західної частин країни у 1990 році, а внутрішній зміст – 

«холодною» війною та її інерцією в перший період, та розвалом міжнародної 

соціалістичної системи й набуттям повного суверенітету залежних від СРСР 

держав, – у наступний для деяких істориків ФРН та колишніх представників 

генералітету, за спостереженням виконавця дисертації, були притаманні 

спроби перекласти всю провину за програну «східну компанію» на А. Гітлера, 

«вибілювання» Вермахту і його командирів, які, ніби-то, лише слухняно 

виконували накази фюрера. Між тим, у НДР панували конструкти, накинуті 

Кремлем. Ситуація суттєво змінилася після 1990 року, коли домінуючими 

стали не ідеологічні, а наукові імперативи, а також полегшився доступ до 

радянських джерел та літератури. 

Характеризуючи напрацювання американських військових істориків, 

здобувач акцентував увагу на тому, що однією з її прикметних рис стало 

замовчування або применшення місця і ролі Східного фронту і перебігу 

Другої світової війни, зокрема, операцій на теренах України. 

Британські вчені представлені у праці кількома найвідомішими 

постатями, – Дж. Фуллером, Б. Ліддел-Гартом, Д. Лукасом, М. Мелвіном та 

іншими. Як постає з тексту, лише деякі з них більш-менш детально торкалися 

дисертаційної теми, решта ж або описували її як похідну, або ж орієнтувався 
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на широкий читацький запит, продукуючи публікації в науково-популярному 

жанрі. 

На особливу увагу заслуговує російська історіографія проблеми, 

принаймні з двох причин: по-перше, саме в Російській Федерації зосереджені 

архівні джерела, в яких у концентрованому вигляді зафіксована інформація 

про події воєнної доби; по-друге, одночасно з офіційним наративом, що 

задовольняє політичне замовлення Кремля, в Росії існує когорта фахівців, які 

демонструють прагнення до наукової автономності й продукують хай і не 

довершену, але позбавлену виразної заангажованості літературу. 

Автор виокремлює два етапи розвитку історичної думки в РФ, перший з 

яких (1991–2000 роки) детермінований демократизацією російського 

суспільства, а другий (після 2000 року) – поверненням до імперських амбіцій. 

На відміну від першого періоду наступний репрезентований у праці 

ґрунтовніше. При цьому мала б виразніше прозвучати думка про те, що в 

сучасній російській історіографії існує два «потоки»: офіціозний і 

«автономний» (останній з них виглядає менш оформленим і консолідованим, 

що, власне, й відображає науковий плюралізм). Цілком справедливим є 

твердження дослідника про те, що навіть у фундаментальних працях штучно 

замовчується «український чинник» війни, применшується внесок народу 

України в перемогу над нацизмом і фашизмом. 

Сучасне вітчизняне історієписання, що бере початок від розпаду Союзу 

РСР і постання суверенної Української держави, характеризується під кутом 

зору утвердження нових теоретико-методологічних підходів, формування 

україноцентричної версії Другої світової війни. Простежуючи еволюцію 

поглядів істориків України на воєнні дії загалом та Київську наступальну 

операцію зокрема, В.І. Кидонь вказує на сильні й слабкі сторони наукового 

осмислення фаталістичної історії. 

Дисертант пов’язує недоліки у розробці різних аспектів Київської 

наступальної операції з відсутністю фахових підходів. Погоджуючись із цією 

констатацією, слід наголосити, що фахівці військової справи та військові 

історики виявили до часу певну пасивність та інертність у науковому 
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опрацюванні цих складних проблем. Лише через 20 років після здобуття 

Україною незалежності з’явилися вагомі публікації науковців національного 

університету ім. І. Черняховського, що вивели трактування цих питань на 

якісно новий рівень. Цьому сприяло формування вітчизняної військово-

історичної школи, що заявила про себе вагомими науковими проектами. 

Третій розділ дисертаційної праці присвячений відображенню в 

науковій літературі різних аспектів підготовки, проведення і наслідків 

київської наступальної операції 1943 року. Як зазначає дослідник, оперативна 

обстановка у смузі дій військ 1-го Українського фронту у жовтні – на початку 

листопада 1943 року розглядалась багатьма істориками. Апеляцію до цих 

текстів здобувач доповнює залученням даних з офіційних документів 

радянського військово-політичного керівництва, спогадів командирів вищої 

ланки РСЧА та німецьких генералів. Аналізуючи стан матеріального 

забезпечення військ і сил, їхнє розташування, рівень управління військами і 

зв’язку, наявність комунікацій, географічні фактори, дисертант обстоює 

необхідність врахування складних погодних умов на момент проведення 

Київської наступальної операції. Крім того, наголошується на уважному 

врахуванні оперативної обстановки на київському напрямі напередодні 

успішного наступу на столицю України у вересні–жовтні, що зумисно 

замовчувалося в 50–60-ті роки, аби не компрометувати члена військради 

Воронезького (1-го Українського фронту) М. Хрущова. 

Комбінуючи історичні й історіографічні джерела, автор вибудовує 

власну версію подій, зокрема, дає негативну оцінку рішенню Ставки щодо 

перенацілення військ Центрального фронту (командувач – К. Рокосовський) з 

київського напряму, що спричинило затягування боротьби за столицю 

республіки та невиправдано високі втрати військ Воронезького фронту під 

командуванням М. Ватутіна. У такий комбінований спосіб здійснюється 

виважена, документально обґрунтована реконструкція початкового етапу 

Київської наступальної операції, з’ясовуються причини невдач, даються 

оцінки діям радянського та німецького командування. Зрештою, 

констатується, що дії правого крила Воронезького фронту, спрямовані на 
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знищення київського угрупування військ противника й оволодіння Києвом, 

виявилися безуспішними й дали змогу лише розширити плацдарми на південь 

від гирла Ірпіня і Тетеріва. 

У дисертації вказується на те, що коли в радянській літературі 

глорифікувався моральний фактор та його роль у досягнення перемог над 

супротивником, то в багатьох сучасних російських та українських публікаціях 

він надміру негативізується. Відстежуючи реальну ситуацію, дослідник 

дійшов висновку про те, що агітаційно-пропагандистські зусилля політорганів 

діючої армії виявилися доволі результативними, що, врешті-решт, позитивно 

позначилося на боєздатності особового складу частин, з’єднань і об’єднань, 

які штурмували береги Дніпра. 

У праці детально розглядається питання про особливості мобілізаційних 

заходів під час битви за Київ. На підставі результатів напрацювань 

спеціалістів з цієї проблематики здобувач фіксує твердження про тотальний 

характер мобілізації на території України, а також злочинного використання 

непідготовленого призовного контингенту в наступальних діях, що 

супроводжувалося величезними втратами. 

В окремому фрагменті дисертації характеризується відображення в 

працях вітчизняних і зарубіжних вчених таких аспектів підготовки Київської 

наступальної операції як ухвалення рішень, постановка бойових завдань 

військам (силам), планування операцій у фронтовій та армійській ланках, 

організація вогневого ураження та взаємодії, зв’язку та управління, а також 

усіх видів забезпечення, підготовка органів військового управління та військ 

(сил) до ведення бойових дій, створення необхідних угрупувань військ (сил) 

та їх оперативна перебудова, а також чисельність та бойовий склад 

радянських військ, оборонні рубежі німецької сторони на київському напрямі, 

співвідношення сил радянської та німецької сторін. 

Оскільки проведенню Київської наступальної операції присвячена 

значна кількість праць, В.І. Кидонь розглянув її через призму тих публікацій, 

в яких її перебіг поданий найбільш переконливо й аргументовано. Дослідник 

поділяє операцію на два етапи: перший – прорив тактичної зони оборони 
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противника й оволодіння Києвом (3–6 листопада 1943 р.); другий – розвиток 

наступу, оволодіння Фастовом і Житомиром, відбиття контрударів 

противника та перехід до оборони на досягнутих рубежах частиною військ 1-

го Українського фронту (7–13 листопада 1943 р.). При цьому з’ясовуються 

глибинні причини невдач початкової фази операції, вказуються чинники, що 

ускладнювали дії наступальної операції. 

Завершує працю сюжет про дискусійні аспекти та не розв’язані 

науковцями проблеми, пов’язані з Київською наступальною операцією 1943 р. 

Дисертант розглядає проблеми періодизації, місця та ролі в розвитку подій і 

районі столиці республіки оборонної операції військ Українського фронту 

13 листопада – 23 грудня 1943 р. 

Помітивши підміну понять – «Київська наступальна операція» і 

«Київська стратегічна наступальна «операція», – автор аргументовано 

сформулював власну позицію, наголосивши, що наслідки такої маніпуляції 

стали приниження ролі й значення збройної боротьби за Київ у 1943 році, 

приховування прорахунків та невдалих рішень радянського військово-

політичного керівництва, свідоме заниження показників втрат. На наше 

переконання, це слід вважати вагомим здобутком дисертанта, що забезпечує 

новий погляд на одну з найважливіших сторінок битви за Дніпро і є помітним 

внеском у розвиток військово-історичних досліджень. 

Серед невирішених проблем залишається визначення кількісних 

показників втрат особового складу і матеріальної частини, перебіг бойових 

дій на букринському плацдармі в листопаді 1943 р. – січні 1944 р., 

Дніпровська повітрянодесантна операція, використання «чорносвитків», 

штурмових і штрафних підрозділів та інших.  

Дослідник не лише фокусує увагу на них, а й висловлює власні 

міркування щодо їх розв’язання. 

Працю обрамлюють аргументовані висновки, теоретичні положення та 

узагальнення. 

Оскільки автором встановлено підміну понять у визначенні Київської 

наступальної операції, то в назві, тексті й висновках слід вживати дефініцію 
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«Київська стратегічна наступальна операція», коли йдеться про бойові дії у 

період жовтня – грудня 1943 р. Стосовно власне битви за Київ доцільним 

видається інше словосполучення: «Київська фронтова наступальна операція 

3–13 листопада 1943 р.». 

Віддаючи належне здобувачу, який ґрунтовно розкрив тему 

дисертаційного дослідження, слід висловити ще кілька зауважень та 

міркувань. Предмет дослідження можна було сформулювати дещо ширше, 

деталізувавши його основні складові. 

На с. 20 зазначено, що актуальність проекту визначається «вивченням 

історії України періоду Другої світової війни…» в той час, коли насправді 

йдеться про потребу вивчення цих сторінок минулого нашого народу. 

У тексті довільно чергуються терміни «військовий» та «воєнний», що не 

можна ставити автору у провину. Слід визнати, що й дотепер фахівці цієї 

галузі історичного знання та військової справи не дійшли згоди в питанні про 

конотацію двох споріднених понять. На наше переконання, термін «воєнний» 

охоплює всі явища і події, що мають місце під час війни чи збройного 

конфлікту (воєнні дії, воєнний стан). Натомість поняття «військовий» має 

ширший зміст й позначає всі інші аспекти військової справи, зокрема, і в 

мирний час (військове будівництво, військові навчальні заклади, військові 

завдання, військова історія тощо). 

Видається зайвим наведення визначення терміну «історичні джерела» у 

праці такого рівня. 

Дещо архаїчним є поділ історичних джерел на архівні (опубліковані) та 

неопубліковані. 

Репрезентуючи власне дослідницьке кредо, дисертант вдається до надто 

загальних тверджень, серед яких домінуючими постають об’єктивність та 

ідеологічна неупередженість, системність, плюралізм, детермінізм та інші 

засади наукового пізнання. Деякі формулювання виглядають спрощеними. 

Бажаним був би вищий рівень теоретизації висновків після розділу І та 

окремих підрозділів праці. Розкриваючи зміст деяких праць істориків, слід 

висловлювати власні оцінки і ставлення до положень і статистичних даних, 
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що в них містяться. Це стосується публікацій Г. Куманьова, В. Гончарова, 

В. Дайнеса, Д. Шеїна, В. Мар’їної. 

Серед доробку вітчизняних вчених, що стосується історії 

партизанського руху, не згадані праці фахівців цієї теми А. Чайковського, 

Є. Горбурова, М. Шитюка та кількох інших. 

Словосполучення «тимчасово окупована німцями територія» є 

радянською ідеологемою, яку слід брати в лапки. 

На с. 297 наводяться дані про втрати радянських військ під час 

наступальної операції з визволення Києва, однак вони залишилися без 

коментарів. 

У праці трапляються невдалі стилістичні звороти і формулювання на 

кшталт: «… стосовно «історії історії»… воєнно-історичного дослідження, 

проведеної військами 1-го Українського фронту операції…» (с. 27), «праць, у 

яких доволі об’єктивно, навіть прагматично (?) висвітлювався хід бойових 

дій», «дисертація …, присвячена проблемі дослідження історіографії 

радянського воєнного мистецтва»…, «дослідницькі історіографічні розвідки 

виразно простежуються у дисертаціях…» (с. 31), «дослідницький проект 

Київської наступальної операції» (с. 36), «видання сучасної російської 

історичної науки» (с. 38), «опубліковані документи є унікальним 

джерелом» (с. 51), «в освітленні подій» (с. 68), «звільнення Києва» (с. 74), 

(середина 50-х рр. – 1991 р. ХХ ст.)» (с. 150), «…пропонує їх нове 

оцінювання» (с. 187), «проведено чимало досліджень з висвітлення постатей 

командувачів та командирів» (с. 309), «історіографічний вимір наукового 

вивчення» (с. 375), «історіографічний процес поглиблення знань про Другу 

світову війну» (с. 381), «дослідницькі студії» (с. 382). 

Мають місце русизми: «являють собою», «знаходяться», «положення 

армії», «прийняти рішення», «у тому числі», «положення ускладнювалося». 

Правильне написання назви одного з фронтів – Воронезький (а не 

Воронізький). 
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