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До бібліографічного покажчика включено науково-популярну, 
довідкову, художню та науково-художню літературу, яка містить 
матеріали щодо вивчення історії України. Джерелом для його створення 
послужив фонд шкільної бібліотеки.  

Покажчик запрошує читачів у книжкову подорож по рідній країні.  
З книжок, представлених у ньому ми дізнаємось про героїчну і 

водночас гірку історичну долю наших предків. Вони працювали і 
творили, боронили свою землю і розбудовували державу. Їх 
поневолювали, морили голодом і вбивали, нівечили їхню історичну 
пам’ять, але вони вистояли і зберегли для нас рідний край, його символи, 
мову і культуру.  

Ці книжки - мандрівка різними часами і епохами становлення нашої 
країни, вони розкривають способи мислення людей, їхнє розуміння й 
оцінювання історичних подій, що відбувалися в Україні. 

Для вчителів, учнів та їх батьків, усіх, хто цікавиться історією 
України. 

 
 
 
 
 

© Т.В.Ружанська, 2015 
    Бібліотека Помічнянської ЗШ №3, 2015 
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Той, хто не любить своєї країни, нічого 
любити не може. 

Д. Байрон  
***** 

А ви думали, що Україна так просто. 
Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. 
По ній пройшли всі катки історії. На ній 
відпрацьовані всі види випробувань. Вона 
загартована найвищим гартом. В умовах 
сучасного світу їй немає ціни.  

             Ліна Костенко 
 

Слово до читачів 
Поняття «Батьківщина» – святе.  
Це – як мати і батько, без яких людина не  може жити, як не може жити без своєї  

історії. Ми незримими узами пов’язані з історією своєї країни, бо собою  продовжуємо 
своїх далеких і близьких предків. Все, що ми говоримо і робимо, думаємо, невдовзі 
також належатиме історії. Адже після нас прийдуть на землю нові покоління і ми 
станемо для них давноминулим, тобто – історією. Тому треба думати про те, яку 
сторінку саме ми впишемо у велику історію рідної країни. 

Ви тримаєте в руках унікальну книжку - бібліографічний покажчик – путівник 
сторінками книг, в яких розповідається про історію України, її державний устрій,  
символіку, природні  багатства та культуру і який дає цілісне уявлення про Україну як 
незалежну демократичну державу. До покажчика включено кращу науково-популярну, 
науково-художню, художню та довідкову літературу, яка є у фонді шкільної бібліотеки. 

Це видання – мандрівка по рідній країні, яка має певну мету прищепити читачам 
почуття патріотизму, любові до своєї Батьківщини, гордості за свою рідну землю. Ці 
почуття і сформовані під їх впливом риси характеру – чесність, мужність, благородство, 
відданість, - актуальні у всі часи, а надто в такий непростий період розвитку, який 
переживає Україна сьогодні 

Наше минуле і сьогодення відтворене на сторінках книг.  
Читайте! Нехай ваші серця будуть відкриті для всього нового. І як би не 

змінювався світ, куди б не закинула доля, завжди зберігайте у серці всі ті духовні 
скарби, які дісталися у спадок від попередніх поколінь. А прочитані книги завжди 
допоможуть вам донести їх крізь час і простір, крізь терни і привади до майбутніх 
поколінь. 

Тетяна Ружанська 
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УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА 
 

Живи, Україно, живи для краси, 
Для сили, для правди, для волі! 

          Олександр Олесь 
 

Декларація про державний суверенітет України: прийнята 
Верхов. Радою Української РСР 16 лип. 1990 р.[Текст] - К.: Вид-
во «Україна», 1991.-  8 с.  

 
Перший акт, який політично організував та надихнув 

парламент України на нові пріоритети суспільного розвитку. Ціла 
низка законів у тому числі Конституція України була прийнята в 
розвиток основних засад викладених у тексті Декларації про 

державний суверенітет України. 
 
Державний Гімн України [Текст]: популярний історичний 

нарис. - К.: Музична Україна, 2006.- 55 с.: іл. 
 
Науково-популярний нарис розкриває історію створення пісні 

«Ще не вмерла Україна», яка згодом стала справжнім 
всеукраїнським, національним, а згодом і державним гімном 
України. 

Нарис розповідає про історичну долю гімну на шляху до 
офіційного визнання тексту. Зміст яскраво доповнюють портрети 

авторів гімну, фотографії перших виконавців та інших історичних діячів, які 
мали відношення до становлення національного гімну. 

 
Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної 

Ради України 28 червня 1996 року: зі змінами, внесеними Законом 
України від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV. Станом на 1 січня 
2006 року [Текст].  / Міністерство Юстиції України – К., 2006. – 
123 с. 

 
Конституція України – це Книга Українського Буття і 

Майбуття – путівник по дорогам життя. Регламентує права і 
обов’язки людини як громадянина України та знайомить з правилами поведінки 
самої держави у стосунках з людиною. Треба знати і пам’ятати наш Основний 
Закон. Багато людей доклали зусиль, аби він з’явився в Україні. Бо без знання 
нашої Конституції кожному з нас нелегко буде торувати бурхливе море 
сучасного життя як в Україні, так і поза її межами. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  
З ДАВНІХ-ДАВЕН І ДО СЬОГОДЕННЯ 

 
Історія Батьківщини – це вічно жива сила, 

яка створює громадянина. 
                                   В.О.Сухомлинський 

 
Гриценко І.С. Гомін віків: навч. посіб. з історії України для 

5-го кл. [Текст] / І.С.Гриценко, М.М.Карабанов, А.Л.Лотоцький; 
під ред. М.М.Карабанова. – К.: РВЦ «Проза», 1994. – 191 с.: іл.  

 
Україна - це славне ім'я нашої Вітчизни. Вперше ця назва 

згадується у писемних історичних джерелах у 1187 році. Але й 
до цього вона ймовірно вживалася в народі як країна, край, 
земля, де жили українці, їхні пращури. Тривалий час наша 

Батьківщина була відома в історії і під іншою назвою - Русь. 
У цьому навчальному посібнику розповідається про історичні події від 

далекої минувшини князівських часів до наших днів. 
 

Довідник з історії України (А-Я) [Текст] : посіб. для серед. 
загальноосвіт. навч. закладів  / за заг.ред. І.Підкови, Р.Шуста.- 
2-ге вид., доопр.і доповн.- К.: Генеза, 2001.- 1136 с. 

 
В цьому довіднику вміщено понад 3500 статей, зокрема 

близько 1700 бібліографічних довідок. Значна частина нових 
матеріалів присвячена діяльності відомих політичних і 
державних лідерів, українських митців та інтелектуалів, які 

діяли в Україні та за її межами, а також біографіям представників української 
інтелігенції, репресованих у роки тоталітарного режиму. 

У Довіднику розглядаються проблеми і події, які стосуються різних періодів 
української історії, однак найбільша увага приділена 20 століттю. Значна 
кількість статей присвячена історичним подіям в Україні у період здобуття нею 
державної незалежності. 

 
Дорошенко Д.І. Історія України. 3 малюнками для школи й 

родини [Текст]  / Д.І.Дорошенко; передм. та комент. В. А. 
Смолія і В. М. Рички.- К.: Освіта, 1993.- 238 с: іл.  

 
«Історія України» визначного історика професора 

Д.Дорошенка задумана і написана як підручник для школи та 
книжка для читання у родинному колі. У ній автор висвітлив 
основні події історії України від найдавніших часів до початку 
другої світової війни. Значну увагу приділено характеристиці 
видатних діячів історії та культури, головних рушійних сил 

утворення та становлення української державності. 
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Історія України: для дітей середнього шкільного віку 
[Текст] / авт.-упорядник А.Г.Чередниченко; худож.-
ілюстратор Г. В.Беззубова; худож.-оформлювачі І.В.Осипов, 
Л. Д. Киркач-Осипова. - Харків: Фоліо, 2009. - 319с. - (Дитяча 
енциклопедія). 

 
Енциклопедія надає юному читачеві найбільш повну й 

докладну інформацію стосовно історії України з давніх часів 
аж до сучасності. 

Особливістю цього видання є те, що історія України 
подається у контексті світової історії. Це робить матеріал більш виразним і 
дозволяє читачеві співставляти його з уже відомими історичними подіями та 
фактами, що, в свою чергу, полегшує його засвоєння. 

 
Історія України: Атлас – хрестоматія / упоряд. 

Д.Ісаєв. – К.: ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004.- 
40с.:іл. 

 
Видання суттєво доповнює розповідь про історію 

України. Атлас ілюстрований цікавими малюнками. Вони 
багатокольорові.  

Важливу роль відіграє текст, в якому розкрито в стислому 
вигляді історичні події  давнього минулого України. Читач 
знайомиться з такими розділами: «Княжа Русь-Україна», 

«Козацька доба», «Відродження України». 
 

Кокотюха А.А. 50 знаменитых загадок истории 
Украины [Текст] / А. А. Кокотюха, В. М. Скляренко, В. В. 
Сядро, П. В. Харченко; худож.-оформитель Л. Д. Киркач-
Осипова. - Харьков: Фолио, 2012.- 510с. - (100 знаменитых). 
– [На рус. яз.] 

 
Украинская история насквозь пронизана загадками - 

тайны подстерегают нас буквально на каждой ее странице. 
Многочисленные версии событий, жаркие споры, сотни 

вопросов, на многие из которых пока нет ответов, ожидают 
читателя в этой книге. Были ли первые украинцы 

современниками цивилизаций Древнего Египта и Шумера? Где искать следы 
библиотеки Ярослава Мудрого и клада Олексы Довбуша? Находилась ли 
знаменитая страна амазонок в украинских степях? Получат ли украинцы 
принадлежащие им сокровища гетмана Полуботка? Какие тайны сражений 
Гражданской и Великой Отечественной войны все еще скрывает от нас 
прошлое?.. 

Авторы лишь приоткрывают завесу над 50 самыми знаменитыми загадками 
украинской истории. Быть может, вам, читатель, удастся разгадать некоторые из 
них... 
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Малик Я. Історія української державності [Текст] /  
Я.Малик, Б.Вол, В.Чуприна. - Львів: Світ, 1995.- 248с. 

 
Посібник дає вичерпну інформацію про найдавніші 

державні утворення на території України, формування 
давньоруської держави – Київська Русь, становлення 
Запорізької Січі та причини занепаду Української козацької 
держави. Відкриває  досі незнайомі читачам сторінки 
становлення  української національної ідеї.    

Розкриває суть Українського національно-визвольного 
руху і державотворчих процесів у 1917-1918  роках, пояснює 

питання розбудови Української держави на сучасному етапі. 
У книзі вміщені документи і матеріали, які допоможуть у вивченні історії 

української державності, а також список  літератури для позакласного читання. 
 

 
Моя країна – Україна: для дітей сер.шк.віку [Текст] / 

уклали: Т.І.Лагунова, Д.Ю.Корольков, В.В.Мірошникова, 
Л.В.Михайленко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Х: Клуб 
сімейного дозвілля, 2010. – 207 с.: іл.  

 
Читачам буде цікаво познайомитися з історією України 

з давніх часів до сьогодення. Сторінки книги розкажуть 
про національно-визвольну боротьбу українського народу 
за часів Б.Хмельницького, долю України під імперським 
гнітом Речі Посполитої та Росії, перебування України у 
складі СРСР та здобуття у 1991 році незалежності.  

Видання розкаже про визначні пам’ятки, культуру та побут мешканців різних 
регіонів України. 

 
 
Сокол А.В.  Моя країна – Україна [Текст] : для серед. 

шк. віку /  А.В.Сокол, О.М.Конечна. - Чернігів: РВК 
«Деснянська правда», 2004.- 64с.:іл. 

 
 Книга запрошує читачів у подорож по рідній країні. З 

її сторінок ми дізнаємось про героїчну і водночас гірку 
історичну долю наших прадідів і батьків. Вони працювали 
і творили, боронили свою землю і розбудовували державу. 
Їх поневолювали, морили голодом і вбивали, нівечили 
їхню історичну пам’ять. Вони вистояли і зберегли для нас 
рідний край, його символи, мову і культуру. 
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Яковенко Н.М. Нарис з історії України з найдавніших 
часів до кінця ХVІІІ ст. [Текст] : навч. посібник для учнів 
гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів. 
– К.: Генеза, 1997. – 312с. 

 
Нова концепція історії України, викладена у посібнику, 

розкриває ряд проблем: Хто такі руси і яку роль вони 
відіграли в утворенні Київської держави? Чим стала для 
народу України Берестейська унія? Яку роль відігравала 
Польща у спалахові козацьких воїн? Чим була 
Хмельниччина – становою козацькою революцією, 
громадянською війною чи війною за національне 

визволення? З якого часу можна говорити про національне і територіальне 
самоусвідомлення українця?  Відповіді на ці та інші спірні питання читач знайде 
у самій книзі. 

 
Сташук О.В. Я громадянин України: для дітей мол. 

шк. віку [Текст / О.В.Сташук. - К.: ТОВ «Патерик», 
2013. - 64 с: іл. 

 
У книзі доступно для дітей розказано про 

національну символіку, види влади, конституцію, 
основні закони, частину української історії, культури, 
географії та традицій. 

Увагу юних читачів обов'язково привернуть яскраві 
сторінки історії та природні надбання регіонів України, 
знайомство з культурою та видатними діячами 
України. 

Метою видання є відродження патріотичного 
почуття юного українця з найменших років, щоб зародити любов до нашої 
країни. 
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СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Квітне Київська держава і могутня і страшна. 
Майже всі вона з’єднала українські племена. 

                    О.Олесь, «Княжа Україна» 
 
 

 
Бокієвський В.Ф. Історія хрещення Київської Русі. 

[Текст] / В.Ф.Бокієвський. - К.: ТОВ «Видавництво Кондор», 
2013. - 64 с: іл. 

 
У виданні широко розглядаються як відомі, так і малознані 

історичні події, що супроводжували процес прийняття і 
поширення християнства на українських землях. 

Книга перенесе юного читача в атмосферу історико-
культурних подій, які відбувалися під час масового хрещення 
у 988 році мешканців Києва, а згодом й інших міст Руської 

держави князем Володимиром Святославовичем. 
 

Духопельников В. М. Крещение Руси [Текст] / 
В.М.Духопельников; худож.-оформитель Е. В.Вдовиченко. - Х: 
Фолио, 2009. - 122 с. - (Знаменитые события истории Украины). 
– [На рус. яз.] 

 
988 год стал знаменательным в истории Руси. В этом году 

великий князь Владимир Святославич крестил киевлян. Он 
положил начало дальнейшему и всеобъемлющему процессу 

христианизации всех русских земель. С принятием христианства также связано 
появление славянского письма, богослужебных христианских книг, рождение 
системы образования; начинает развиваться архитектура, иконопись, литература 
и духовная музыка, то есть происходит становление традиционной культуры 
Руси. С этого времени Киевская Русь как равноправный партнер входит в число 
христианских государств Европы. 

 
Кириченко А. Н. Битва на Калке [Текст] / А.Н.Кириченко; 

худож.-оформитель Е.В.Вдовиченко. - Харьков: Фолио, 2010. - 
121 с. - (Знаменитые события истории Украины). – [На рус.яз.] 

 
Битва на Калке стала поворотным моментом в истории 

Киевской Руси. В этом сражении Русь впервые столкнулась с 
монголами, которые спустя два десятка лет прошли смерчем по 
всей Восточной Европе. Именно это столкновение и, казалось 

бы, необъяснимое поражение в нем объединенных войск южно-русских князей 
стали грозным предзнаменованием близкого краха Киевской Руси. 
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Корені та парості: український генеалогікон [Текст] / 
упоряд. тексту та іл., авт. вступ, ст. та приміт. В. Шевчук. 
- К.: Либідь, 2008. - 472 с: іл. 

 
У книзі зібрано пам'ятки української біографічної 

літератури XI-XVIII ст. Тексти, віднайдені в невідомих 
або малодоступних виданнях, подаються в перекладах 
сучасною мовою. Із першоджерел постає історія родів 
Острозьких, Копистенських, Проскур-Сущанських, 
Мовчанів, Горленків та ін. Відкриттям для сучасного 
читача будуть родинні хроніки, автобіографічні оповіді, 
генеалогічні оповідання у коментарях історика і 
літературознавця. 

 
Максимович М.О. У пошуках омріяної України: 

вибрані українознавчі твори [Текст] / М.О.Максимович; 
упор. і вст. ст. В. Короткого. - К.: Либідь, 2003. - 360 с; іл. 
- («Пам'ятки історичної думки України»). 

У книзі вміщено ключові українознавчі праці 
видатного вченого-енциклопедиста М. О. Максимовича, 
що стояв біля витоків становлення української ідеї. У 
дослідженнях віддзеркалюється цілий етап розвитку 
українства та формування новітньої самосвідомості. 
Видання знайомить із поглядами М. О. Максимовича 
стосовно найголовніших віх української історії. Багатий 
ілюстративний матеріал допомагає відтворити колорит 
тих епох, які він досліджував. 

 
Повість минулих літ: літописні оповіді: для серед, 

та ст. шк. віку [Текст] / переказ В.С. Близнеця; худож. 
Г.В. Якутович; [наук. ред. і післямова В.В.Яременка]. -
3-тє вид., зі змінами. - К.: Веселка, 2002. - 227 с, іл.- (Іст. 
б-ка для дітей «Золоті ворота»). 

 
«Повість минулих літ» - не просто літопис, пам'ятка 

української писемності ХІ-ХІІ ст., а й високохудожня 
поетична книга, своєрідна хрестоматія, збірник епічних 
пісень, легенд та переказів; це перша, найдавніша 
історія українського народу, написана на замовлення 
Вічності. Вона є букварем нашої національної 
свідомості, глибоких патріотичних почуттів, 
пронесених народом крізь тисячоліття. 
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Хоткевич Г.М. Історія України: для мол. та серед. шк. 
віку / Г.М.Хоткевич; упоряд. та передм. Н. М. Шумило; 
післямова та комент. М. Ю. Брайчевського; худож. Г. С. 
Севрук.- 2-ге вид. - К.: Веселка, 1993.- 228 с: іл.- (Шк. б-ка). 

 
«Історію України» від найдавніших часів до кінця XVI ст. 

написав спеціально для дітей і опублікував 1918 року 
видатний український письменник, публіцист, вчений, 
культурний діяч Г. М. Хоткевич (1877-1938).  

 
 

Історія України. Джерельний літопис [Текст] / упоряд. 
В.І.Червінський, М.І.Обушний, Т.Ю.Горбань, В.Є.Кругляков 
та ін.; за ред. В.І. Червінського та М.І. Обушного. - К.: ДП 
"Дирекція ФВД" - 2008. - 800 с. 

 
Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють 

найважливіші події в історії України з найдавніших часів до 
сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні 
матеріали. 

Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з 
літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць 
княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць 
відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців. 

 
Гальвор Чйон. Русь вікінгів [Текст] / Гальвор Чйон; 

перекл. О.Сом-Сердюкова; худож. оформл. Андерс Кволе Рує. 
– 3-тє вид. – Вид-во: Кай Гансен. Ставангер: Saga Bok, 2009. – 
227 с.: іл. 

 
Народи Норвегії та України мають довгу історію, хоча ці 

держави є досить молодими. Вони заявили про себе на 
міжнародній арені як повністю незалежні країни лише у XX 
столітті. Однак історично вони здійснювали суттєвий вплив 
далеко за межами своїх володінь, особливо у середньовіччі за 

часів вікінгів і Київської Русі. 
У цій книжці йтиметься про виняткову добу спільної історії Норвегії та 

України. Це сага про скандинавських вікінгів, що прийшли на землі, де мешкали 
слов'янські, фінські й тюркські племена. Пересуваючись річковими шляхами, 
вікінги відкрили для себе велику країну, розташовану між Балтійським морем та 
Уралом. Дорогою вони закладали більші та менші міста, чиє населення 
розмовляло скандинавською мовою. 
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Княжа Україна 
 

Авдеенко В.А. Киевские князья монгольской и литовской 
поры [Текст] / В.А.Авдеенко; худож.-оформитель 
Е.В.Вдовиченко. - Х.: Фолио, 2011. - 121 с. - (Знаменитые 
украинцы). – [На рус. яз.]. 

 
Розквіт Київської Русі як держави припав на правління 

Ярослава Мудрого, і за жодного князя після нього, навіть за 
Володимира Мономаха, Русь не сягала подібної величі. 

Нашестя Батия - в середині ХШ століття - через невпинні князівські міжусобиці 
та боротьбу за владу Київська Русь зустріла, майже цілком утративши колишню 
могутність і єдність.  

У книжці описується один з найскладніших періодів історії Русі, коли в 
минулому сильна держава Східної Європи стала васалом спочатку монголе-
татарських завойовників, а потім Великого князівства Литовського. 

 
Духопельников В.М. Владимир Мономах [Текст] / 

В.М.Духопельников; худож.-оформитель Е.В.Вдовиченко. – Х.: 
Фолио, 2009. - 121 с. - (Знаменитые украинцы). – [На рус. яз.]. 

 
Среди государственных деятелей средневековой Руси 

Владимир Мономах занимает особое место как один из самых 
талантливых и образованных русских князей домонгольской 
эпохи. (Мономахом его стали называть потому, что его мать 

была дочерью византийского императора Константина Мономаха.) Став великим 
Киевским князем в возрасте 60 лет (1113 г.), Владимир Мономах сумел укрепить 
пошатнувшееся политическое единство Киевского государства. Ему удалось 
установить мир между русскими князьями и направить их усилия на борьбу со 
степняками, поэтому во время правления Владимира Мономаха русские земли 
отдыхали от половецких нападений. 

 
Духопельников В.М. Княгиня Ольга [Текст] / 

В.М.Духопельников; худож.-оформитель Е.В.Вдовиченко. – Х.: 
Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые украинцы). – [На рус. яз.] 

 
Княгиня Ольга была первой и единственной женщиной, 

которая стала правительницей одного из самых больших по тем 
временам государств Европы - Киевской Руси. Она не вела 
завоевательных войн, а направила всю свою энергию на 

внутреннюю политику, поэтому на долгие времена народ сохранил о ней добрую 
память: княгиня провела административно-налоговую реформу, которая 
облегчила положение простых людей и упорядочила жизнь в государстве. 

И наконец, Ольга первой из русских князей официально приняла 
христианство и была канонизирована Русской православной церковью еще в 
домонгольский период. 
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Духопельников В.М. Ярослав Мудрый [Текст] / 

В.М.Духопельников; худож.-оформитель Е.В.Вдовиченко. – Х.: 
Фолио, 2009. - 122 с. - (Знаменитые украинцы). – [На рус. яз.]. 

 
Князь Ярослав продолжил главное дело жизни своего отца, 

Владимира Великого, - «собирание» древнерусских земель. Он 
восстановил единство Киевской Руси, укрепил 
государственный аппарат, заложил основы судебной системы и 

провел культурные преобразования. Именно при нем Киевская Русь стала самым 
большим государством Европы. Все это дает историкам основание утверждать, 
что время правления Ярослава, прозванного Мудрым, (1019-1054) - это время 
наивысшего расцвета Киевской Руси. 

 
Згурская М. П., Белочкина Ю.В. Данило Галицкий [Текст] / 

М.П.Згурская, Ю.В.Белочкина; худож.-оформитель 
Е.В.Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2009. - 122 с. - (Знаменитые 
украинцы). – [На рус. яз.]. 

 
Данило Галицкий (1201-1264), правитель Галицко-

Волынских земель, остался в памяти потомков как собиратель 
древнерусских земель, великий реформатор и дальновидный 

политик, ставший первым в истории украинского народа легитимным, т. е. 
признанным в Европе, королем. К тому же он первым среди русских князей 
попытался покончить с зависимостью своих земель от монголо-татарских 
завоевателей. 

 
 
Князі України [Текст] / авт.-упоряд. Фелікс Левітас. К.: 

Казка, 2012. - 64 с : іл. - (Легенди та перекази). 
 
Книжка містить адаптовані для юних читачів легенди та 

перекази про видатних князів Русі-України. Завдяки цікавому 
викладу, оригінальним ілюстраціям княжа доба вітчизняної 
історії постає в усій своїй красі та величі. 
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КОЗАЦЬКА СЛАВА УКРАЇНИ 
 
 
Було колись – в Україні ревіли гармати; 
Було колись – запорожці вміли панувати. 

                  Т.Г.Шевченко 
 
 

 
Історія України в особах:  Козаччина [Текст] /   кер.  авт.  

кол. В.М.Горобець. - К.: Україна, 2013. - 304 с: іл.  
 
Книга містить нариси про найвидатніших державних, 

громадських, церковних та культурних діячів України 
середини XVII-XVIII ст. У них через життєписи окремих 
людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за 
своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної 
Української держави, показано становлення української 
духовної культури в контексті європейських культур. 

Видання розраховане на широке коло читачів. 
 

Козацька абетка: коротка історія українського козацтва 
для дітей і дорослих [Текст] / автор-упоряднник О. С 
Яремійчук ; дизайн А. М. Пшінки. - К. : Веселка, 2013. -80 с : 
іл. 

 
Найвизначніші події і найвидатніші герої козацької доби 

представлені в книзі у коротких розповідях, розміщених за 
алфавітом, та мистецьких творах. Це ті ази нашої історії, які 
повинен знати кожен українець - і маленький, і дорослий. 

 
 
Коляда I.А., Биба Є.В. Отаман Іван Сірко [Текст] / І.A. 

Коляда, Є. В. Биба; худож.-оформ-лювач О. Г. Жуков. – Х.: 
Фоліо, 2012. - 121 с - (Знамениті українці). 

 
Іван Сірко (1605 (1610) - 1680) - один з найвидатніших 

політичних діячів і полководців України. Своєю ініціативою, 
енергією і воєнною вдачею Сірко здобув на Запоріжжі 
небувалу шану. Вісім разів Запорозька Січ обирала йото 

кошовим отаманом. Відчайдушно, із усім козацьким заповзяттям протистояв він 
татарсько-турецьким нападам, що загрожували геноцидом українському 
народові. Узявши участь у 55 битвах, Сірко майже завжди виходив із них 
переможцем, що й уславило його серед нащадків навіки. 
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Сорока Ю. В. Чорна рада  [Текст] / Ю. В. Сорока; худож.-
оформлювач П.С.Риженко. – Х.: Фоліо, 2011. - 120 с. - 
(Знамениті пой історії України). 

 
XVII сторіччя. Кінець Хмельниччини. Україна зазнала чи 

не найтяжчих часів: тривала боротьба за вплив на неї між 
Річчю Посполитої і Московським царством, панував розбрат, 
запеклі суперечки сера козацької верхівки Війська 
Запорозького. Україна фактично розпалася на дві частини - 

Правобережну і Лівобережну. Остаточний розкол країни закріпила Чорна рада, 
яка відбулася у червні 1663 року в Ніжині і знаменувала початок занепаду 
Гетьманщини, держави, створеної Богданом Хмельницьким. 

 
Швець С.А. Переяславська Рада [Текст] / С.А.Швець. – 

Х.: ПЕТ, 2012. - 128 с. 
 
В історії України, напевно, немає більш суперечливої в 

оцінках істориків події, ніж Переяславська рада 1654 року. 
Ще М.Грушевський слушно зауважував, що ніхто ні тоді, у 
XVII столітті, ні пізніше й гадки не мав про те, якого значення 
набуде з часом ця подія для нашої країни. І зараз залишається 
більше питань, ніж відповідей. У виданні наведено матеріали 

з багатьох джерел, у яких з різних точок зору висвітлюється проблема 
українсько-російського зближення 1653-1655 років. 

 
Шудря М.А. Січ-мати [Текст] / М.А.Шудря. – К.: ТОВ 

«Елібре», 2008. – 560 с. 
 
Книжка «Січ-мати» - це спогади про запорозьких козаків. У 

першій частині «Із живих уст» вміщені розповіді історично 
відомих і маловідомих українців XVII-XIX століть про побут, 
звичаї, подвиги й звитягу простих козаків та їхніх гетьманів. 

Друга частина «Відгомін у світах» містить розповіді 
іноземців про життя та битви козаків зі своїми ворогами. До 
них слід підходити критичніше, адже, наприклад, поляки явно 

приписують козакам надмірні негативні риси, що цілком зрозуміло, бо ж 
українці, на їхній погляд, своїми діями розвалювали велику Річ Посполиту. 

Третя частина «Торкнувшись серцем історії» містить легендарно-історичні 
оповідки про козаків та окремих їхніх видатних ватажків, подає в авторському 
варіанті серію колоритних історичних епізодів. 

Четверта частина «Лицарі булави» розповідає про українських гетьманів. 
Можливо читача вразить достеменність деяких подій, викличе категоричне їх 

неприйняття, заперечення, переорієнтацію. Однак у цілому ж книжка спогадів 
про українських козаків та їхніх видатних ватажків - є ще одним кроком на 
шляху до вивчення глибокої й повноводої, як наш Дніпро-Славутич, історії 
запорозької демократично-правової державності. 
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Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3 т. [Текст] / 
Д.І.Яворницький; [передм. В.А.Смолія, комент. Г.Я.Сергієнка]. – К.: Наукова 
думка. – [Т.1. – 578 с.; Т.2. – 558 с.; Т.3. – 557 с.]. – [На рус. яз.]. 

 
Тритомна «История запорожских козаков»  видатного 

українського історика, етнографа і фольклориста, археолога, 
письменника, лексикографа, академіка АН УРСР 
Д.І.Яворницького (1855-1940), надрукована в 1892-1897 pp., є 
однією з найцінніших пам'яток вітчизняної дореволюційної 
історіографії, важливим джерелом для вивчення історії 
українського козацтва. 

 
В першому томі висвітлюються питання соціально-

економічної історії, суспільного устрою, життя та побуту 
запорозького козацтва, описані територія та кордони, природні умови 
Запорозької Січі. 

 
У другому томі висвітлюється історія запорозького 

козацтва від його виникнення в кінці XV ст. до 1686 р. 
Описуються походження козаків, їхня боротьба проти 
грабіжницьких навал на Україну орд кримських та турецьких 
феодалів, сухопутні походи запорожців у Крим та морські - в 
Туреччину. Значну увагу приділено дослідженню участі 
запорожців в народних повстаннях проти шляхетської Польщі, 
визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького 1648-
1654 рр. 

 
Третій том охоплює складний і драматичний період в 

історії Запорозької Січі (1686-1734). В ньому висвітлюється 
участь запорожців у російсько-турецькій війні та у народній 
війні на Україні проти вторгнення шведської армії. 
Розповідається про перехід частини запорожців на бік Карла 
XII, розгром російським військом Запорозької Січі й відступ 
маси запорожців в межі Кримського ханства, життя і побут 
запорожців в Олешківській, Чортомлицькій і Кам'янській 
Січах, повернення запорожців на Україну і заснування в 
урочищі Базавлук над Дніпром Нової Січі. 

Для істориків, етнографів, науковців, викладачів та студентів вузів, 
краєзнавців, широкого кола читачів. 
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Гетьмани України 
 

Спасибі, козацтво, уклін до землі, 
Ще доля не вмерла на нашій землі. 

О.Олесь 
 

Гетьмани України. Дмитро Вишневецький. Петро 
Конашевич-Сагайдачний: для дітей шк. віку [Текст] / упоряд. 
В.П.Товстий. – Х.: Промінь, 2004.- 64 с: іл.  

 
Книга розповідає про минуле нашої рідної України, про 

народження козаччини, боротьбу запорозьких козаків з 
ворогами українського народу. Ви дізнаєтесь про першого 
козацького гетьмана і познайомитесь з іншими видатними 
діячами, які відіграли визначну роль в історії України. 

 
Журавльов Д.В. Мазепа. Людина, політик, легенда [Текст] / 

Д.В.Журавльов; худож.-оформлювачі Б.П.Бублик, В.А.Мурликін. 
– Х.: Фоліо, 2007.- 382 с. - (Історичне досьє). 

 
Іван Мазепа - одна з тих знакових постатей української 

історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі 
суперечки як фахових істориків, так і аматорів, а також людей, 
взагалі далеких від історичних перипетій. Політичний діяч, 
військовий, дипломат, меценат... Мало кому випала така цікава й 

непроста доля за життя та після смерті. То хто, зрештою, такий Іван Степанович 
Мазепа? Приятель царя Петра, один із перших кавалерів найвищого російського 
ордену Андрія Первозванного - і борець за інтереси Української козацької 
держави; будівничий величних соборів, що дотепер є окрасою багатьох 
українських міст, - і «Юда», відлучений від церкви, підданий анафемі, що 
нерідко виголошувалася з амвонів тих самих соборів; зазвичай неймовірно 
обережний майстер складних дипломатичних ігор - і людина, що зуміла 
поставити на карту все і, зрештою, програла найризикованішу й найголовнішу 
гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного 
XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і 
музикант-аматор серед усіх українських гетьманів... 

Можливо, той, хто прочитає цю книгу, зможе створити свій власний варіант 
образу Мазепи - одного з найколоритніших, найцікавіших українців. 

 
Карнацевич В.Л. Петро Дорошенко [Текст] / 

В.Л.Карнацевич; худож.-оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: 
Фоліо, 2009. - 121с. - (Знамениті українці). 

 
Петро Дорофійович Дорошенко був гетьманом 

Правобережної України в 1665-1676 pp. Цей час зробив його 
одним з найпомітніших героїв української історії. З усіх 

українських лідерів тієї епохи він, мабуть, більше за всіх заслуговує на титул 
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спадкоємця Богдана Хмельницького - і як дипломат, і як воєначальник. 
Дослідники незмінно відзначають, що Дорошенко робив усе для здійснення своєї 
мети - возз'єднання розірваної на дві частини України та визнання її іншими 
країнами. Але знайти спосіб здійснення цієї мрії, який влаштував би все 
населення країни і правителів країн-сусідок, та уникнути при цьому жорстокості 
і крові було неймовірно тяжко. Дорошенкові цього зробити не вдалося… 

 
Коляда I.А. Богдан Хмельницький [Текст] / Худож.-

оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. — 121 с.— 
(Знамениті українці). 

 
Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: іст. нарис: для серед. 

та ст. шк. віку [Текст] / М.І.Костомаров; 
[упоряд. і передм. В.О.Замлинського]; 

худож. Л.А.Кац-нельсон. - К.: Веселка, 1992.- 93 с: іл. - 
(Гетьмани України). 

 
Богдан Хмельницький був не першим, хто розпочав 

боротьбу за свободу України. Але саме йому вдалося 
створити боєздатну армію, сформувати систему 
гетьманської влади і почати розбудовувати державу. 
Завдяки діяльності Хмельницького майже все українство, 
незважаючи на станові інтереси, виступило єдиною як 
ніколи силою в боротьбі за національне визволення. І хоча Великому Гетьманові 
не все вдалося зробити для збереження державності, його діяльність не тільки 
визначила долю самої України, а й відчутно вплинула на тогочасне європейське 
політичне життя. 

 
Лунін С.I. Іван Самойлович [Текст] / С.І.Лунін; худож.-

оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 123 с. - 
(Знамениті українці). 

 
Гетьман Іван Самойлович - значна постать в історії України, 

людина, яка протягом п'ятнадцяти років була володарем 
Лівобережжя і зупинилася за крок од відновлення держави 

Богдана Хмельницького. Його доля добре ілюструє характерні тенденції 
української історії тієї доби, а особистість, що сполучає в собі позитивні і 
негативні риси, дозволяє побачити в ньому типовий портрет українського 
політика XVII століття. 

 
Мицик Ю. Іван Виговський [Текст] / Ю.Мицик;  худож.-

оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. - 120 с. - 
(Знамениті українці). 

 
Іван Виговський - один з керівників Національно-визвольної 

війни 1648-1658 pp., найближчий помічник Богдана 
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Хмельницького у розбудові Української держави, переможець в битві при 
Конотопі. Ставши гетьманом у надзвичайно складний період, Виговський 
намагався за будь-яку ціну зберегти незалежність України, на яку почав зазіхати 
царський уряд, проте не зміг об'єднати різні верстви українського суспільства і 
втратив владу. Вже не маючи владних повноважень, він зробив останню спробу 
прислужитися своїй країні, але загинув на самому початку нового етапу свого 
життя. 

 
Павло Полуботок – український гетьман [Текст] / 

упоряд. В.О.Замлинський. – К.: Либідь, 1990. – 48 с. 
 
Чи стане Україна володаркою десятків трильйонів, що 

передвіщають кожному її жителю аж по 38 кілограмів золота? 
Саме на такі казкові статки перетворився за 267 років 
Полуботків мільйон — дві бочки золота, вкладені в 
Англійський банк. Хай це навіть просто красива легенда — 
час і пошуки покажуть, - вона аж надто до вподоби 

безкорисливим українцям в наші кризові часи, бо пропонують звертатися до 
ясновидиці Ванги, шукають нащадків гетьмана, чаклують навколо шифру 
вкладу... Дарма? Та ні - гра варта свічок!.. Варта вже навіть тому, що справжня 
спадщина гетьмана - його патріотизм, любов до вітчизни - вільної держави, за 
яку він віддав життя. Нові найцікавіші відомості про Полуботка, нерозгадану 
таємницю козацького мільйона - в цій книжці. 

 
Реєнт О.П. Усі гетьмани України [Текст] / О.П.Реєнт, 

I.А.Коляда; худож.-оформлювач А. С.Ленчик. – Х.: Фоліо, 
2012- 415 с. - (Історичне досье). 

 
Українська Гетьманська держава за роки свого існування 

мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної 
самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в життя 
вони присвятили все своє життя, поставивши за мету 
вибороти звільнення українського народу від панування 
чужинців. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, 
найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних 

умовах. 
Дмитро Вишневецький прагнув звільнити південні українські Степи від 

панування ханських орд, знищити турецькі фортеці в пониззях Дніпра, а згодом і 
оволодіти Чорноморським узбережжям. Петро Сагайдачний, Богдан 
Хмельницький, Іван Мазепа належали до тих постатей, чиїми іменами називають 
епохи. Окремі нариси в книжці присвячені Івану Виговському, Петру 
Дорошенку, Пилипу Орлику - видатним державним й політичним діячам, 
талановитим дипломатам. 

У книжці надається правдивий і об'єктивний життєпис цих, а також інших 
найвищих військових керівників українського козацтва.  
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Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній 
гетьман України [Текст] / В.А.Савченко; худож.-
оформлювачі Б.П.Бублик, В.А.Мурликін.- Х.: Фоліо, 2008.- 
380с. - (Історичне досьє). 

 
Нова книжка відомого історика В.Савченка присвячена 

Павлу Скоропадському, останньому гетьману України, 
діяльність якого пов'язана з бурхливими подіями епохи 
Громадянської війни. Кавалергард і генерал, найбагатший 
поміщик, плоть від плоті вищого світу Петербурга, що 
успішно робив кар'єру й особисто знав імператора, він волею 

долі стає диктатором України. Оцінювати гетьмана Скоропадського можна і як 
«лиходія», і як «праведника», але саме своєю неоднозначністю він і цікавий. Лев 
Троцький називав його українським Бонапартом, генерал Денікін - другим 
Мазепою. Ким же він був насправді? Відповідь на це запитання допоможе знайти 
книжка, при написанні якої автор використав архівні матеріали, документальні 
джерела, спогади учасників подій. 

 
Сергійчук В.І. Дмитро Вишневецький [Текст] / 

В.І.Сергійчук. – К.: Україна, 2003. – 192 с. : іл. – (Українські 
державники). 

 
Наукова розвідка про легендарного козацького ватажка 

Дмитра Вишневецького (Байду), засновника Запорозької Січі 
- суспільно-політичної та військово-адміністративної 
організації козацтва, що стала наріжним каменем 
відродження української державності. 

Видання ілюстроване, розраховане на широке коло 
читачів. 

 
Тома Л.В. Петро Конашевич Сагайдачний [Текст] / 

Л.В.Тома; худож.-оформлювач О.М.Артеменко. – Х.: Фоліо, 
2011. -119 с. - (Знамениті українці). 

 
Петро Конашевич Сагайдачний (1570-1622) увійшов в 

історію ЯК один з найвизначніших козацьких гетьманів 
Війська Запорозького, видатний полководець, державний 
діяч, дипломат, захисник української культури і духовності. 
Завдяки його діяльності козацьке військо перетворилося на 

регулярне військове формування. Перемоги Сагайдачного в походах до Криму і 
Туреччини сприяли зростанню міжнародної и значення українського козацтва. 
Визначну роль відігравав гетьман і в Хотинській війні 1620-1621 років. Під час 
Хотинської битви Сагайдачний очолював 40-тисячне козацьке військо. Перемога 
в ній зупинила наступ Османської імперії на Європу. І в цьому неперевершена 
заслуга Петра Конашевича Сагайдачного - звитяжного лицаря, котрий завжди 
був «готовий отчизні служити, за вольность її і свій живот положити». 
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Яневський Д.Б. Проект «Україна», або Спроба Павла 
Скоропадського [Текст] / Д.Б.Яневський; худож.-
оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. - 284 с. 

 
Нова книга журналіста, телеведучого, доктора 

історичних наук є черговою частиною навчального 
посібника для політиків, журналістів, політологів та 
любителів з написання, переписування та удосконалювання 
Конституції України. 

На сторінках цієї книги автор намагається сформувати 
цілісне, несуперечливе, ясне уявлення про феномен 

Української гетьманської держави 1918 року. На його думку, багатьом 
публіцистам та історикам, які досліджували цю тему, попри їх тривалі і вперті 
зусилля бракує об'єктивності. Він не зміг утриматися від спокуси сформулювати 
свій варіант відповіді на питання: якою бачив цю українську державу її 
засновник - Павло Скоропадський? Якими були політична форма та зміст цієї 
держави? Та чому загинуло це, за словами автора, «єдине державне утворення на 
території сучасної України, яке мислилося його фундаторами та будівниками як 
правове та демократичне»? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ 
 

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні. 
І наше діло праведне й святе. 
Бо хто за що, а ми за незалежність. 
Отож нам так і важко через те. 

          Ліна Костенко, «Берестечко» 
 
Винниченко В. Відродження нації. У ІІІ ч. [Текст] / 

В.Винниченко; [відповід. за випуск Н.П. Ганник]; 
[післямова В. Лозицького]. – Репринтне відтворення вид. 
1920 р. – Київ – Відень, 1920; К.: Вид-во політ. літ-ри 
України, 1990. – (Біб-ка репринтних видань). 

Ч.І. Доба Української Центральної Ради. Період 
перший. Революційна організація державности й 
морально-правової влади. – 348 с. 

Ч.ІІ. Доба Української Центральної Ради. Період 
другий. Організація юридично-правової влади. – 328 с. 

Ч.ІІІ. Доба Української Центральної Ради. Період третій. Доба 
Гетьманщини. Доба Директорії. Доба Гетьманщини. – 542 с. 

 
«Я беру на себе трудну річ: дати повну, правдиву картину 

боротьби українства за визволення своєї нації під час і після російської 
Революції… Я не хочу писати історії в академічному значінню цього слова… 
Моя мета перейти через усі етапи недавно-минулого, зв’язати їх, одкинути 
неважне й дати суцільний образ цих радісних, і болючих часів нашої нещасної 
історії». Такими словами розпочав свою працю В.Винниченко. 

 
 
Добржанський О.В. Бажаємо до України. Змагання за 

українську державність на Буковині у спогадах очевидців 
[Текст] / О.В.Добржанський, В.П.Старик.  - Одеса: Маяк, 2008. 
- 1168 с. 

 
У книзі вміщено спогади, хроніки, щоденникові записи про 

події Першої світової війни на Буковині, Буковинське народне 
віче 1918 р., встановлення та діяльність української влади в 
краї, його входження до ЗУНР та загарбання Румунією. 

Частина матеріалів друкується вперше, інші були опубліковані в 20-30-ті роки 
XX ст. і вже давно стали бібліографічною рідкістю. Читач знайде в книзі чимало 
цікавих фактів про події того часу, зможе відчути спосіб мислення людей тієї 
епохи, зрозуміти чим вони переймалися, як оцінювали історичні події. 

Для науковців, викладачів вищих учбових закладів, учителів середніх шкіл, 
студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією України та Буковини зокрема. 
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Героїка трагедії Крут [Текст]. - Київ: ПП Сергійчук М.І., 2008. 
- 488 с. 

 
У спогадах учасників студентського бою під Крутами 29 січня 

1918 року, роздумах сучасників, поетичним і публіцистичним 
словом на тлі для нас трагічних суспільно-політичних і військових 
подій осмислюється героїка подвигу юнаків в ім'я України. 

Видання, матеріали якого подаються, як правило, в оригіналі, 
друковані раніше тільки в еміграції й часто без повних імен авторів, розраховане 
на українську молодь і всіх тих, хто цікавиться історією національно-визвольної 
боротьби нашого народу в 1917-1921 роках..  

 
Горліс-Горський Ю.Ю. Холодний Яр: документальний роман 

[Текст] / Ю. Ю. Горліс-Горський; вступ. слово Р. Коваля. - 
Дрогобич: ВФ "Відродження", 2008. - 432 с.: іл. 

 
Книга розповідає про збройну боротьбу за Українську державу 

під жовто-блакитним прапором Української Народної Республіки 
та чорним прапором Холодного Яру, на якому було написано - 

"Воля України - або смерть!" 
Події відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кіровоградської та 

Вінницької областей, у Києві, Полтаві й на території тодішньої Польщі. 
 

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної 
укр. нації ХІХ-ХХ ст.: [навч. посібник для учнів гуманіт. 
гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів.] [Текст] / 
Я.Й.Грицак. - К.: Генеза, 1996. - 360с. 

 
Посібник пропонує нову концепцію української історії 

модерної доби, що відображає найсучасніші досягнення 
української та світової науки. У центрі розповіді - складна, 

драматична і суперечлива історія українського націотворення. Особливий 
наголос робиться на ознайомлення читача з найновішими теоріями й 
інтерпретаціями цього процесу. 

 
Лук’яненко Л.Г. Незнищеність [Текст] / Л.Г.Лук’яненко. - К.: 

МАУП, 2004. - 88 с - (Б-ка журн. «Персонал»). 
 
У книжці автор розмірковує про незнищенність української 

національної ідеї, стверджує віру в непереможність 
українського народу, щиросердно висловлює думки 
націоналіста, який інтереси України ставить понад 
власні. 

 
Лук’яненко Л.Г. Сповідь у камері смертника [Текст] / 

Л.Г.Лук’яненко. -  Вид. 2-ге, допов. - К.: "Преса України", 2006. - 
144 с. 
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У книзі відомого політичного і державного діяча, Героя України 

Л.Г.Лук'яненка висвітлюються героїчні сторінки боротьби за незалежність 
України.  

 
Огієнко І. (митрополит Іларіон). Рятування України [Текст] 

/ Іван Огієнко; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. - 
К.: Наша культура і наука, 2005. - 464 с, іл. вкл. 

 
Основу цього видання склали досі не друковані в Україні 

автобіографічні праці відомого вченого, державного і 
релігійного діяча, з-поміж яких – «Моє життя», «Рятування 
України», «На Голготі», «Книга нашого буття на чужині». 

Будучи не лише свідком, а й безпосереднім учасником подій, пов'язаних із 
тріумфом і трагедією Української революції 1917-1919 років, автор вважав "за 
свій конечний обов'язок" детально описати ту пору, дати майбутнім дослідникам 
матеріал, побудований на власних щоденниках та архівних матеріалах. 

Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа 
ідея національного відродження. 

 
 

Організація українських націоналістів і українська 
повстанська армія [Текст] / фаховий висновок робочої групи 
істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і 
УПА . – 3-тє стереотип. вид. – К.: Наукова думка, 2005. – 70 с. 

 
 У виданні наводяться підсумкові тези, напрацьовані групою 

істориків, утвореною при Урядовій комісії з вивчення діяльності 
ОУН і УПА, що висвітлюють найбільш дискусійні аспекти 
історії цих організацій. Висновки оформлені у вигляді 14 

рубрик. Як додаток друкується матеріал про основні засади та етапи діяльності 
(в 1997- 2004 pp.) зазначеної групи істориків.  

 
 

Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи [Текст] / 
С.Петлюра; упоряд. В.сергійчук .- К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. 
- Т. IV. - 704 с. 

 
У четвертому томі праць Голови Директорії та Головного 

Отамана військ УНР Симона Петлюри вміщено маловідомі 
статті, а також досі неопубліковані листи і документи, 
присвячені   розбудові Української держави. 

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться постаттю 
Симона Петлюри, і приурочене до 80-річчя трагічної загибелі цього видатного 
українського державника. 
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Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність 
агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА 
[Текст] / В.Сергійчук; [худ. оформ. Л.Демчишина]. – 2-ге вид. 
допов. - К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. - 184 с. 

 
У пропонованій праці вміщуються документи з колишніх 

спецхранів комуністичної системи, які розповідають про методи 
компрометації українського національно-визвольного руху 
спецслужбами більшовицької влади. Читач має можливість 
переконатися, що багато з тих злочинів проти мирного 

населення, які перекладалися комуністичною пропагандою на ОУН-УПА, 
насправді були вчинені спецслужбами СРСР. 

Дослідження розраховане на всіх тих, хто хоче розібратися з історією ОУН-
УПА.  

 
Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: іст. есе-

хроніки. У 4 т. [1917-1920 рр.] Т. І: Рік 1917 [Текст] \ 
В.Ф.Солдатенко; [худ. оформл. Л.П.Вировець]. - X.: Прапор, 
2008. - 560 с. 

 
Перша книга присвячена 1917 року, протягом якого 

відбулися Лютнева й Жовтнева революції, розпочалася й 
набрала значних масштабів Українська національно-демократична революція. 
Розкривається взаємозв'язок, взаємовплив соціальних і національно-визвольних 
процесів, що останнім часом досліджуються здебільшого як самостійні, окремі 
об'єкти, порушуючи цілісність уяви про реальний досвід в усій його 
багатогранності й багатомірності.  

 
Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави 

[Текст] / Д.Б.Яневський; худож.-оформлювач І.В.Осіпов. – Х.: 
Фоліо, 2009. - 252с. - (Історичне досьє). 

 
Нова книга журналіста, телеведучого, доктора історичних 

наук є навчальним посібником для політиків, журналістів, 
політологів та любителів з написання, переписування та 
удосконалювання Конституції України.  На думку автора, вони - 
поза політичним зафарбуванням - не мають поняття, яку країну 

заповзято взялися розбудовувати і якою керувати.  Агресивне невігластво, 
неповага до опонентів та партнерів, клептоманія, безвідповідальність та 
принципова безпринципність - це головні риси сучасного українського політика. 
Країна колосальної та незбагненної культурної традиції, її громадяни, яких 
зневажливо називають «населенням», є лише ресурсом для задоволення їх 
первинних рефлексів, задовольнити які можна лише викорінивши засадничі 
поняття: «БОГ», «ПРАВО», «ЗАКОН», «СОВІСТЬ», «КУЛЬТУРА», 
«ЛЮДИНА», «ОТЧИНА». 
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Яневський Д.Б. Проект «Україна», або Крах Симона 
Петлюри [Текст] / Д.Б.Яневський; худож.-оформлювач Є. В. 
Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010.- 315 с. 

 
На сторінках цієї книги автор намагається з'ясувати, що саме 

відбувалося на теренах сучасної України від грудня 1918-го і до 
листопада 1920 року, в період існування так званої «другої» 
Української Народної Республіки. Він пригадує історію країни 
після розгону Української Центральної Ради. Пригадує, власне, 
не одну історію, а декілька - саме їх «сходження» або 

«розходження» в часі та просторі, як на думку автора, і творять Історію як таку. 
Ви дізнаєтесь, хто, як і коли насправді створив Директорію та хто стояв за 
спиною Петлюри, чи було проголошення ЗУНР необхідністю, ким і як був 
підписаний Акт Злуки та які ілюзії супроводжували існування Української 
Народної Республіки. 

 
Яневський Д.Б. Проект «Україна», або Таємниця Михайла 

Грушевського [Текст] / Д.Б.Яневський; худож.-оформлювач 
Є.В. Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. - 315 с. 

 
На сторінках цієї книги - альтернативне бачення суті 

«Української революції» під проводом Української 
Центральної Ради. Ви дізнаєтесь, яку історію написав видатний 
національний історик Михайло Грушевський і що приховують 
сучасні міфотворці про вітчизняну історію періоду1917-1918 
pp., як було встановлено Брестський мир, хто фінансував 

Центральну Раду і що сьогодні відомо про вільних мулярів зразка 1917 року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

УКРАЇНСЬКА МІЛІТАРНА ІСТОРІЯ 
 

Українське військо, мов з могили встало, 
Загриміло в бубни, в сурмоньки заграло… 
Вільну Україну не скують кайдани: 
В обороні волі наше військо встане. 

                Олександр Олесь 
 

Історія українського війська: з 383 ілюстраціями в тексті. 
У 2 ч. [Текст] / написали: І і ІІ част. – д-р Іван Крипякевич, ІІІ 
част. – д-р Богдан Гнатевич: при співпраці: Зенона Стефанова, 
Осипа Думіна, Святослава Шрамченка. – Львів: Видання Івана 
Тиктора, 1936. – [Ч.І, ІІ – 288 с.: іл.; Ч.ІІІ – 574 с.: іл.]. 

 
Історія України, це у значній мірі історія 

воєн та історія війська. Зі зброєю у руках 
починали ми своє історичне минуле, тоді, 
коли організували вперше свою державу 

над Дніпром та окреслювали собі кордони від Чорного моря до 
північних лісів і від Карпат по Кавказу. Зброєю захищалися ми 
від диких азійських орд і цілі століття нашими грудьми 
заслоняли Європу від засилля її варварами. Козацькі походи на 
море дали нам славу лицарської нації, а перемоги під Зборовом 
і Конотопом віддали тоді нашим предкам владу на своїй землі. 
Ми завзято боронили нашу свободу, не минали ніякої нагоди, щоб усе наново 
організувати свої збройні сили. І коли настав час великого Відродження 
Держави, то застав нас знову на позиціях, зі зброєю у руці - Українські Січові 
Стрільці, Українська Галицька Армія, Наддніпрянська Армія, повстанські загони 
- виконали свій обов’язок, всі вони кров’ю захищали  про право Нації до своєї  
Держави. 

Автори цієї книжки бажали тільки дати в руки широкого загалу загальний, 
доступний огляд розвитку українського війська від найдавніших до найновіших 
часів, - нарис, що ввів би Читача в наше геройське минуле й навчив його цінити 
традицію збройного чину.  

 
Карнацевич В.Л. Битва під Конотопом [Текст] / 

В.Л.Карнацевич; худож.-оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: 
Фоліо, 2010. - 121 с. - (Знамениті події історії України). 

 
Битва під Конотопом, в якій українська армія під проводом 

гетьмана Івана Виговського разом з кримськими татарами 
перемогла цвіт московського війська, довгий час була однією з 
найтаємніших сторінок історії України. Часи змінилися, та 

запитань з приводу того, що саме відбулося влітку 1659 року і які були наслідки 
тієї битви, причини того, чому українцям не судилося розвинути успіх, і досі 
хвилюють істориків і тих, хто не байдужий до минулого рідної батьківщини... 
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Котляр М.Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі [Текст] / 

М.Ф.Котляр. - К.: Наш час, 2011. - 280 с - (Сер. «Стратегікон»). 
 
Написана у формі нарисів живою популярною мовою, 

книжка відомого фахівця з історії Київської Русі охоплює 
широке коло тем військової справи і воєнного мистецтва XII-
XIII ст., більшість яких не знайшли достатнього відображення в 
науковій літературі: склад і комплектування війська, стратегія і 

тактика, князі-полководці й воєводи, найманці, союзники і противники, бойові й 
похідні порядки давньоруського війська тощо. Розглянуто також стратегію 
оборони державних рубежів, фортифікації міст і замків, облогові й захисні 
знаряддя. Розрахована на істориків і археологів, а також на студентів і всіх тих, 
хто цікавиться воєнною історією східних слов'ян. 

 
Леп'явко С.А. Козацькі війни К. Косинського та С. 

Наливайка [Текст] / С.А.Леп'явко; худож.-оформлювач 
Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2011. - 121 с. - (Знамениті події 
історії України). 

 
Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка (1591-1596 

pp.) залишили яскравий слід в історії козацтва. Вони завершили 
перше сторіччя його розвитку й розпочали нове, XVII ст., яке  

цілком правомірно можна назвати козацьким сторіччям історії України. З кінця 
XV ст. (саме цього часу сягає перша згадка про козаків) козацтво перетворилося 
з дрібних ватаг степових авантюристів-одинаків на окреме військове 
угруповання, яке налічувало тисячі людей і мало власні, не залежні від держави, 
збройні сили. Війни кінця XVI ст. стали демонстрацією сил і можливостей 
козацтва, його все зростаючого військового, організаційного, політичного й 
соціального потенціалу. Вони поклали початок історії боротьби козацтва за свої 
права, і тому саме від них ведуть відлік усіх козацьких повстань і війн проти 
Польщі, які завершилися бурхливими подіями часів Хмельниччини. 

 
Липа К.А. Військо Богдана Хмельницького [Текст] / 

К.А.Липа, О.В.Руденко. — К.: Наш час, 2011. — 63 с. 
 
Як виглядало військо Богдана Хмельницького? Чим були 

озброєні вояки, як одягнені, що їли і де відпочивали? Чим 
гралися козацькі діти і які плаття носили дружини козаків? 
Книга дає наочні відповіді на всі ці питання. За фотографіями 
доробку учасників військово-історичного руху та музейних 
експонатів читач має змогу уявити життя наших предків. 

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться військовою 
історією та матеріальною культурою. 
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Сорока Ю.В. Походи Богдана Хмельницького [Текст] / 
Ю.В.Сорока; худож.-оформлювач Є.В.Вдовиченко. - Харків: 
Фоліо, 2011. - 120 с. - (Знамениті події історії України). 

 
Походи 1648 р. Богдана Хмельницького, та особливо його 

перемоги під Жовтими водами та Корсунем, створили умови 
для формування самостійної Української держави — 
Гетьманщини. Перемога під Зборовом примусила поляків 
підтвердити старовинні права українського козацтва і таким 

чином заклала підвалини української державності. Однак поразка під 
Берестечком і наступні тяжкі битви з польським коронним військом довели 
неможливість збереження Української держави тільки силами українців, що й 
призвело до рішення, яке було прийняте 8 січня 1654 року на Переяславській 
Раді, про підписання договору між Україною та Росією. 
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СКОРБОТНІ СТОРІНКИ НАРОДНОЇ ПАМ’ЯТІ 
 

А тепер все минуло, пропало, 
Чорна хмара кругом облягла. 
І на горе синам України 
Лиха доля у гості прийшла. 

Народна творчість, «Козацька пісня» 
 

Лук’яненко Л.Г. Маршал Жуков і українці у Другій світовій 
війні. Відповідь генералові Іщенку [Текст] / Л.Г.Лук’яненко. -  
9-те вид.  - Д.: Баланс-Клуб, 2009. - 52 с. 

 
Страшні роки Другої світової війни залишили незагойні рани 

на тілі Української Нації. Правду про роль маршала Жукова у 
нищенні українців розкриває книга Левка Лук'яненка. 

Нехай ця книга допоможе розчистити замулені криниці 
нашої історичної пам'яті, згадати, як насправді було все в тій страшній війні, 
свідком якої випало бути автору. 

 
Моргун Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид 

українського народу. Факти і наслідки [Текст] / Ф.Т.Моргун. – 
4-те вид., перероб. і допов. - Полтава: Дивосвіт, 2008. - 296 с.  

 
Відомий письменник-публіцист Федір Моргун, майстер 

публіцистичної прози із захоплюючими сюжетами, переконливо 
показує й доводить, що головна спроба геноциду українського 
народу - Друга світова війна. Натхненниками й організаторами її 

виступили фюрер нацистів А. Гітлер і вождь більшовиків Й. Сталін. 
Автор вважає, що геноцид здійснювався також проти Польщі, Росії, Білорусі, 

євреїв та інших народів СРСР і світу. Як українець, свідок Голодомору, 
очевидець окупації України й учасник її звільнення від Донбасу до Карпат - 
автор цієї книги, розрахованої на найширшу читацьку аудиторію, обмежує своє 
завдання сталінсько-гітлерівським геноцидом українського народу. 

 
Шевченко С.В. Соловецький реквієм [Текст] / С. В. 

Шевченко. - К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. -592 с: іл.  
 
Книжка розповідає про розстріляне відродження України, 

нищення інтелектуальної еліти нації, яку уособлюють М. 
Зеров, М. Куліш, Л. Курбас В.Підмогильний, С.Рудницький, 
М.Яворський та інші. Стаття про виконавців смертних вироків 
містить список осіб, причетних до катувань тюремних етапів. 
Пізнавальними є оповіді про розкриття таємниць радянської 

імперії, поїздки-прощі, пошукові експедиції на Соловки, Біломорканал, у 
Сандармох. Уперше публікується частина віднайдених в Україні матеріалів з 
творчого доробку видатного архітектора й художника В.Кричевського (стаття 
«Переяславське відкриття»). 
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Придивляюсь: «Вкраїна, ХХ ст. 
І не рік, а криваве клеймо: «Тридцять три». 

        Адлер Королів 
 
 
 

Білошапка В.В. Голодомор 1932-1933: Олександрівський 
вимір [Текст] / В.В.Білошапка, І.Д.Петренко.  - Кіровоград: 
Центрально-Українське видавництво, 2006. - 296 с. 

 
Книга містить спогади, фотографії, архівні документи, що 

розповідають про голод 1932-1933 років на території 
Олександрівського району Кіровоградської області.  

Розрахована на широке коло читачів. 
 

 
Блєднов С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933 pp.): 

авторський роздум, свідчення, документи [Текст] / 
С.Ф.Блєднов.  - Донецьк: Донбас, 2008. - 304 с. 

 
У книзі опубліковані матеріали про репресивні заходи щодо 

селянства та про Голодомор у Донбасі у 1932-1933 роках, 
свідчення мешканців краю, фотокопії унікальних архівних 
документів. 

Розрахована на широкий читацький загал та на істориків-
дослідників. 

 
Великий голод в Україні 1932-1933 років. У IV 

т. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США 
[Текст] / виконавчий директор Комісії Джон Мейс. 
- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 
- 814 с. – [Т.І – 838 с.; Т.ІІ – 814 с.; Т.ІІІ – 782 с.; 
Т.ІV – 622 с.]. 

 
Це видання - одна з найважливіших книг 

національної пам'яті України. У чотирьох томах, 
які були зібрані у 80-х роках XX століття для спеціальної Комісії Конгресу 
США, зафіксовано свідчення наших земляків, що пройшли крізь пекло 
Голодомору 1932-1933 років. Дуже важливо, що ця книга правди виходить і в 
Україні. 

Видання має унікальне значення для нашої історії. З моменту його появи 
пошук істини про причини, винуватців і жертви Голодомору набув незворотного 
характеру. 
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Голодомор 1932-1933 pp. на Україні (До 70-річчя): 

Бібліографічний покажчик / уклад. О.Г.Люта, Л.О.Смочко; 
наукова редакція М.М.Вегеш. -  Ужгород: Госпрозрахунковий 
ред.-видавн. відділ упр. у справах преси та інформації, 2004. - 
148 с. 

 
Бібліографічний покажчик підготовлений до 70-річчя 

голодомору 1932-1933 pp. в Україні. У ньому   систематизована   
література  з 1933 року по квітень 2004 року. 

 
 

Голодомор на Ніжинщині. Історико-публіцистичний 
збірник [Текст] / - Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські 
обереги», 2009. - 112 с. 

 
Ця книга представляє собою дослідження регіонального 

аспекту найтрагічнішої сторінки вітчизняної історії - 
голодомору 1932-1933 pp. Проведене дослідження переважно 
складається зі свідчень тих, хто вижив у складний час великого 
голоду, а також документів тієї епохи, зібраних місцевими 

краєзнавцями. Як один з традиційних сільськогосподарських країв Ніжинщина 
опинилася в епіцентрі форсованої колективізації, тож повною мірою відчула на 
собі тягар примусових, насильницьких хлібозаготівель, наслідком яких стало 
майже повне вилучення харчових запасів із села, що у свою чергу призвело до 
масових смертей взимку 1932-1933 pp. та навесні. Звичайно, голодомор на 
Ніжинщині лютував дещо слабше, ніж на півдні України, деякі села майже не 
знали голодних смертей, проте - це радше виняток, ніж правило. Спогади 
очевидців доводять, що перші місяці 1933 р. стали найжахливішим 
випробуванням у житті десятків тисяч українських селян на Ніжинщині, як і в 
цілому в Україні. 

 
 
Драган А. Пам’ятаймо про Вінницю [Текст] / А.Драган; 

обкладинка Б.Титли. – Джерзі Ситі: Друкарня вид-ва 
«Свобода», 1986. – 48 с.: іл.  

 
Книга розкриває невідомі і жахливі злочини 

народовбивства, справжнього голокосту комуно-московським 
окупаційним режимом над українським народом 1930-1939 рр. 
Багато води сплило в річці Південний Буг, над якою 
розташоване м. Вінниця. Багато злочинів сталінського режиму 

виявлено і записано в історії в тому часі, а деякі виявлені навіть його 
наслідниками. Спочатку голодомор, потім – більшовицький терор – ще й досі 
залишаються у свіжій пам’яті жителів Вінниці. 

 
 



34 
 

 
Голодомор у першій столиці [Текст] / укладання 

І.В.Шуйського, В.А.Полянецького; передм. І.В.Шуйського. - X., 
2006. - 288 с. 

 
У цій книзі висвітлені трагічні події, пов'язані з 

Голодомором 1932-1933 років, котрі відбулися в Харкові - 
столиці радянської України. На підставі архівних документів, 
свідчень очевидців, автори-упорядники доводять, що голод був 
створений у результаті цілеспрямованої дії влади. 

Окремими розділами до книги увійшли літературні твори українських авторів 
та дослідження фахівців про негативний вплив голодування на організм людини. 

Більшість запропонованих читачу документів тривалий час зберігалися у 
закритих фондах під грифами секретності і були недоступними для дослідників. 

 
 
 

Кульчицький С.В. Голодомор 1932-1933 pp. як геноцид: 
труднощі усвідомлення [Текст] / С.В.Кульчицький. - К.: Наш 
час, 2007. - 424 с. 

 
На підставі багатьох документів і свідчень автор 

встановлює, що Голодомор 1932-1933 pp. в українському селі 
являв собою результат замаскованої під хлібозаготівлі 
каральної акції з вилучення у селян всього наявного у них 
продовольства. В книзі доведено, що Сталін застосував цю 

терористичну акцію в ситуації гострої кризи і голоду в багатьох регіонах СРСР, 
які були наслідком здійснюваної Кремлем прискореної «революції згори». 

Книга допомагає усвідомити, що терор голодом у поєднанні з репресіями 
проти безпартійної української інтелігенції та членів КП(б)У мали на меті 
попередити соціальний і політичний вибух в найбільшій національній 
республіці. 

 
 

 
Маркова С.В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі: 

монографія [Текст] / С.В.Маркова. - К.: МАУП, 2003. - 116 с. - 
Бібліогр.: с. 100-113. – (Біб-ка журналу «Персонал»). 

 
У монографії досліджуються передумови, перебіг та 

наслідки голодомору 1932-1933 років на Поділлі у контексті 
загальноукраїнських подій кінця 20 - початку 30-х років XX ст.  
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Сергійчук В.І. Як нас морили голодом [Текст] / 
В.І.Сергійчук; [худ.оформл. Л.Демчишина] . - 3-тє вид., доповн. - 
К.: ПП Сергійчук М.І., 2006.- 392 с. 

 
На основі невідомих до недавнього часу документів з 

колишніх таємних архівів простежено геноцид українського 
народу в XX ст. через штучні голодомори, організовані 
більшовицькою владою. 

Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається про 
голодомори 1921-1923, 1932-1933 і 1946- 1947 років. Крім того, наводяться 
документи про спробу комуністичного режиму приховати перед світом правду 
про голод в Україні і розповідається про зусилля українців у діаспорі, які 
домагалися визнати цю трагедію геноцидом нашого народу і добилися цього від 
найвідоміших правників західного світу. 

 
 
Український хліб на експорт:  1932-1933 [Текст] / [упоряд., 

вступ.слово В.Сергійчука; післясл. Р.Круцика; худож. оформл. 
Л.Демчишина].   -   К.: ПП Сергійчук М.І., 2006.- 432 с. 

 
На основі невідомих документів з колишніх таємних архівів 

простежено геноцид українського народу в 1932—1933 роках 
через експорт нашого хліба 
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УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО 
 
Без традиції нема культури,  
без культури нема нації.  

           В. Липинський 
 

Антонова Є.І. На  весілля  з  рушниками. Традиції  і  
сучасність: [етнографічне дослідження весільного обряду] 
[Текст] / Є.І.Антонова.  - Донецьк: Донбас, 2011. - 144 с. 

 
У цій книзі автор розповідає про традиції і звичаї 

українського народу в минулому та сьогоденні. Описує 
весілля як найурочистіше свято в житті людини та події 
пов'язані з ним. Висвітлює роль рушника не тільки як 
неодмінного атрибуту весільного обряду, а й як життєвого 
символу України. 

 
Килимник С. Український рік у народних звичаях в 

історичному освітленні. [У 3 кн., 6 т.] К.1.Том перший 
(Зимовий цикл). Том другий (Весняний цикл) [Текст] / 
С.Килимник; [авт. передм, наук. консультант В.Яременко]. – 
Факс. вид. - К.: АО «Обереги», 1994. – 400 с. порт. – Бібліогр.: 
с.338-392. 

 
Килимник С. Український рік у народних 

звичаях в історичному освітленні. [У 3 кн., 6 т.] К.1.Том 
третій (Весняний цикл). Том четвертий (Літній цикл) [Текст] / 
С.Килимник; [авт. передм, наук. консультант В.Яременко; 
худож. В.Перевальський]. – Факс. вид. - К.: АО «Обереги», 
1994. – 528 с. порт. – Бібліогр.: с.507-513. 

 
Це унікальне видання дає можливість кожному зазирнути в 

далекі віки і тим самим реалізувати знаменне сократівське 
«Пізнай самого себе», відчути себе нацією, що з правіків належить до могутньої і 
прекрасної у своїх барвах європейської цивілізації.. ці книги допоможуть 
читачам усвідомити величезне значення української етнографії та етнології, як 
основи первісної культури, як науки, що правдиво висвітлює світові нашу 
стародавню культуру.  

 
Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний 

календар [Текст] / В.Т.Скуратівський; [ілюстр.підібрав і 
систем. Ю.Белічко; худож. Є.Сендзюк].- К.:Мистецтво, 1992. - 
208 с: іл. 

 
Чи знаєте ви, як і коли ворожили дівчата, якою була посвята 

в парубоцтво, як закликали весну наші пращури, коли 
заготовляли лікарські рослини, якими символами зустрічали 
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Новий рік на Україні? Про ці та інші обряди і звичаї, що вже стали реліктами, ви 
дізнаєтеся, прочитавши книгу Василя Скуратівського «Місяцелік». Народний 
календар - перше в українському народознавстві видання, яке стане в пригоді 
всім, хто не байдужий до своєї національної культури. 

 
Стражний О.С. Український менталітет. Ілюзії. Міфи. 

Реальність [Текст] / О.С.Стражний. — К.: Книга, 2008. - 368 
с.: іл.  

 
Ця книжка незвичайна через те, що вона розширює межі 

традиційного, прямо скажемо - шаблонного уявлення про 
світовідчуття українців, по-своєму відповідає на запитаним - 
хто такий українець, чим мешканці України відрізняються від 
європейців і росіян, які карти в колоді української 

ментальності козирні, а які биті. Прочитавши цю книжку, ви по-іншому 
дивитиметеся на людей, розумітимете логіку їхніх вчинків. Оригінальна 
систематизація матеріалу, «фірмовий» стиль автора та позитивний заряд, який 
несе ця книжка, роблять її унікальною. 

 
Українське народознавство: навч. посібник [Текст] / за 

ред. С.П. Павлюка, Г.Й. Горинь, P. Ф. Кирчіва. - Львів: Фенікс 
1994. - 608 с. 

 
Навчальний посібник містить відомості про формування й 

розвиток української нації, етнічну територію та етнографічне 
районування, багатовіковий досвід і традиції духовної та 
матеріальної культури українського народу; засвідчує, який 
великий духовний і морально-етичний потенціал української 

культури, яка багатюща енерготворча субстанція національних базових 
цінностей, які величезні можливості криються тут для творення інституційних 
форм модернізації культури, механізмів реагування на духовні запити сучасної 
молоді. 

 
Українські традиції і звичаї: для дітей середнього 

шкільного віку [Текст] / авт.-упорядники В.М.Скляренко, 
А.С.Шуклінова, В.В.Сядро; худож.-ілюстратор В.М.Юденков; 
худож.-оформлювач Л.Д.Киркач-Осипова. – Х.: Фоліо, 2008. – 
318с.  - (Дитяча енциклопедія). 

 
Народні традиції та звичаї завжди були духовною основою 

життя українців. Вони формувалися протягом багатьох століть 
і є складовою частиною не лише історії нашого народу, а й 
сьогодення. 

Нині народні традиції та звичаї стали одним із головних чинників 
відродження українського народу, його національної свідомості та людської 
гідності. І кожен з нас є спадкоємцем цього великого скарбу, продовжувачем 
традицій народної культури. В чому вони полягають, де їхні витоки? Як вони 
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формувалися та змінювалися у різні часи на теренах нашої країни - на всі ці та 
інші запитання ви знайдете відповідь у нашому виданні. 

 
Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі: посіб. з 

українознавства [Текст] / А.П.Ярещенко. - К.: ТОВ «ШАНС», 
2008. - 344 с.  

 
У книзі представлено історичний, мовний та етнокультурний 

матеріал з історії України, Слобожанщини, Харківщини. У 
цьому виданні зроблено спробу дослідити український етнос у 
його становленні й розвитку, надати уваги генотипу, етнотипу 
та генофонду української спільноти, тлумачити такі етноніми як 

«анти», «Русь», «Україна», розглянути проблеми, пов'язані з походженням 
української мови, етнокультури та шкільництва. Важливе місце у посібнику 
відведене боротьбі українського етносу за свою і незалежність.  
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З ДУХОВНОЇ СКАРБНИЦІ НАРОДУ 
 

В океані рідного народу 
Відкривай духовні острови. 

           В.Симоненко 
 

Багмет А. Збірка українських приказок та прислів'їв [Текст] / 
А.Багмет,  М.Дащенко, К.Андрущенко. -  Репринтне відтворення 
вид. 1929 р. - К.: Техніка, 2002.- 224 с. - (Народні джерела).  

 
Увазі читачів пропонується репринтне відтворення видання 

1929 року «Збірка українських приказок та прислів'їв», яке 
присвячено шанувальникам глибокої, стислої, мудрої думки, 
українознавцям та дослідникам життя українського. До збірки 

увійшло близько 5000 приказок та прислів'їв - справжніх перлин народної 
мудрості, зібраних авторами з різних джерел. 

У тексті збережено орфографію та пунктуацію оригіналу. 
 
Григор’єв–Наш [Григоріїв Никифор Якович]. Історія 

України в народних думах та піснях: для сер. та ст. шк.. віку 
[Текст] / Григор’єв-Наш; [упоряд.та післямова О.Лисенко]; 
худож. В.Лопата. – Адаптов. вид. – К.: Веселка, 2011. – 286 с.: іл.  

 
Цей посібник – спроба донести до дітей історію України не у 

вигляді сухих фактів і дат, а за допомогою народного слова, 
малої поетичної старовини.  
 

 
Дерево життя [Текст] / упоряд., худож. оформлення 

В.Ярош; відпов. за випуск А.Ковтун. – К.: Вид-во «Успіх і 
кар’єра», 2006. – 223 с.: іл.  

 
У книзі описаний дивовижний світ міфології давніх слов’ян, 

усі дохристиянські вірування, пантеон слов’янських богів, 
стародавні народні свята, легенди і повір’я.  
 

 
Дитячий фольклор [Текст] / упоряд. і передм. Г. В. 

Довжонок;  іл. худож. Ю.І.Криги. - К.: Дніпро, 1986. - 304 с.: іл. - 
(Б-ка укр. усної народної творчості). 

 
До збірника увійшли кращі  зразки українського дитячого 

фольклору - колискові пісні та забавлянки, колядки, щедрівки, 
пісні, вірші, заклички, примовки та ін. Розраховано на широкі 
кола читачів.  
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Жартівливі пісні: родинно-побутові [Текст] / упоряд. 
О.І.Дей, М.Г.Марченко (тексти), А.І.Гуменюк (мелодії). – К.: 
Наукова думка, 1967. – 800 с. 

 
До збірки увійшли жартівливі пісні родинно-побутового  

характеру від найдавніших записів в ХVІІ – XVIII ст. до 
сучасних.   Багато зразків та варіантів друкується вперше. 

Дотепно і влучно висміюють ці пісні недоладні вчинки і 
людські вади та недоліки, що й досі ще часто трапляються в житті. Значна 
кількість текстів друкується з мелодіями. Книга є першою спробою наукового 
видання жартівливих пісень з усієї української етнічної території.  

 
Калинова сопілка. Антологія української народної 

творчості: казки, анекдоти, легенди, перекази, оповідання: для 
ст. шк. віку [Текст] / упоряд., передм., статті та прим. 
О.Ю.Бріциної, Г.В.Довженок, С.В.Мишанича; худож. оформл. 
B.П.Вересюка; упоряд.   ілюстр.   Матеріалу C.М.Музиченка. - 
К.: Веселка, 1989. - 615 с.: іл. 

 
Антологію складають кращі зразки традиційних жанрів 

української народної прозової творчості - казки, анекдоти, 
легенди, перекази та оповідання. У передмові та статтях перед розділами подано 
найважливіші відомості про фольклор та про історичну долю, особливості 
даного жанру. 

Видання містить примітки, алфавітний покажчик, словничок застарілих та 
діалектних слів. 

 
... Із степів полинових: фольклорні записи Миколи 

Смоленчука [Текст] / упоряд. та передмова О. Бабенка; вид. 
Кіровоградської обл. організації Укр. товариства охорони 
пам'яток історії та культури. - Кіровоград: Центрально - 
Українське видавництво, 2006. - 112 с. 

 
Збірку складають українські народні пісні, прислів'я та 

приказки, порівняння, легенди та перекази, записані в нашому 
степовому краї талановитим українським письменником, ученим-філологом, 
краєзнавцем Миколою Смоленчуком. 

Видання розраховане на фольклористів, філологів, учителів, студентів, 
широке коло шанувальників народної творчості. 

 
Коломийки: усна народна творчість [Текст] / упоряд., передм. і 

примітки Н.С.Шумади; нотний матеріал упоряд. З.І.Василенко. – 
К.: Наукова думка, 1969. – 601 с. 

 
«Коломийки» - чергова книга в серії «Українська народна 

творчість». В ній подаються численні тексти й типові зразки 
коломийкових мелодій, взяті з друкованих джерел, що стали вже 
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бібліографічною рідкістю, а також із записів наукових працівників та збирачів 
народної творчості. 

Розрахована на фольклористів-науковців, любителів народної творчості й 
широкі кола читачів.  

 
Кононенко В. Шляхами народних приповідок: посібник для 

вчителя [Текст] / В.Кононенко. – К.: РВЦ «Проза», 1994. – 207 с. 
 
У книжці у жвавій і доступній формі розповідається про перлини 

української мови - народні приказки, прислів'я, інші стійкі звороти. 
Як утворились приповідки, що означали раніше, як їх 
використовувати в мовній практиці, чому до них постійно 

звертаються письменники і поети, як відображено в них життя, традиції і звичаї 
українського народу - на ці питання і дає відповіді книжка. 

Розрахована на вчителів, учнів, студентів, усіх, хто цікавиться українською 
мовою.  

 
Міфи України. За кн. Георгія Булашева «Укр. народ у своїх 

легендах, реліг. поглядах та віруваннях» [Текст] / пер. Ю. 
Буряка. - К.: Довіра, 2003. - 383 с. 

 
Чому на Великдень, доки не випустять з церкви, гріх їсти? 

Звідки пішли «хохли» та «москалі»? Чому котові одтинають 
кінець хвоста, а задні лапи ведмедя схожі на людські ноги? Як 
виникло слово «горілка»? Чому діти до року не ходять? Де 
взялася кропива? Чому не можна переходити через те місце, де 

качався кінь? Чому горобці не ходять по землі, а стрибають? 
«Міфи України» - безумовно найкращий посібник з народознавства, що будь-

коли видавався у нас. Адже навряд хто з сучасних письменників, етнографів 
спроможний змагатися з таким унікальним оповідачем, як автор «Міфів» Георгій 
Булашев. «Міфи України» - це всесвіт народних вірувань, казок, притч, оповідок. 
І якщо ви хочете вивчати народознавство, досконалішої книжки, ніж ця, вам не 
знайти.   

 
Народні балади Закарпаття: у записах П.Лінтура [Текст] / 

вступ, стаття і упоряд. І. Сенька; [нотні приклади Т.Росул] - 
Ужгород: Карпати, 2013. - 208 с. 

 
Багатий і неповторний український фольклор Закарпаття. 

Однією з найбільших його мистецьких цінностей є народні 
пісні-балади. З великої кількості зафіксованих текстів (понад 
600) у даному виданні представлено найбільш типові, повні 
найцікавіші з літературно-естетичного та історичного боку 

твори у записах визначного фольклориста Петра Лінтура. 
Важливим фактором унікальності представлення народних перлин є 

підготовлені вірогідні мелодії до текстів балад, які і сьогодні, через сторіччя, 
звучать у виконанні самодіяльних і професійних виконавців.  
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Народні думи: збірник / упоряд., передм., приміт. 
С.Мишанича; іл. худож. В.Лопати. - К..: Дніпро, 1986.- 173 с, іл. - 
(Шкільна б-ка). 

 
До книжки ввійшли кращі зразки народних дум, у яких 

відображено боротьбу українського народу проти поневолювачів.  
 
 
 
Народні оповідання [Текст] / упоряд. С. В. Мишанич. - К.: 

Техніка, 2008. - 448 с. -  (Народні джерела). - Бібліогр.: с. 423. 
 
До збірки "Народні оповідання" ввійшли найтиповіші, 

художньо довершені зразки народної белетристики - фабулати й 
меморати, спогади-бувальщини, новели, побутові притчі, фацеції, 
сценки тощо. Важливе місце відведено оповіданням про 
кріпаччину, наймитування та заробітчанство, про трагічні події, 

пов'язані з геноцидом українського народу (голодомор 1932-1933 pp.), про Другу 
світову війну. Не залишилися поза увагою спогади свідків та учасників 
Української повстанської армії, а також побутові та інші оповідання.  

 
Народ скаже - як зав'яже: укр. нар. прислів'я, приказки, 

загадки, скоромовки: Для серед, шк. віку [Текст] / упоряд. та 
передм. Н.С. Шумади; іл. Ю. І. Криги. - К.:Веселка, 1985. - 173 с.: 
іл. 

 
До збірника увійшли кращі прислів'я, приказки, загадки, 

скоромовки, що конденсують досвід багатьох поколінь, дають 
уявлення про історію, побут, мораль, соціальні погляди, духовну 

культуру українського народу. Вони сприяють виробленню яскравої і виразної 
мови, розвивають фантазію і почуття гумору. 

 
Народ про Кармалюка: [пісенний і прозовий фольклор] 

[Текст] / упоряд., вступ. стаття і примітки В.І.Тищенка. – К.: Вид-
во АН УРСР, 1961. – 276 с. 

 
Устим Кармалюк - одна з видатних постатей в історії, а разом з 

тим і в усній поетичній творчості українського народу. Окремі  
фольклорні твори  про цього   національного героя налічують 
десятки, а то і сотні варіантів. На жаль ми не володіємо всім 

багатством словесного мистецтва українського народу, присвяченого 
Кармалюку, бо деяка частина з часом зникла з народної пам'яті. З   мстою   
збереження   того,   що   залишилося   віддавна, популяризації нового, створеного 
в пізніші часи, в тому числі   записаного  за  останні  кілька років  на  Поділлі, а 
також зібрання всього найкращого з друкованих джерел і   упорядкований   цей   
збірник. 
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Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз 
української міфології [Текст] / І.Нечуй-Левицький; післямова 
О.Мишанича. - 2-е вид. — К.: Обереги, 2003. - 144 с. - (Б-ка укр. 
раритету). 

 
Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-

Левицького вийшла друком вперше 1876 р. 
У доступній науково-популярній формі письменник викладає 

свій досвід осягнення світогляду рідної нації співвідношення в ньому народних 
традицій, віри, науки філософії, історії. У розповідях постають зримі образи 
героїв української міфології, а також самі легенди про створення світу мирове 
дерево дуб, створення людей. 

Соковита мова, картини народного життя роблять прочитання цього 
забороненого і забутого твору відкриттям цілого неповторного самобутнього 
світу наших пращурів.  

 
 
Розлилися круті бережечки: укр. нар. пісні та думи: для 

серед. шк. в. [Текст]  / упоряд. О. І. Микитенко; [передм. О.І.Дея]; 
худож. В.І.Лопата. - К.: Веселка, 1985.- 278 с, іл. - (Шкіл. 6-ка). 

 
До книжки ввійшли українські народні пісні та думи. 

Розміщені вони за жанрово-тематичним принципом - від 
старовинних обрядових пісень до сучасних. 
 

 
Таємниці  віків: українські народні думи, легенди, перекази,  

пісні,  казки...:   навч.  посібник [Текст] / упоряд. О.Г. Мукомела. 
- К.: Грамота, 2001.-511 с. -  (серія «Шкільна бібліотека»)  

 
Книга є збіркою творів, які український народ напрацював 

упродовж майже тисячоліття. Сюди увійшли вибрані зразки 
народних дум, переказів та легенд, казок, байок, балад, 
романсів, пісень, прислів'їв та приказок, загадок.  

Книга зацікавить усіх шанувальників народної творчості. 
 

 
Українські жартівливі пісні [Текст] / упоряд., передм., 

приміт. М.М.Красикова. – Х.: ТОВ «Бібколектор», 2012. - 287 с. 
 
«Серце наше звеселяймо!» - закликає відома українська 

пісня. Веселість духу - основа щасливого життя. Сміх робить 
людей вільними. Пісні, які ви знайдете на сторінках цієї 
книжки, були чудодійними ліками, які врятували мільйони 
людей від нудьги, туги і розпачу у складних соціальних і 
особистих перипетіях буття. Дай Боже, врятують і нас! 
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Українські народні думи та історичні пісні: для серед. та ст. 
шк.  віку [Текст] / упоряд., приміт. О М.Таланчук; передм. 
Б.П.Кирдана;  худож.   К. О. Музика. -  2-ге  вид., доп. - К.: 
Веселка, 1993. - 239 с: іл. - (Шк. б-ка). 

 
До книжки ввійшли найяскравіші й найвідоміші народні думи 

та історичні пісні - неоціненні пам'ятки духовної скарбниці 
українського народу, в яких відбито героїчні й драматичні події 
його історії, звитяжної боротьби за визволення з-під соціального 

та національного гніту. 
 

Українські народні пісні для дітей [Текст; ноти] / упоряд. 
А.Верещагіна; худож. Ю.Крига. – К.: Музична Україна, 1986. – 
71 с.: іл.  

 
Збірка життєрадісних і веселих  пісень допоможе дітям 

пізнати весь розмаїтий світ дитячого фольклору, який прийшов 
до нас із давніх-давен і гармонічно вписався у сьогодення. 
 

Український фольклор: хрестоматія: 5-11 кл. [Текст] / 
упоряд. О.Ю.Бріцина, Г.В.Довженок, Н.С.Шумада; худож. 
оформ. В.В.Чуприніна. – К.: Освіта, 1997, - 752 с. 

 
Книжка демонструє широкий спектр фольклорних явищ, 

надбаних народом протягом тривалого історичного шляху. У 
хрестоматії зібрано різні за часом творення і жанровою 
характеристикою зразки: замовляння, казки, пісні і балади, 
легенди і перекази, прислів’я, приказки, загадки. До текстів 
додається словник діалектних та маловживаних слів, а також 

алфавітний покажчик.  
 
Чаморова Н.В. 232 найпопулярніші українські народні пісні 

[Текст] / Н.В.Чаморова. - Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. - 
400с. 

 
Українська пісня є втіленням народної душі, дорогоцінним 

культурним скарбом. Кращі фольклорні зразки живуть у 
століттях, не втрачаючи своєї свіжості та краси. У пропонованій 
збірці представлено найпопулярніші народні пісні, які 
найчастіше співалися й співаються зараз в Україні. Це видання є 

результатом кропіткої дослідницької роботи й має неабияке культурно-художнє 
значення. Книжка розрахована як на професійних музикантів, так і на широкий 
загал любителів задушевної народної пісні. 
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ПРИРОДНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ 
 
Буває, часом сліпну від краси, 
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, - 
Оці степи, це небо, ці лісі, 
Усе так гарно, чисто, незрадливо. 

Ліна Костенко 
 

Грущинська І.В.  Сторінками  Червоної книги України. 
Зникаючі рослини: довідник учня [Текст] / І.В.Грущинська; 
худож. Є.В.Запорожець, О.М.Зеніч, Ком’яхова І.О. та ін. – К.: 
Освіта,  2004 – 95с.: іл. 

 
Довідник містить відомості про понад 100 зникаючих 

рослин, які зберігає на своїх сторінках Червона книга України. 
Інформативний матеріал подано у формі чотирьох 

«подорожей» - до лісу, у степ, в гори  та на луки й водойми.  Вміщено описи 
рослин. Відомості про них, легенди. Видання яскраво ілюстроване. 

Ця книжка допоможе вам полюбити природу і науку про неї, усвідомити, що 
зелене диво Землі, її барви – рослини – у небезпеці і, якщо їх не охороняти. 
Багато які з них  можуть зникнути.  

 
Природа рідного краю: для дітей середнього шкільного віку 

[Текст] / авт.-упорядники В. М. Скляренко, М. О. Панкова; 
ілюстр. і худож. оформлення Л.Д. Киркач-Осипової. – Х.: 
Фоліо, 2008. - 319с. - (Дитяча енциклопедія). 

 
У книжці розповідається про природу нашого спільного 

дому - України. На її сторінках читач знайде найрізноманітнішу 
інформацію про тваринний та рослинний світ нашої країни, про 
її географічні та кліматичні особливості. Енциклопедія 

складається з трьох розділів, в яких докладно описані природні зони України, а 
також наведена цікава інформація про унікальні природні багатства різних 
областей нашої держави. Окремий розділ розповідає про природоохоронну 
роботу в Україні, про унікальні заповідники, природні парки, зоопарки, а також 
про рослини і тварин, що занесені до Червоної книги. 

 
Сімкін Б.Ю.  Дерева парків і лісів: науково-популярне 

видання [Текст] / Б.Ю.Сімкін; худож. М.М Усов .- К.: Рад. 
школа, 1989.- 136с., [ 17] арк. іл.: іл. 

 
У книжці описуються біологічні й екологічні особливості 

дерев, поширених у лісах і парках України, розкривається їхнє 
практичне значення, обґрунтовано необхідність охорони й 
примноження їх. 

 



46 
 

Стецюк В.В. Природна та етнокультурна спадщина 
України: новітні дослідження / В. Стецюк, В. Пазинич, Т. 
Ткаченко; за ред. В. Стецюка. - К.: Вища шк., 2012. - 344 с: іл., 
вкл.  

 
Показано могутній зміст української Природи, яка витворила 

унікальний народ із непересічною духовністю. Йдеться про те, 
як мільйони років творилися сучасні краєвиди України, як 
упродовж кільканадцяти століть у постійній напрузі і боротьбі 

формувався український етнос, а також численні пам'ятки мешканців 
українських обширів, унікальні природні куточки України, що стали 
заповідними. Книга містить кольорову вклейку, на рисунки якої дано посилання 
в тексті. 

 
Цеханська О.В. Стрелков Д.Г. Україна. Живий світ: дитяча 

енциклопедія [Текст] / О.В.Цеханська, Д.Г.Стрелков. - Х.: 
Ранок, 2008. – 128 с.: іл. 

 
Багата та різноманітна природа України. Рослини надають 

кожному з її ландшафтів неповторної своєрідності. Її 
мальовничі гори, квітучі долини, густі ліси і широкі ріки 
населені цікавими, а почасти й рідкісними тваринами. 

Про їхнє життя та звички, про дбайливе ставлення до рідної 
природи розповідає ця енциклопедія. 

 
Чугуєнко М.В. Моя Україна: ілюстрована енциклопедія 

для дітей [Текст] / М.В.Чугуєнко.  – Х.: Вид-во «Ранок», 2008. 
– 128 с.: іл. – (Я пізнаю світ). 

 
Енциклопедія розповідає про стародавню землю України, 

про її тисячолітню історію, про неповторні душевні якості її 
талановитого і стійкого народу, прекрасну і самобутню 
природу України, невичерпну багатовікову культурну 
спадщину українців. 
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КІРОВОГРАДЩИНА – ПЕРЛИНА СТЕПУ 
 

Багато є чудес  у цьому світі, 
Де сині ріки, гори і моря. 
Але для нас найкраща й наймиліша - 
Кіровоградщина – колиска степова. 

Тетяна Ружанська 
 

Символіка Кіровоградщини: альбом-каталог / під заг. 
ред. В.Кривенка та К.Шляхового. - Кіровоград: Вид-во 
«Мавік» Преса України, 2002. – 104 с.: іл.  

 
У цьому виданні вперше зроблено спробу подати 

символіку Кіровоградщини, узагальнивши історичну 
спадщину герботворення. Головна мета альбому-каталогу -  
ознайомлення широкого читацького загалу  з досвідом 
створення і запровадження символіки на Кіровоградщині. 

 
********** 

  
Історія міст і сіл Української РСР. Кіровоградська 

область. У 26 т. Т.1. [Текст] / голов. ред. колегія: 
П.Т.Тронько, М.П.Бажан, М.К.Білогуров та ін.; ред. колегія 
тому: Д.С.Сиволап, П.М.Безтака, А.А.Богуль-ський та ін. – 
К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. – 816 с.: іл.  

 
Хто не знає своєї історії, той залишиться без 

майбутнього.  
Саме ця книга допомагає доторкнутися до славного 

минулого Кіровоградської області, історія якої починається ще зі скіфських 
часів. У томі на науковій основі висвітлено історію заселення й господарського 
освоєння краю спільними зусиллями трудового селянства, запорізьких козаків, 
ремісників і всіх інших поселенців – представників різних народів. На просторах 
степу вони збудували житла, хутори, села і слободи. У книзі висвітлено історію 
утворення різних населених пунктів області.  

Книга розповідає про історичні події, що відбувалися на території нашого 
краю до Великої Жовтневої революції 1917 року. Розкриває період відбудови 
економічного і культурного життя народу у 20-30 роках.  

Багато сторінок цього тому присвячено нашим землякам – мужнім 
захисникам рідної землі, які у роки Великої Вітчизняної війни відвоювали честь і 
свободу рідної Батьківщини. 

Значна увага приділяється періоду 1945-1972 рр. В ці роки відбувається 
відродження і становлення народного господарства, економічного і культурного 
розвитку області.  
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 Кіровоградщина. Історія рідного краю:  навч. посіб.: 
для загальноосвіт. навч. закл. Кіровоградської області 
[Текст]  / за ред. І.А.Козир. – Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2012. 
– 304 с.: іл. - [Шкільна б-ка Помічнянської ЗШ №3]. 

 
Навчальний посібник є першим регіональним виданням, 

яке висвітлює історію нинішньої Кіровоградської області 
від найдавніших часів до проголошення незалежності 
України. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх наукових 
дослідженнях. Залучені документальні матеріали з фондів 

архівів та музеїв. Текст супроводжується ілюстраціями, мапами, схемами, фото. 
Методичний апарат містить завдання і запитання для самоперевірки, творчі 

завдання, різноманітні додатки, рекомендовану літературу для поглибленого 
вивчення окремих питань. 

Навчальний матеріал посібника сприятиме формуванню в учнів почуття 
гордості за свою малу батьківщину, усвідомлення того, що історія сучасної 
Кіровоградщини є частиною загальноукраїнської та європейської історії. 

 
Кіровоградщина – перлина степу [Текст] : / кер. проекту 

С.Негода. – К.:Преса України, 2001. – 48с.: іл.  
 
Все, чим пишається наша рідна Кіровоградщина, вміщено 

у цьому довідковому виданні. Ми маємо можливість 
ознайомитися з історичним, духовним, культурним надбанням 
наших земляків і ще більше полюбити  свою Степову Елладу, 
гідно оцінити цю часточку щедрої української землі, ім'я якій 
- Кіровоградщина.    

 
Кузик Б.М. Кіровоградщина: історія та сучасність 

центру України. В 2 т. [Текст] /  Б.М.Кузик, В.В.Білошапка.   
– Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. - [Т.1. – 496 с.: іл.: Т.2. – 
452 с.: іл. ]. 
 

Книга розповідає про минуле й теперішнє Кіровоградської 
області (до 2005 року), що географічно знаходиться в 
самісінькому центрі України. Це видання – перша спроба не 
тільки якомога повніше охарактеризувати регіон, але й 
розказати про славетних уродженців області та видатних 

людей. Чия доля так чи інакше пов’язана з краєм. Книга містить великий 
ілюстративний матеріал і розрахована на широке коло читачів, усіх, кому не 
байдужа історія і сьогодення України.  
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Невідомі сторінки нашої історії 
 
Шепель Ф.О. Ніхто не хотів помирати, або 

Репресований Єлисавет-Зінов'євськ-Кірове-Кіровоград 
[Текст]  / Ф. Шепель. - Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2014. - 390 с: 
іл. - (сер. «Єлисаветградське коло»). 

 
Болючі слова Осипа Мандельштама «Петербург-

Петроград-Ленинград, я ещё не хочу умирать...» - це й про 
наших земляків, жителів Єлисаветграда-Зінов'євська-
Кірового-Кіровограда, репресованих послідовниками «єдино 

вірного вчення» в ході небаченого експерименту над людьми в минулому 
столітті. Усі трагічні історії, вміщені під обкладинкою даної книги, фактами 
народження, проживання, смерті їх героїв або слідами, залишеними в місцевих 
сховищах старожитностей, тісно пов'язані з містом на Інгулі. 

 
Рух. Початок [Текст] /  упор. В. Бондар. - Кіровоград: 

ТОВ «Імекс-ЛТД», 2014. - 296 с. 
 
У книзі зібрані спогади учасників творення першої 

альтернативної до комуністів політичної сили на 
Кіровоградщині на межі 80-90 років минулого століття. 
Народний Рух України за перебудову - таку назву мала 
організація, якій судилося зіграти найголовнішу роль у 
відновленні української державної незалежності. Спогади 
писалися в різні часи протягом останнього двадцятиріччя. 

До книги включено також ряд публікацій із місцевої преси того часу. 
 

 
 
 

Природні скарби  Кіровоградщини 
 

Вербицький В.В. Крилаті скарби Кіровоградщини [сторінками 
Червоної книги Кіровоградської області] [Текст] /  
В.В.Вербицький, Н.І.Бабанська, А.О.Шевцов, І.І.Землянських.   
– Кіровоград: вид-во «КОД». – 29 с.: іл.  

 
У виданні представлені хижі червонокнижні птахи 

(соколоподібні, совоподібні) Кіровоградської області. 
Учнівська молодь Кіровоградщини активно допомагала 

готувати матеріали для книги: діти виїжджали в експедиції, в 
яких викопали моніторинг місць перебування червонокнижних і рідкісних видів, 
умов існування, гніздування, розмноження. Розробили проект захисту 
збільшення кількості популяцій, шляхом створення орнітологічних заказників, і 
низку природоохоронних заходів.    
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Заповідні куточки Кіровоградської землі: [довідкове 
видання] [Текст] / колектив авторів під заг. ред. д.б.н. 
Т.Л.Андрієнко. – К.: Арктур-А, 1999. – 240 с.; 32 рис.; 53 
кольор.іл. 

 
Край на межі лісостепу і степу: 

природно-заповідні та ландшафтні куточки 
Кіровоградщини [Текст].  – Кіровоград: 
ІМЕКС-ЛТД. – 32 с: [фото іл.]. 

 
Книги присвячені опису природно-заповідних територій 

та об'єктів Кіровоградщини. Читачі знайомляться з 
природними умовами області, історією досліджень цього 
краю. Охарактеризовані рослинний та тваринний світ області. 
Особлива увага звернута на види рослин та тварин, що підлягають охороні. 
Описані природні умови, рослинний світ та фауна природно-заповідних 
територій - заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, дендропарку, 
парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, а також проектованих 
національного та регіональних парків. Висвітлені дальші напрямки розвитку 
природно-заповідної мережі області, її значення для екологічного виховання 
населення, насамперед, молоді. Розрахована на широке коло читачів. 

 
 
 

Невичерпне джерело народної душі 
 

Архітектурне мистецтво: фотоальбом / авт.-упор. 
А.М.Надєждін. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 76 с : іл. - 
Текст укр., рос. та англ. мовами. – (сер. «Кіровоградщина у 
дзеркалі часу»). 

 
Гортаючи сторінки альбому,  Ви поринете в дивовижний 

світ просторових та історичних образів, створених 
архітекторами Кіровоградщини за останні 75 років. 

Зануритеся в атмосферу мистецької спадщини стильових особливостей XIX та 
початку XX століття, коли закладалися традиції, що стали невід'ємною 
складовою архітектоніки нашого краю. Відчуєте ритм життя степових міст та 
селищ, яскраво означених творіннями сучасних зодчих. 

 
Декоративно-ужиткове мистецтво: фотоальбом / авт.-

упор. Б.П.Кубанський, Н.В.Деміхова, І.Л.Солуянова. - 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 76 с : іл. - Текст укр., рос. та 
англ. мовами. - (сер. «Кіровоградщина у дзеркалі  часу»).  

 
Це видання про народних майстрів Кіровоградщини, які 

упродовж десятиліть своїм самобутнім талантом звеличують 
наш степовий край.  
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Літературне мистецтво: фотоальбом / авт.-упор. 
О.В.Чуднов, О.О.Бабенко. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - 
76 с : іл. - Текст укр., рос. та англ. мовами. - (сер. 
«Кіровоградщина у дзеркалі часу»)   

 
В основі будь-якої книги - особистість її автора. 

Літературна Кіровоградщина багата на таланти. Вони 
цінували в слові діалектику змісту і формі, слугуючи вірою і 

правдою своїй землі, своєму народу. Їхні імена гідні нашої пам'яті, їхня творчість 
здатна надихати, їхні непрості долі переконують - добро неодмінно перемагає 
зло. 

 
Музичне мистецтво: фотоальбом / авт.-упор.: 

О.I.Полячок, М.В.Долгіх. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 
76 с. : іл. - Текст укр., рос. та англ. мовами. - (сер. 
«Кіровоградщина у дзеркалі часу»). 

 
У виданні представлені найяскравіші події музичного 

життя Кіровоградщини, її найвідоміші музичні колективи, 
конкурси та фестивалі. 

 
Образотворче мистецтво: фотоальбом / ані.-упор. 

А.М.Надєждін. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 76 с : іл. - 
Текст укр., рос. та англ. мовами. - (сер. «Кіровоградщина у 
дзеркалі часу»).  

 
В альбомі представлено яскраву панораму процесів 

розвитку професійної художньої творчості на теренах 
Кіровоградської області від 30-х років XX століття до 
сучасності. Твори живописців, графіків, скульпторів, 

майстрів монументального та декоративно-ужиткового мистецтва різних 
поколінь, що нині є окрасою музейних та галерейних зібрань, та їхня різнобічна 
оцінка критикою, демонструють широкий спектр мистецьких досягнень, які 
стали основою художніх традицій нашого степового краю. 

 
Надія Падурська. Любов до життя: альбом / 

[передм. Е.Янчукової; худож. оформ. І.С.Павлової]. - 
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2015. - 76 с.: іл.  

 
Художниця Надія Падурська - безсумнівно 

народний художник. Її мистецьке мислення увібрало 
в себе образи, закладені в ментальності українців, 

їхньому дитинстві, зростанні в полях, садках, на подвір'ях серед зелені 
трав, квітів, плодів, серед тварин, птахів, безмежжя простору. Звідси 
особливість живописної мови художниці, цього кольорового плетива, в 
якому єдиним буянням життя поєднані люди, тварини, рослини.  

В альбомі представлено живопис 1980-1990 рр. 
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Театральне мистецтво: фотоальбом / авт.-упор.: 
В.П.Шурагтов, С.А.Ушакова. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 
2013. - 76 с. : іл.    Тексі укр., рос. та англ. мовами. - (сер. 
«Кіровоградщина у дзеркалі часу»).  

 
Видання розповідає про творчість професійних та 

самодіяльних театральних колективів Кіровоградщини - 
спадкоємців корифеїв українського театру. 

     
Меморіальний музей М.Л.Кропивницького в 

Кіровограді: фотоальбом / авт. тексту В.П.Ярош; фото 
І.О.Кропивницького; упоряд. П.П.Перепелиця. – К.: 
Мистецтво, 1986. – 47 с.: іл. – Текст укр. та рос. мовами. 

 
Видання знайомить читачів з експозицією 

Меморіального музею М.Л.Кропивницького в 
Кіровограді. Матеріали музею яскраво розповідають про 

творчий шлях видатного українського драматурга, артиста, режисера, 
композитора, співака й театрального педагога.   

 
Хутір Надія: фотоальбом / авт. тексту 

В.В.Чабаненко; упоряд. і авт. фото І.М.Корзун; худ. 
В.П.Титаренко. – К.: Мистецтво, 1982. – 32 с.: іл. – 
Текст укр. та рос мовами. 

 
Державний музей-заповідник видатного 

українського драматурга, актора, режисера та 
громадського діяча Івана Карповича Карпенка-Карого (Тобілевича) - 
визначний історико-культурний пам'ятник України. Щороку сюди, на 
хутір Надія (Кіровоградська область), приїздять тисячі туристів.  

Альбом, ілюстрований кольоровими та чорно-білими фото. 
 

Хореографічне мистецтво: фотоальбом / авт.-упор. 
В.Ф.Похиленко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 76 с. : іл. 
- Текст укр., рос. та англ. мовами. - (сер. «Кіровоградщина у 
дзеркалі часу»).  

 
У цьому виданні представлена коротка історія кращих 

хореографічних колективів Кіровоградщини, які упродовж 
75 років прославляють її по всіх країнах. Ансамблі, 
балетмейстери, хореографи, солісти - усі, хто віддано 

служили мистецтву і продовжують нині створювати танцювальний літопис 
центральної України. 
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НАША ЗЕМЛЯ – ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА 
 

 
На світі є земля, що серцю мила - 
Край залізничників, звеличений в віках. 
Щодня нам розкриває свої крила 
Святе і рідне місто – Помічна. 

Тетяна Ружанська 
 

 
 
 

Добровеличківщина: історія рідного краю: посібник для 
вчителя з історії Добровеличківського району [для ЗНЗ] / вступ. 
слово І.Г.Ткаченко.    -    Кіровоград: ТОВ «Полімед-Сервіс», 
2015. - 226 с. 

 
Цей посібник адресований учителям загальноосвітніх 

навчальних закладів району,  і є першим регіональним 
виданням, яке висвітлює основні етапи історії 
Добровеличківського району від найдавніших часів до 

сьогодення. При написанні розділів посібника використані матеріали державного 
архіву Кіровоградської області, Добровеличківського районного краєзнавчого 
музею, матеріали районної газети «Сільське життя». 

Методичний апарат містить запитання і завдання до тем, додатки, 
рекомендовану літературу для поглибленого вивчення окремих питань. 

 
Мій рідний край – у центрі України. Історія. 

Краєзнавство: бібліографічний посібник [Текст]  / вступ. 
слово, упоряд. та комп’ют. оформлення Т.В.Ружанської. – 
Помічна: Бібліотека Помічнянської ЗШ №3, 2013. – 189 с.: іл.  

 
До бібліографічного посібника включено науково-

популярну, науково-художню літературу історико-
краєзнавчого спрямування, яка містить матеріали щодо 
вивчення історичної та культурної спадщини Кіровоградської 

області, зокрема Добровеличківського району та міста Помічна. Джерелом для 
створення посібника послужив фонд шкільної бібліотеки та фонд шкільного 
історико-краєзнавчого музею, а також матеріали пошукових досліджень учителів 
навчальних закладів міста та краєзнавців району. Текст супроводжується 
фотографіями. 

Приємно здивує читачів рубрика «Це цікаво!», яка висвітлює різноманітні 
відомості, легенди та перекази з історії рідного краю. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ОСОБАХ 
 
Історію творять люди. 
Державу створюють її громадяни. 

В.Харченко 
 

Бубка С.Н. Олімпійське сузір’я України : тренери 
[Текст] / С.Н.Бубка, М.М. Булатова. – К.: ТОВ 
«Друкарня «Літера», 2011. – 251 с.: іл. – (Олімпійська 
література). 

 
Видання пропонує екскурс в історію досягнень 

українських спортсменів і тренерів в олімпійському 
спорті, починаючи з 1952 р. у нкизі подано відомості 
про історію олімпійських видів спорту, створення 
відповідних федерацій в Україні та їх керівників, і, 

насамперед, довідкову інформацію про українських тренерів, які вивели своїх 
учнів на олімпійський п’єдестал. 

 
Шаров І.Ф. 100 особистостей України 1991-2011 [Текст] 

/ І.Ф.Шаров; [худож. оформ. О.Коваля]. – К.: Арт Економі, 
2011. – 471 с.: іл.  

 
Ця книга - про людей, наших співвітчизників, тих, хто 

своєю діяльністю вивершував українську державу й себе. 
Означили сотню. Звісно, ця цифра умовна. Країна багата 
талановитими, високодуховними людьми, інтелектуалами. 

На жаль, події сьогодення внесли деякі корективи у 
переосмислення вкладу у розвиток нашої держави деяких 

описаних у книзі осіб. Можливо, це сталося тому, що не кожен може пройти 
випробування владою і стає на хибний шлях підлості й зради. Але це – наша 
історія, яка будується не лише на перемогах, а й на поразках.  

 
Видатні постаті в історії України XX ст. Короткі 

біографічні нариси: довід, вид. [Текст ]/ В. І.Гусєв (кер. кол. 
авт.), О.В.Даниленко, Л.В.Іваницька та ін. - К.: Вища шк., 
2011. - 391 с: іл. 

 
Вміщено короткі біографічні відомості про видатних 

громадських, політичних і культурних діячів, визначних 
учених, висвітлено роль і місце кожної особи в історичному 
розвитку України минулого століття. 

Для всіх, хто цікавиться історією нашої держави, учнів загальноосвітніх шкіл 
та гімназій, студентів.  
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Луняк Євген. Анна Руська - королева Франції / Євген 

Луняк; [худож. оформ. С.І.Лук’яненка]. - К.: Книга, 2012. - 208 
с.: іл.  

 
У монографії на підставі історичних джерел, у тому числі 

тих, що раніше не використовувалися у вітчизняній 
історіографії, розкривається й аналізуються життєвий шлях і 
діяльність королеви Анни, дочки великого київського князя 

Ярослава Мудрого, що правила у Франції в XI ст., наводяться документальні 
свідчення, які стосуються її біографії. Здійснений ґрунтовний аналіз усього 
комплексу середньовічних свідчень про Анну Ярославну, що дало змогу по-
новому переглянути її життєпис і спростувати низку історичних міфів, які 
накопичилися в історіографії стосовно цієї постаті. Важливим додатком є 
вміщені наприкінці книги латинські джерельні свідчення і їх переклади 
українською мовою, а також фрагменти з французьких історичних праць доби 
пізнього середньовіччя, використані автором під час написання розвідки.  

Книга розрахована як на фахівців-істориків, так і на широке коло 
зацікавлених читачів, яким не байдужа історія України та Франції.  

 
Проект «Украина». Галерея национальных героев [Текст] 

/ сост. А. Ю. Хорошевский; художник-оформитель 
Ю.Ю.Романика. – Х.: Фолио, 2012. - 411 с.  

 
В этой книге представлены очерки о наиболее видных 

личностях прошлого и современности, родившихся на 
Украине и своими трудами и талантами прославлявших эту 
страну и повлиявших на ход ее истории. Вместе с 
жизнеописаниями знаменитых деятелей культуры, науки, 
военного дела, спорта (Т. Шевченко, Г. Сковороды, М. 

Башкирцевой, Е. и Б. Патонов, братьев Кличко и многих других) даются очерки 
о людях, чьи имена до сих пор незаслуженно находятся в тени - И. Паскевиче, И. 
Гудовиче, Г. Гамове, И. Буяльском. А между тем они немало способствовали 
росту науки, культуры, были крупными специалистами военного дела, так что 
свое место в «Галерее национальных героев» занимают по праву.  

 
Сергійчук Володимир. Що дала Україна світові [Текст] / 

В.Сергійчук; [худож. оформ. М.Черненка]. – 2-ге вид., 
доповнене. - К.: ПП Сергійчук М.І., 2008. - 504 с. 

 
Унікальна книжка про українців, які прославилися своєю 

працею і звершеннями у культурі, науці, освіті, техніці, у 
підкоренні космосу, військовій і спортивній справі. У 
пропонованій книзі вперше комплексно оцінено внесок 
видатних українців у розвиток світової науки, техніки, освіти і 
культури. Розраховано на широке коло читачів.  
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Солдатенко В.Ф. Проект «Україна». 1917-1920 pp. Постаті 
[Текст] / В.Ф.Солдатенко; худож.-оформлювач О.М.Артеменко. 
– Х.: Фоліо, 2011. - 511с. 

 
У цій книзі подані короткі матеріали про тих, хто стояв біля 

витоків відродження нації, розробляв платформу Української 
революції, керував її втіленням в життя, очолював політично-
координаційний центр національної державності, -  М. 
Грушевського, В.Винниченка, М.Міхновського, Д.Дорошенка, 

П.Христюка, С. Голубовича, М. Порша та багатьох інших. Всі вони залишили 
достатньо рельєфний слід у житті нації. Їх прізвища фігурували в сотнях і 
тисячах важливих, іноді - справді доленосних документів, а від позицій, вчинків і 
дій багато в чому залежав  вектор розвитку великого європейського народу на 
одному з переламних рубежів вітчизняної історії.  

 
Українці, що удосконалили світ [Текст] / уклад. 

В.П.Товстий. – Х.: Промінь, 2006. – 80 с.: іл. 
 
Книга присвячена тим, хто своєю відданою працею 

звеличували Україну. Перед читачем постануть українські вчені 
та громадські діячі, завдяки яким світове суспільство зробило 
значний крок уперед. Читач пройде разом з українськими 
геніями їхнім тернистим шляхом, дізнається про те, якими саме 
вони були, що визначного для світової історії зробили. 

Книга розрахована на дітей шкільного віку та людей, які цікавляться 
історією.  

 
Шевченківські лауреати. 1962-2007: енцикл. довід. [Текст] / 

авт.-упоряд. М.Г.Лабінський; вступ. слово І.М.Дзюби, 
Р.М.Лубківського. - 2-ге вид., змін, і допов. - К.: Криниця, 2007. 
- 768 с: портр. 

 
Пропонований довідник  знайомить читачів із лауреатами 

Шевченківської премії за 1962-2007 роки. У статтях довідника 
подано короткі біографічні відомості, висвітлено основні віхи 

творчої діяльності лауреатів. До багатьох статей додається бібліографія про 
творчість митця. Книгу проілюстровано фотопортретами Шевченківських 
лауреатів, яких нині налічується 566 персоналій та 8 колективів. У кінці книги 
вміщено ряд документів щодо діяльності Комітету з Національної премії імені 
Тараса Шевченка.  

Це довідкове видання розраховане на широке коло шанувальників 
української культури. 
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Знамениті українці 
 

 
 

Николай Амосов [Текст] / М. П. Згурская; худож.-оформитель 
Е. В. Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2010. - 121 с. - (Знаменитые 
украинцы). 

 
Николай Амосов - хирург милостью Божьей, спасший тысячи 

жизней; новатор, открывший новые пути в хирургии легких и 
сердца и создавший новую науку - биокибернетику; учитель 

многих хирургов; оригинальный мыслитель; неустанный пропагандист 
здорового образа жизни; талантливый писатель; гражданин и защитник 
Отечества. В результате общенародного голосования в рамках проекта «Великие 
украинцы» (2008 г.) он занял второе место (19,88% проголосовавших) вслед за 
Ярославом Мудрым, а также был назван «Самым моральным» (вместе с 
Григорием Сковородой), «Самым умным украинцем» и «Самым щедрым 
украинцем».  

 
 
 

Степан Бандера  [Текст] / Частий Р. В.; худож.-оформитель Е. 
В. Вдовиченко. - Х.: Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые 
украинцы). 

 
До сих пор вокруг имени Степана Бандеры - лидера 

Организации украинских националистов (ОУН) - идут 
ожесточенные споры: одни считают его пособником гитлеровцев 

и соучастником нацистских преступлений, другие - патриотом Украины и 
борцом за ее независимость. Словом, мнения крайне полярны. Каким же был 
этот человек, как пришел он к украинскому национализму, что двигало им и его 
соратниками? Пришло время взглянуть на личность Степана Бандеры 
объективно. 

 
Олег Блохин [Текст] / А.В.Сильвестров; худож.-оформитель 

Е.В.Вдовиченко. - Харьков: Фолио, 2010. - 121 с. - (Знаменитые 
украинцы). 

 
Олег Блохин - игрок, масштабы таланта и достижения которого 

охватывают не только советский и украинский, но и мировой 
футбол в целом. Восьмикратный чемпион СССР, обладатель 

Кубка кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, лучший бомбардир сборной СССР и 
чемпионата СССР, обладатель «Золотого мяча» (звания лучшего футболиста 
Европы) 1975 года - это только небольшая часть достижений Блохина-игрока. 
Есть чем гордиться и Блохину-тренеру - он первый наставник в истории 
украинского футбола, которому удалось вывести сборную страны в финальную 
часть чемпионата мира, дойдя вместе с ней в 2006 году до четвертьфинала.  
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Мария Башкирцева [Текст] / О. В. Таглина; худож.-

оформитель Е. В. Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2009. - 122 с. - 
(Знаменитые украинцы). 

 
Известная художница Мария Башкирцева родилась в с. 

Гавронцы Полтавской губернии в достаточно знатной и богатой 
семье. Вся ее недолгая жизнь (она умерла от туберкулеза) была 

буквально окутана семейными тайнами. Даже точную дату рождения 
Башкирцевой удалось установить лишь в 80-е годы XX столетия - раньше 
считалось, что она родилась на два года позже. 

Практически постоянно Мария жила во Франции, но при этом много 
путешествовала по Европе. 

Всемирную славу Башкирцевой принесли не только картины, представленные 
сейчас в лучших музеях мира, но и ее «Дневник», который она вела с раннего 
детства и который свидетельствует о ее незаурядном писательском таланте. 

 
Георгий Береговой [Текст] / С.П.Чебаненко; худож.-

оформитель О.Н.Артёменко. – Х.: Фолио, 2012. - 123 с. - 
(Знаменитые украинцы). 

 
Георгий Тимофеевич Береговой (1921-1995) - заслуженный 

летчик-испытатель, летчик-космонавт, дважды Герой Советского 
Союза, единственный из космонавтов, кто удостоен этого звания 

еще в годы Великой Отечественной войны. Второй звездой Героя Береговой был 
награжден в 1968 году за испытательный полет на космическом корабле «Союз-
3». Этот полет стал новым этапом в развитии техники пилотируемых 
орбитальных кораблей. Итоги «звездного рейса» нашли отражение в подготовке 
новых космических полетов, и Георгий Береговой принимал в этом самое 
деятельное участие. Талантливый руководитель и опытный летчик, он 
пятнадцать лет возглавлял Центр подготовки космонавтов, был учителем и 
другом для сотен людей, которые продолжили славное дело изучения и освоения 
космоса. 

 
Николай Бердяев [Текст] / Шевчук С. В.; худож.-оформитель 

Е. В. Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2010. - 121 с. - (Знаменитые 
украинцы). 

 
Николай Бердяев - религиозный философ XX века, которого 

называли философом свободы. Главная тема его произведений — 
свобода творчества, духа. Он боролся за свободу и вынужден был 

признать, что эта борьба часто вела его к одиночеству и конфликту с 
окружающим миром. Бердяев вспоминал: «Для философа было слишком много 
событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в 
новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным 
поселением в Сибири, был выслан из своей родины и, вероятно, закончу свою 
жизнь в изгнании». Он умер за рабочим столом в своем доме в Кламаре, 
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пригороде Парижа, от разрыва сердца. Его книги были переведены на многие 
языки, и только на родине имя знаменитого философа и мыслителя долгие 
десятилетия обходили молчанием... 
 

Михаил Булгаков [Текст] / Таглина О. В.; худож.-оформитель 
Е.В.Вдовиченко. - Х.: Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые 
украинцы). 

 
Михаил Афанасьевич Булгаков родился в Киеве. Закончив 

медицинский факультет Киевского университета, он отправился 
работать в самую глубинку Российской империи. Уже тогда 

рождались сюжеты рассказов о нелегкой жизни земского врача, которые позже 
легли в основу сборника «Записки на манжетах». Со временем Булгаков 
оставляет врачебную практику и полностью посвящает себя литературе. 

Несмотря на то что Михаил Афанасьевич написал множество рассказов, пьес, 
романов, широкая известность на родине, а затем и мировая слава пришли к 
нему лишь спустя почти 30 лет после его смерти - с публикацией в 1968 г. 
главного романа его жизни «Мастер и Маргарита». Сегодня произведения 
Булгакова постоянно переиздаются, по ним снимают художественные фильмы, 
спектакли по его пьесам - в репертуаре многих театров. 
 

 
 

Микола Вінграновський: Степовий Сварог: есе про незабутні 
мандри Україною з Миколою Вінграновським / М.Я.Лазарук; 
худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко. - Х.: Фоліо, 2009. - 185 с - 
(Знамениті українці). 

 
Микола Степанович Вінграновський (1936-2004) - видатний 

український поет, прозаїк, актор і кінорежисер, один з кращих 
учнів Олександра Довженка, автор поетичних збірок і повістей (Державна премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка 1984 року) - у далекі шістдесяті минулого століття 
благодатним вихором увірвався в українську літературу і крізь усе життя проніс 
дух українства, вписавши у національну скарбницю безцінним даром Любов'ю 
освячене Слово. 

 
Володимир Винниченко [Текст] / Тагліна Ю.; худож.-

оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. - 121с. - 
(Знамениті українці). 

 
Володимир Винниченко - неординарний політик, блискучий 

оратор, автор трьох перших Універсалів Центральної Ради, голова 
уряду УНР, потім голова Директорії і при цьому видатний 

письменник і драматург, який вніс неоціненний вклад у розвиток української 
літератури XX ст. І хоча у 1920 р. Винниченко був змушений покинути Україну 
й опинився в еміграції, він і за кордоном продовжував творити: на сценах 
багатьох країн Європи ще багато років ставили його п'єси..  
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Микола Гоголь [Текст] / Тома Л. В.; худож.-оформлювач 

Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 123 с. - (Знамениті українці). 
 
Про Миколу Гоголя як про великого російського 

письменника, культурного і громадського діяча сказано і 
написано дуже багато. Жоден з російських письменників, що 
визначають лице російської літератури, не оминув його впливу. 

Гоголь став улюбленим письменником і володарем душ мільйонів людей на 
планеті. Тому і треба сказати про «українського Гоголя», про першооснову його 
душі. Великий російський письменник М.В.Гоголь є, на думку багатьох 
дослідників і літературознавців, найбільш виразним представником української 
школи в російській літературі. Отже, можемо говорити про нього і як про 
українського письменника, бо українська тематика творів Гоголя - це невід'ємна 
частина його творчої особистості. Він - один з кращих виразників української 
ментальності. У його творах найбільш повно і яскраво відтворилися риси 
українського національного характеру.  

 
Михайло Грушевський [Текст] / Ю.С.Тагліна; худож.-

оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. - 121 с. - 
(Знамениті українці). 

 
Михайло Грушевський (18661934) є однією з головних 

постатей українського національного самоствердження в новітній 
історії України. 

Видатний вчений і суспільно-політичний діяч, він створив 10-
томну «Історію України-Руси» - першу повну історію України, таким чином 
перевершивши навіть таких своїх видатних попередників, як Костомаров, Куліш, 
Драгоманов, Антонович. 

Але Грушевський не тільки писав історичні праці, він сам творив історію: 
1917 року став на чолі нової Української держави - його було обрано головою 
Центральної Ради (1917-1918), яка в 1918 році проголосила Українську Народну 
Республіку (УНР). Завдяки цьому світ дізнався, що на землі існує Українська 
держава, президентом якої і був М. С Грушевський. 

 
 

 
Павло Загребельный [Текст] / М. П. Загребельный; худож.-

оформитель О.Н.Артёменко. – Х.: Фолио, 2011. - 119 с. - 
(Знаменитые украинцы). 

 
Павла Загребельного (1924-2009) еще при жизни называли 

классиком - и заслуженно. Он работал в украинской литературе 
свыше сорок» лет, создав более 30 романов, остросюжетных 
повестей и киносценариев. 

Жизнь Загребельного всегда была непростой - на его долю выпали война, 
плен, притеснения со стороны властей. Человек исключительной образованности 
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и энциклопедических знаний, он был одним из самых ми пулярных и читаемых 
украинских писателей и остается таким и поныне. 

Эту книгу написал человек, который как никто другой хорошо знал Павла 
Архиповича - его сын. 

 
 
 

Виталий Кличко [Текст] / Кокотюха А. А.; худож-оформитель 
О. Н. Артеменко. – Х.: Фолио, 2009. - 120 с. - (Знаменитые 
украинцы). 

 
Свой первый бой на профессиональном ринге Виталий Кличко 

провел в 1996 году, в 1999 году завоевал свой первый титул 
чемпиона мира, и сейчас, после своего триумфального 

возвращения на ринг, является «номером один» в самой престижной 
супертяжелой весовой категории. При этом Виталий Кличко еще и политик, 
бизнесмен, философ, автор нескольких книг, в общем, «нетипичный» боксер, 
жизнь которого не ограничивается канатами ринга. 

 
Иван Кожедуб  [Текст] / Кокотюха А. А.; худож.-оформитель 

Е.В.Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2010. - 121 с. - (Знаменитые 
украинцы).  

 
Иван Никитович Кожедуб - военный летчик, признанный 

лучшим асом авиации союзников во Второй мировой войне. На его 
счету 330 боевых вылетов, 120 воздушных боев, 62 сбитых 

самолета противника. Как самый результативный летчик-истребитель был 
трижды удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Кожедуб - 
командир авиадивизии (вместе с которой принимал участие в войне в Корее), 
маршал авиации, занимал ответственные должности в ВВС. Имя этого 
выдающегося летчика-истребителя вошло в историю мировой авиации. 
 

Сергей Королёв [Текст] / Шевчук С.В.; худож.-оформитель 
Е.В.Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2009. - 122 с. - (Знаменитые 
украинцы). 

 
С. П. Королёв - один из выдающихся ученых XX столетия, 

который по праву считается отцом советской космонавтики. 
Первый искусственный спутник Земли, запуски автоматических 

межпланетных станций на Луну, создание кораблей «Восток» и «Восход», полет 
первого человека в космос - вот далеко не полный перечень задуманного и 
осуществленного Генеральным конструктором, великим ученым, человеком, 
ставшим известным всему миру только после смерти.  
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Іван Котляревський [Текст] / Панасенко Т. М.; худож.-
оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. - 88 с. - 
(Знамениті українці). 

 
«Здобув три вінці: на полі битви, як добрий воїн; на шляху 

мирної.. громадянського життя, як дбайливий вихователь 
багатьох гідних синів вітчизни; на ниві літератури, як полум'яний 

любитель мови рідної йому, їм створеної...» - говорив про Івана Котляревського 
(1769-1838) його перший біограф С.Стеблін-Камінський. Безсмертна «Енеїда» й 
вічно юна «Наталка Полтавка» з часом не тьмяніють і не губляться, а 
зачаровують нових читачів. Ім'я їхнього автора, основоположника й першого 
класика нової української літератури, назавжди вписане в історію української і 
світової культури.  

 
Григорий Котовский [Текст] / Савченко В.А.; худож.-

оформитель Е.В.Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2010. - 120 с. - 
(Знаменитые украинцы). 

 
Григорий Котовский - один из участников гражданской 

войны, возведенный советскими историками в ранг героев, о 
которых слагались песни и снимались фильмы. Жизнь 

украинского Робин Гуда, раздававшего отобранное у помещиков беднякам, 
лихого кавалериста, легендарного комбрига окружена мифами (в том числе 
придуманными и самим Григорием Ивановичем), а гибель полна загадок. Книга 
известного историка В.Савченко, написанная на основе архивных материалов, 
документов и воспоминаний участников тех далеких событий, показывает 
Котовского иным, чем это было принято в советской истории, человеком, 
исповедующим принцип «цель оправдывает средства».  

 
Леонід Кравчук [Текст] / Кокотюха А.А.; худож.-оформлювач 

О.М.Артеменко. – Х.: Фоліо, 2009. - 119 с. - (Знамениті українці). 
 
Леонід Кравчук - невід'ємна частина історії нашої країни. Не 

тільки тому що він - перший президент сучасної незалежної 
України, обраний українським народом. Не тільки тому що з його 
ім'ям нерозривно пов’язане прийняття Акта проголошення 

незалежності нашої держави. Його досі по праву вважають одним із найбільш 
професійних, гнучких та виважених політиків за всю історію сучасної України. 
Постать Леоніда Кравчука викликає неабиякий інтерес завдяки неоднозначності 
та не пересічності цієї особистості. Є якийсь секрет його легендарної 
неординарності. Але все ж пригадаймо Фрідріха Ніцше, який стверджував, що 
завжди величним для історії є той, хто задав напрямок. Усвідомлює це і сам 
Леонід Макарович, який в одному із своїх постпрезидентських інтерв'ю 
наголосив, що усі його наступники на президентській посаді «лише 
продовжуватимуть робити те, що розпочав я. Добре чи погано, але лише 
продовжуватимуть». 
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Леонид Кучма [Текст] / Бондаренко К.П.; худож.-оформитель 
Е.В.Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2009. - 217с. - (Знаменитые 
украинцы).  

 
К Кучме и его деятельности относились, относятся и будут 

относиться по-разному, но факт остается фактом: десять лет 
правления Леонида Кучмы - это целая эпоха в жизни Украины, 

эпоха, охватывающая две трети истории страны, эпоха, когда Украина, «из 
государства де-юре превратилась в державу де-факто». При Кучме страну 
сотрясали громкие политические скандалы и акции протеста. Но при этом Кучма 
остается одним из немногих лидеров стран СНГ, который не только был 
демократическим путем избран и переизбран на свой пост, но и не стал любой 
ценой цепляться за власть, готовя себе «наследника».  

 
 
 

Эдуард Лимонов [Текст] / М.П.Загребельный; худож.-
оформитель О.Н.Артёменко. - Харьков: Фолио, 2010. - 153 с. - 
(Знаменитые украинцы). 

 
Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) - русский 

писатель и публицист, политический деятель, основатель и 
председатель запрещенной в России Национал-большевистской 

партии (НБП), председатель одноименных партии и коалиции «Другая Россия», 
организатор и постоянный  участник гражданских акций протеста... 

Всех ипостасей этого человека не перечесть. Он родился в России в 1943 
году, но долгое время жил в Украине, в Харькове. Об этом городе он писал во 
многих своих произведениях. В 1974 г. Лимонов эмигрировал в США, потом 
переехал во Францию. И везде, где бы ни жил, Лимонов занимался двумя 
вещами - литературой и политикой. 

Его книги изданы на многих языках. Он и сегодня активно печатается и 
принимает не менее активное участие в политической жизни России.  

 
 
 

Нестор Махно [Текст]  / Савченко В. А.; худож.-оформлювач 
Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 123 с. - (Знамениті українці). 

 
Махно - видатна особистість, лідер анархістського руху на 

Україні, якого радянська пропаганда називала бандитом, а справу 
його замовчувала. Зараз Нестора Махна порівнюють з Робін Гудом, 
Спартаком, «товаришем Че». Виходець з найбіднішого селянства, 

він у 29 років зумів зібрати під прапором анархії 100-тисячну армію і почав 
створювати на південному сході України анархістське суспільство - трудову 
федерацію, яка проіснувала 100 днів під постійними ударами білих і червоних. 

Ким же був Махно у реальному житті? На це питання і дає відповідь книга 
В.Савченка, що присвячена одному з найвідоміших українців XX сторіччя. 
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Марко Вовчок [Текст] / Панасенко Т.М.; худож.-оформлювач 
Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. - 121 с. - (Знамениті українці).  

 
Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська; 1833-1907) - 

складна, суперечлива й загадкова постать в історії культури, 
причому не тільки української та російської, бо діяльність її 
охоплює майже всю Європу. Жінка з чоловічим псевдонімом; 

росіянка за походженням, для якої Україна стала другою батьківщиною і яка 
багато творів написала українською мовою; письменниця, що успішно займалася 
перекладацькою й видавничою діяльністю; не красуня, однак вражала й 
захоплювала багатьох талановитих чоловіків блискучим розумом, глибокими 
знаннями, внутрішньою силою, неординарна, енергійна, обдарована людина... 
Марка Вовчка справедливо називають літературною донькою Т. Шевченка. 

 
 
 

Сергей Параджанов [Текст] / М. П. Загребельный; худож.-
оформитель О.Н.Артёменко. – Х.: Фолио, 2011. - 121 с. - 
(Знаменитые украинцы). 

 
Сергей Параджанов - личность чрезвычайно незаурядная, 

начиная от своего происхождения (в энциклопедическом словаре 
он значится как «грузинский и украинский режиссер армянского 

происхождения») и заканчивая всей своей жизнью. Он ворвался в мировой 
кинематограф фильмом «Тени забытых предков» в середине 1960-х, и с тех пор о 
нем не перестают говорить. Эксцентричный, непредсказуемый, эпатажный, 
Параджанов не хотел и не мог жить «по правилам». Понятно, что многим это не 
нравилось. Как говорил сам режиссер, власти вычеркнули его из жизни на 15 лет 
- его то сажали в тюрьму, то просто не давали работать. И все же он выжил и 
продолжал творить. 

 
Евгений и Борис Патоны [Текст] / О.В. Таглина; худож.-

оформитель Е.В.Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2011. - 120 с. - 
(Знаменитые украинцы). 

 
Евгений и Борис Патоны относятся к тем выдающимся 

ученым, ко торые своим трудом и талантом оказали заметное 
влияние на развитие мировой науки в XX столетии. Если 

деятельность Евгения Оскаровича была связана в первую очередь с 
электросваркой (как основателя всемирно известного Института электросварки в 
Киеве, который сейчас носит его ими) и мостостроением, то Борис Евгеньевич, 
продолжая дело отца, является первооткрывателем в области 
электрометаллургии, сварки в космосе и иод водой, в создании материалов с 
заранее заданными свойствами и т. д. С 1962 года он президент Украинской 
Академии наук.  
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Симон Петлюра [Текст]/ Савченко В. А.; худож.-оформитель 
Е.В.Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые 
украинцы). 

 
Петлюра... Советская пропаганда сделала его едва ли не 

главным антисоветским «демоном», воплощением всех «темных 
сторон» человека: предательства, обмана, коварства. Этому 

способствовало то обстоятельство, что сам Петлюра - литератор и журналист - 
никогда не писал о своей жизни ни воспоминаний, ни заметок: он как будто 
специально пытался остаться человеком «без личной жизни». Эта книга - 
попытка превратить этот «бесплотный символ» в живого человека, чтобы 
современный читатель смог наконец узнать, какой же в действительности была 
жизнь Симона Петлюры.  

 
Вбивство Петлюри [Текст] / Д.В.Табачник, 

В.М.Воронін; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Х.: 
Фоліо, 2010. - 120 с. - (Знамениті події історії України). 

 
Дослідження істориків Дмитра Табачника та Віктора 

Вороніна присвячені одному з найбільш резонансних 
політичних замахів XX сторіччя - вбивству колишнього 

голови Директорії УНР Симона Петлюри. Воно досі викликає суперечки: 
чи був убивця головного отамана Шолом Шварцбард месником одинаком, 
чи за ним стояли радянські спецслужби? Залучаючи велику кількість 
архівних документів, свідчень сучасників подій, праць зарубіжних та 
діаспорних істориків, автори ретельно аналізують різні версії щодо 
терористичного акту, судовий процес, який став одним із найвідоміших в 
історії права, а також безпосередньо пов'язане з ним питання про 
відповідальність петлюрівською уряду за масові єврейські погроми. 

 
 
 

Илья Репин [Текст] /  Таглина О. В.; худож.-оформитель Е. В. 
Вдовиченко. - Х.: Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые украинцы).  

 
Великий художник Илья Ефимович Репин относится к тем 

живописцам, чьи картины приходят в нашу жизнь с детства. 
Пожалуй, нет человека, не видевшего его «Бурлаков на Волге», 
«Запорожцев, пишущих письмо турецкому султану», «Ивана 

Грозного и сына его Ивана», «Крестного хода в Курской губернии»... Родился он 
в городе Чугуеве Харьковской губернии, в семье военного поселенца. Жизнь его 
не была легкой и гладкой, он всего добивался своим трудом, и прежде, чем стать 
великим живописцем, позировать которому почитали за честь известнейшие 
люди, он многое пережил и о тяготах и невзгодах знал не понаслышке. 

В этой книге рассказывается о малоизвестных фактах жизни Репина, о его 
непростых взаимоотношениях с родными, о том, как создавались великие 
полотна. 
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Роксолана [Текст] / Рощина Наталія. Худож оформл. 

Є.В.Вдовиченко. - Х. : Фоліо, 2009. - 128с. - (Знамениті українці).  
 
Вона була полонянкою, а стала султаншею. Була безправною 

рабинею, а стала вершителькою доль, могутньою правителькою, 
володаркою Сходу. Ім'я її – Роксолана. Історія цієї дивовижної 

жінки вражає: варто лише уявити, який шлях подолала юна українська дівчина 
від невільниці в гаремі турецького султана до його улюбленої дружини. Ще 
більш неймовірним здається її сходження на султанський трон. Чи тільки розум і 
врода були її зброєю? Звісно ж, ні. Воля і сила духу піднесли Роксолану на 
вершину, й вона залишилася там у всій своїй величі – надзвичайна жінка, 
частинка нашої історії.  

 
 

 
Григорій Сковорода [Текст] / Ушкалов Л. В.; худож.-

оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 123 с. - 
(Знамениті українці). 

 
Григорій Савич Сковорода (1722-1794) - один з найбільших і 

найзагадковіших християнських філософів світу, чиї твори й 
зараз привертають увагу читачів, що намагаються наблизитися 

до глибинних витоків «мандрівного філософа» й осягнути всю незбагненну 
мудрість його містики. 

 
 
 

Леся Українка [Текст] / Панасенко Т.М.; худож.-оформлювач 
Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 123 с. - (Знамениті 
українці). 

 
Життя славетної української поетеси та драматурга Лесі 

Українки стало втіленням дієвої любові до України та її народу. 
Невиліковно хвора і під кінець життя майже позбавлена 

можливості пересування, Леся навіть з-поміж здорових людей вирізнялась своєю 
активною життєвою позицією і енергійністю, її творчість і донині вражає 
широтою тематики і безмежним драматизмом.  

 
Леонид Утесов [Текст] / Таглина О. В.; худож.-оформитель 

Е. В. Вдовиченко. – Х.: Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые 
украинцы). 

 
Леонид Утесов - артист эстрады, певец, актер - вошел в нашу 

жизнь как человек, поющий сердцем. Вот уже несколько 
поколений людей слушают его мягкий, с легкой хрипотцой, 
задушевный голос, моментально узнавая неповторимую 
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утесовскую интонацию. Он родился в Одессе и по своему духу до конца дней 
оставался настоящим одесситом. 

В культуру Леонид Утесов пришел как создатель советского джаза. Фильм 
«Веселые ребята» с его участием стал кинематографической классикой. 

В этой книге рассказывается о не такой уж легкой жизни этого удивительно 
жизнелюбивого, общительного и доброжелательного человека, о его пути в 
искусство, о том, как мальчишка из бедной семьи стал Великим Артистом...  

 
 

 
Іван Франко [Текст] / Панасенко Т. М.; худож.-оформлювач 

Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 124с. - (Знамениті українці). 
 
Видатний український письменник, поет, публіцист, 

перекладач. етнограф... Його творчий доробок становить понад 50 
томів, серед його праць - твори на кількох європейських мовах. 
Тому не дивно, що в листопаді 1915 року віденський науковець 
Йосиф Застирець звернувся до Нобелівського комітету з 

пропозицією відзначити діяльність «найбільшого українського і одночасно 
слов'янського поета і вченого», «великого провідника свого народу, 
міжнародного генія» Івана Франка Нобелівською премією. На жаль, через 
півроку Івана Яковича не стало - смерть виявилася прудкішою за світове 
визнання. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ХУДОЖНЬОМУ СЛОВІ 
 
Багряний Іван. Сад Гетсиманський [Текст] / І.Багряний; 

[уклад. А.Я.Бельдін] - К.: Наук, думка, 2005. - 548 с. - (Б-ка 
школяра).  

 
Роман «Сад Гетсиманський», написаний наприкінці 

сорокових, за багато років до появи відомого «Архіпелагу 
ГУЛАГу», викриває жорстокість та підлість сталінської 
інквізиції, славить незламність людського духу.  

 
Багряний Іван. Тигролови: роман: для старш. шк. віку [Текст] / 

І.Багряний; упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. 
та навч.-метод. матеріалів Т.В.Петриченко. - К.: Школа, 2007. - 
256 с. - (Бібліотека шк. класики). 

 
Роман українського письменника Івана Багряного 

«Тигролови» дає досить повне уявлення про жахливі сторінки 
історії українського народу - сталінські репресії 30-х pp. XX ст. 
Науково-методичний «Додаток до прочитаного» містить 

біографічні и літературознавчі матеріали, що допоможуть читачеві ґрунтовніше 
вивчити життєвий і творчий шлях письменника. 

 
Барка Василь. Жовтий князь: [Роман] [Текст] / В.Барка; 

[обклад. Н.Задорожної]. - К.: Школа, 2007. - 251 с. - (Україна 
крізь віки). 

 
Роман «Жовтий князь» Василя Барки, представника 

української діаспори у Сполучених Штатах Америки, написаний 
у 1958-1961 роках і відомий у багатьох країнах світу. Автор 
розкриває одну з найстрашніших сторінок в історії українського 
народу і розповідає про голодомор 1933 року, який йому 

довелося пережити. Письменник створює символічний образ Жовтого князя, 
демона зла, що несе з собою руйнування, спустошеність, сіє страждання і смерть 
серед людей. 

 
Барка В. Рай: роман [Текст] / В. Барка; худож.-оформлювач 

Є. В. Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 348 с. - (Історія України в 
романах). 

 
Серед видатних українських письменників XX століття слід 

назвати ім'я поета і романіста Василя Барки (Очерет Василь 
Костянтинович) (1908-2003). Уже першими віршами він заявив 
про себе як «чужерідне тіло», яке система намагалась 
виштовхнути (і виштовхнула-таки!) з «комуністичного раю». 

Саме цей «рай» показав В. Барка у своєму першому романі 
«Рай», що вийшов у 1953 році у Нью-Йорку і зараз є маловідомим українському 
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читачеві. У його основі - автобіографічні спомини самого автора. Головний 
герой - професор слов'янської філології Антон Никандрович Споданейко, 
внутрішнє життя якого, цінності та думки близькі письменникові. Розповідаючи 
всього про дві доби життя пересічних українців (20 і 21 червня 1941-го) в умовах 
сталінського режиму, В. Барка спростовує міф про нього як земний рай. Автор 
показує, як, за формулою Достоєвського, «диявол з Богом борються, а поле бою - 
серця людей». 
 

Байдебура П.А. Вогонь землі: повість [Текст] / П.А.Байдебура. 
– К.: Рад. письменник, 1967. – 163 с. 

 
Повертаючись з Дону, чумаки знаходять у степу горючий 

камінь. Старшини й сільські дуки вирішують загарбати чудовий 
дарунок природи. Народ чинить їм жорстокий опір! 

Письменник цікаво й дотепно розповідає романтичну легенду, 
що тісно сплітається в книзі з історичними подіями на 

Правобережній Україні у XVIII в. 
 

Відома і чута у всіх кінцях землі: друга половина IX - перша 
половина XII ст. [Текст] / упоряд. і передм. О.І. Гуржія. - К.: 
Україна, 1993.-330 с.- (Серія «Історія України в прозових творах 
та документах»). 

 
Книга присвячена становленню Київської держави - могутньої 

слов’янської країни, нашої прабатьківщини. До неї увійшли 
художні твори маловідомих та призабутих українських 
письменників, документальні матеріали, подано також історичні 

портрети відомих державних діячів того часу, генеалогію руських князів і 
коротку хронологію. 

Розрахована на вчителів та учнів шкіл, усіх, хто вивчає або цікавиться 
історією Української держави. 

 
 Гончар О.Т. Собор: роман: для ст. шк. віку [Текст] / 

О.Т.Гончар; [передм. І.С.Бокого]; ілюстр. В.Є Перевальського. – 
2-ге вид. – К.: Веселка, 1993. – 286 с.: іл. – (Шкільна біб-ка). 

 
Цей етапний роман став у боротьбі з деспотією тією разючою, 

невідпорною зброєю, яка не просто привела до поразки гнилого 
режиму, а й вивела український народ на дорогу національного 
відродження. «Собор» виконав роль не стільки інструменту 
розвалу, скільки єднання, соборності сил українства для творення 
нового, демократичного устрою життя. А така книга, погодьтесь, 

важить більше, ніж просто видатне літературне явище. І щастя України, що вона 
в найтяжчі, найбезпросвітніші часи своїх борінь таке слово, таку духовну опору 
явила й пронесла крізь терни, бурі й вирви, озброєна непроминущими 
орієнтирами правди і мудрості. 
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Гриневичева К. В. Шестикрилець; Шоломи в сонці: іст. 
повісті [Текст] / К.В.Гриневичева; упоряд., авт. післямови та 
приміт. О. В. Мишанич. - К.: Дніпро, 1990.- 342 с. - (Б-ка іст. 
прози).  

 
До книги західноукраїнської письменниці Катрі 

Гриневичевої (1875-1947) ввійшли історичні повісті. В них 
змальовано події на Галицько-Волинській землі кінця XII - 

початку XIII ст., коли волинський князь Роман Мстиславич об'єднав Галицьке 
князівство з Волинським. 

У центрі повісті «Шестикрилець» - образ Романа Мстиславича, який відстояв 
Русь від католицької експансії  Ватікану. 

«Шоломи в сонці», хронологічно продовжуючи «Шестикрилець», 
відтворюють перший рік життя Галицько-Волинського князівства після смерті 
Романа, який загинув під час походу 1205 р. 

 
 
Грушевський М.С. Предок: із  белетристичної  спадщини 

[Текст]  / М.С.Грушевський; [упоряд.,   післяслово   та   приміт. 
С І. Білоконя; упоряд. фотоіл. А. П. Демиденка];   худож. 
І.М.Гаврилюк. -  К.: Веселка, 1990. -247  с.: іл. 

 
Книгу «Предок» складають найяскравіші твори з художньої 

спадщини видатного вітчизняного історика і вченого, одного з 
найбільших поборників української духовності Михайла 
Грушевського, що після довгих десятиліть замовчування 

прийдуть до нашого сучасника. Ці твори розкриють ще одну непересічну 
сторінку його могутнього обдарування - талант белетриста. Провідна тематика - 
історичні сюжети, роздуми, соціально-побутові картини з життя українського 
народу.  

 
 

Глухенький М. Г. Коліївщина: іст. роман [Текст] / 
М.Г.Глухенький. - К.: Дніпро, 1989. - 393 с. - (Б-ка іст. прози).  

 
Події роману українського радянського письменника 

переносять читача в другу половину XVIII ст. на Правобережну 
Україну. Розкриваючи причини виникнення гайдамацького 
повстання 1768 p., автор змальовує голоту, наймитів, козацькі 
низи, що, сповнившись жагучою ненавистю до поневолювачів, 
піднялися на боротьбу проти феодально-кріпосницького та 
національно-релігійного гніту. У творі діють і конкретні 

історичні постаті - славнозвісні ватажки селянського руху Максим Залізняк, Іван 
Гонта, Семен Неживий. 
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  Дерево пам’яті: книга українського історичного 
оповідання: для ст. шк. віку. У 4 вип. - К.: Веселка, 1990-1993.  

Вип. 1. Від найдавніших часів до 1648 року [Текст] / [упоряд. 
текстів та іл., автор передм. й прим. В.О. Шевчук; худож. 
оформл. І.М. Гаврилюка]. - 1990. - 607 с.: іл. - (Б-ка «Золоті 
ворота»). 

 
Книга українського історичного оповідання матиме чотири 

випуски. 
До першого випуску ввійшли давні перекази, оповіді з літописів, твори 

українських письменників, які відображають історію України від найдавніших 
часів до 1648 року - початку визвольної війни під керівництвом Богдана 
Хмельницького. 

 
Дорогами і стежками історії України: збірник худож. 

творів: для мол. та серед. шк. віку [Текст] / авт.-упоряд. 
М.Ф.Слабошпицький. - К.: Школа, 2002. - 224 с: іл. - 
(Хрестоматія школяра). 

 
До збірника увійшли найцікавіші й доступні для юного 

читача народні легенди та перекази, пізнавальні матеріали, 
художні твори українських письменників, що розкажуть 
сучасним школярам про життя наших далеких пращурів від 

глибокої давнини до другої половини XVII ст. 
 

Загребельний П. А. Диво: роман [Текст]  /  П.А.Загребельний: 
ілюстр. В.Перевальського. - К. : Дніпро, 1982. - 623 с.: іл. 

 
У романі розповідається про Київську Русь доби Ярослава 

Мудрого. На широкому тлі історичних подій показано 
спорудження славнозвісного шедевра давньоруської архітектури 
- Софійського собору в Києві. В романі, де є розділи про Велику 
Вітчизняну війну і про наші дні, утверджується ідея безсмертя 
мистецтва, створеного народом.  

 
Загребельний П.А. Роксолана:  роман [Текст] / 

П.А.Загребельний. - К.:  Рад. письменник, 1980.-  574 с. 
 
Видатний український  письменник, лауреат Державної 

премії ім. Т.Г.Шевченка в своєму новому романі змальовує  події 
XVI століття, розповідає про дивовижну долю дівчини  з 
Прикарпаття. Настася Лісовська пройшла через невольничу 
Кафу, на великому стамбульському базарі її продали вдруге. 
Завдяки сильній волі, незвичайному розумові і молодості 
полонянка-українка з безправної рабині стає дружиною 

Сулеймана Пишного, наймогутнішого султана Османської імперії, швидко 
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осягає вершини тодішньої східної і європейської культури. 
Відома світові під іменем Роксолани, ця славетна жінка відігравала значну 

роль у політичному житті ісламської країни.  
 
 

Загребельний П.А.  Я, Богдан (Сповідь у славі): роман 
[Текст] / П.А.Загребельний; худож.-ілюстратор С. Г. Якутович; 
худож.-оформлювач Є. В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 671 с. 
- (Історія України в романах). 

 
Роман відомого сучасного письменника, лауреата багатьох 

літературних премій Павла Загребельного «Я, Богдан» 
присвячено одному з найвидатніших українців - гетьману 
Богдану Хмельницькому. Богдан у цьому романі, написаному як 

монолог-сповідь головного героя, постає і як мудрий політик, дипломат, 
полководець, і як людина - у славі й величі, у роздумах і сумнівах, в усій 
складності життєвого шляху й особистої вдачі. 

 
 

Іваничук P.I. Вогненні стовпи: тетралогія [Текст] / 
Р.І.Іваничук; худож.-ілюстратор Л.Е.Чайка; худож.-
оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 507 с. - (Укр. 
літ.). 

 
Роман «Вогненні стовпи» відомого українського 

письменника Романа Іваничука - це перший в Україні художній 
твір про історію Української повстанської армії (УПА). Історію 
боротьби і трагедії народу, відданості рідної землі і зради, честі 
і безчестя, історію, яка є такою, якою вона є...  

 
 

Іваничук P. I. Вода з каменю; Саксаул у пісках: романи / 
Р.І.Іваничук; худож.-ілюстратор С.В.Кривенченко; худож.-
оформлювач А.С.Ленчик. - Харків: Фоліо, 2007. - 414 с.-  (Укр. 
літ.). 

 
Роман «Вода з каменю» присвячений Маркіяну Шашкевичу 

(1811-1843) - українському поетові та громадському діячеві, 
засновникові нової української літератури у Західній Україні. 
Автор розповідає, як Шашкевич захищав право на існування 
української мови, боровся проти введення польського алфавіту 

в Галичині, робив все, щоб зберегти рідну мову та культуру. Його справу 
продовжив Іван Вагилевич - герой роману «Саксаул у пісках».  
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Іваничук Р.І. Мальви; Орда: романи [Текст] / Р.І.Іваничук. — 
Київ: Будинок письменників НСПУ, 2012. - 415 с. 

 
Перший історичний роман «Мальви» (1968) приніс 

письменнику величезний успіх у читачів і шалену партійну 
критику. Він зображує події мало або й зовсім не висвітлені в 
українській літературі. Автор розповідає про історію життя 
української полонянки Марії та її дітей, котрі, як і мати, 
потрапляють у турецьку й татарську неволю. Повстання Богдана 

Хмельницького розбудило до життя затурканих басурманством юнаків і дівчину, 
яких автор символічно називає мальвами. 

У романі «Орда» (1992) відтворені події мазепинської доби в історії України - 
зруйнування гетьманської столиці Батурина.  

 
 

Іваничук P. I. Яничари: іст. роман: для серед, та ст. шк. віку 
[Текст] / Р.І.ваничук; передм. М. Ф. Слабошпицького; худож. 
оформл. М. С. Пшінки. - К.: Веселка, 1993. - 239 с: іл. - (Шк. б-ка). 

 
Хто ж вони - яничари? Полонені, продані в рабство, 

віровідступники, які, обернувши зброю проти свого народу, 
вражали світ своєю жорстокістю й бездушністю. 

Яничари... Страшне це слово, боляче його вимовляти Марії 
Самійлисі, яка шукає і знаходить рідних дітей у турецько-

татарській неволі. О прекрасний світе, несправедливо воздаєш! Та мати ревно 
молиться і вірить, що настане — не може не настати! - та хвилина, коли в її дітях 
пробудиться пам'ять, покличе їх рідна земля... 

Тема пробудження пам'яті, любові й вірності вітчизні, що особливо актуальна 
сьогодні, з високою емоційною напругою розкрита в гостросюжетному творі про 
малодосліджену сторінку історії України. 

 
 

Кащенко А.Ф. Історичні оповідання: збірка творів [Текст] \  
А.Ф. Кащенко. -X.: ТОВ «Оберіг», 2008.- 480 с.  

 
Андріан Феофанович Кащенко - видатний український 

письменник. У своїй творчості особливої уваги надавав 
зображенню української історії. Автор історичних оповідань 
«Запорожська слава», «На руїнах Січі», «Мандрівка на пороги», 
у яких із патріотичних позицій висвітлюються важливі сторінки 
української минувшини. Він є автором прозових творів про 

відомих представників українського козацтва («Над Козацьким порогом», 
«Гетьман Сагайдачний» та ін.). 

Спадщина А. Кащенка має велике художньо-просвітницьке, пізнавальне 
значення. Вона знайомить читача зі славними сторінками національної історії. 
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Костенко Л. В. Берестечко: іст. роман [Текст] /  
Л.В.Костенко; худож. оформл. С. Носка. - 2-ге вид. - Львів: 
Каменяр, 2007. - 170 с: іл. 

 
Це книга про одну з найбільших трагедій української історії 

- битву під Берестечком. Написана ще в 1966-67 роках, вона 
згодом не раз дописувалась на всіх етапах наступних 
українських трагедій - і після поразки 60-х років, і в безвиході 

70-х, і в оманливих пастках 80-х. 
Протягом цього часу з конкретної поразки під конкретним Берестечком тема 

цього роману переростала у філософію поразки взагалі, в розуміння, що «поразка 
- це наука, ніяка перемога так не вчить», а відтак і в необхідність перемоги над 
поразкою. І, відкидаючи попередні варіанти як відгорілі ступені ракети, на 
сьогодні, вже у незалежній Україні, в часи, коли вона стоїть перед загрозою вже 
остаточної поразки, - ця книга з необхідності бути написаною переросла для 
автора в необхідність бути опублікованою.  

 
 

Кулаковський В. М. Дике поле: істор. Роман [Текст] / 
В.М.Кулаковський. -  К.: Молодь, 1988. - 240 с.  

 
Ім'я письменника, історика за фахом, добре відоме читачу з 

цілої низки творів про славетне минуле нашого народу. У 
новому романі автор звертається до теми народного 
антифеодального руху XVIII століття на Україні, який увійшов 
в історію під назвою Коліївщина. Пристрасно і переконливо 
змальоване тяжке, безправне становище селян Правобережної 

України та їхня боротьба проти феодального гноблення під проводом Максима 
Залізняка. 

 
Кулаковський В.М. Ой гук, мати, гук: повість: [для сер. шк. 

віку] [Текст] / В.М.Кулаковський, П.А.Сиченко; 
[худ.редакторМ.С.Пшінка]. – К.: Веселка, 1972. – 287 с.: іл.  

 
«Іван бережно узяв хліб, поцілував, вклонився тричі. 
- Клянуся... Землею рідною і хлібом святим клянуся нищити 

всіх лиходіїв доти, поки весь край наш знедолений вільним не 
стане... Клянуся!» 

Це повість про Івана Бондаренка - одного з 
найпопулярніших після Залізняка і Ґонти ватажків селянського національно-
визвольного руху на Україні, відомого в історії під назвою Коліївщини. 

Автори вводять читача у вир напружених і драматичних подій, знайомлять із 
справжніми історичними особами. 
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Куліш П. О. Чорна рада: хроніка 1663 року та оповідання: 
для ст. шк. віку [Текст] / П.О.Куліш; [упоряд. та приміт. 
М.Л.Гончарука; передм. М.Я.Олійника]; іл. М.Г.Богданця. -  
К.: Веселка, 1990. - 256 с.: іл.  

 
«...Особливе спасибі тобі за «Чорну раду». Я вже її двічі 

прочитав, прочитав і третій раз і все-таки не скажу більш 
нічого як спасибі». Отак схвально зустрів вихід у світ першого 
українського історичного роману Тарас Шевченко. 

У хроніці 1663 року розповідається про претендентів на 
гетьманську булаву по смерті Богдана Хмельницького. Кошовий отаман Іван 
Брюховецький та переяславський полковник Яким Сомко менше дбають про 
долю України, а більше думають про свої власні інтереси. Динамічний сюжет, 
наповненість достовірними деталями, яскраві образи роблять твір захоплюючим 
і пізнавальним. 

 
Лепкий Б.С. Мотря: іст. повість. У 2 т. [Текст]  / Б.С.Лепкий 

// Лепкий Б.С. Мазепа: трилогія; худож. оформл. В.Шнитка. - 
Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2006.- 496 с.: 8с.: 
[іл.]. 

 
У книзі вміщено перший і другий томи повісті «Мотря», що 

входить до історичної епопеї «Мазепа» класика української 
літератури Богдана Лепкого (1872-1941). Твір відбиває реалії 
життя в Україні мазепинської доби з її складністю, героїкою, 

трагізмом. Нинішніх, як і попередніх, українських читачів повість «Мотря» 
приваблює високомистецьким зображенням непересічних історичних постатей 
та взаємин між ними, їх відповідей на виклики долі, їхнього ставлення до 
обов'язку перед Україною. Твір звучить на диво по-сучасному - змінюються 
історичні обставини, але незмінними залишаються почуття і прикмети людей: 
любов і ненависть, героїзм і нікчемність, жертовність і продажність, ідеалізм і 
меркантильність... 

Видання адресоване широкому колу читачів, які цікавляться минулим 
України та її красним письменством.  

 
Литовченко Т.I. Орлі, син Орлика: роман [Текст] / 

Т.I.Литовченко; худож.-ілюстратор І.І.Яхін; худож.-оформлювач 
О.Т.Жуков. – Х.: Фоліо, 2012. - 282 с. - (Історія України в 
романах). 

 
Ім'я гетьмана Пилипа Орлика загальновідоме: сподвижник 

Івана Мазепи, спадкоємець його слави, автор «Пактів й 
конституцій законів та вольностей Війська Запорозького»... 
Набагато менше сучасні українці знають про його сина Григорія 
Орлика, який був відомим політичним і військовим діячем доби 

французького короля Людовіка XV, видатним дипломатом й організатором 
розгалуженої розвідувальної мережі, а також щирим адептом ідеї відновлення 
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козацької держави на українських теренах. Життя Григора Орлі (саме під таким 
іменем гетьманич увійшов до світової історії) було сповнене небезпечних 
пригод, з яких він завжди виходив з честю.  

 
Литовченко Т. I. Помститися імператору: роман / Т. I. 

Литовченко; худож.-ілюстратор І.І.Яхін; худож.-оформлювач О. 
Г.Жуков. – Х.: Фоліо, 2011. - 251 с. — (Історія України в 
романах).  

 
Невблаганна доля розчавила щасливе життя Степана 

Раковича - колишнього сердюка гетьмана Мазепи. Здавалось, 
вихід єдиний: накласти на себе руки... Та в мить найбільшого 
відчаю прийшло розуміння: спокій прийде, лише коли він 

помститься не окремим дрібним ворогам, а... найсильнішій людині в Російській 
імперії - самому Петру Великому! Але як вигнанцю дістатись до нього, як 

здійснити карколомний задум?.. 
Лотоцький Антін. Княжа слава: історичні оповідання [Князі 

Київської Русі] [Текст] / А.Лотоцький; худ.ред. К.Т.Лавро; 
післямова В.О.Шевчука. – Репринтне вид. – К.: 
Дит біб-ка журн. «Соняшник», 1991. – 42 с.: іл.  

 
Лотоцький Антін. Хрест над Дніпром: 

історичні оповіді про прийняття віри Христової 
на Україні [Текст] / А.Лотоцький; худож. 
Г.Якутович. – Відтвор.  вид. вид-ва «Світ 

дитини», 1938.  – К.: Дит біб-ка журн. «Соняшник», 1991. – 42 с.: 
іл.  

Книжки містить оповідання про видатних князів Русі-України.  
 

Малик В. К. Князь Ігор [роман]. Слово о полку Ігоревім 
[Текст] / В.К.Малик: худож.-ілюстратор І.І.Яхін; худож.-
оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2009. - 476с. - (Укр. 
літ-ра). 

 
Володимир Малик (справжнє прізвище - Сиченко, 1921 - 

1998) - відомий український письменник, що зажив слави як 
автор історико-пригодницьких романів (тетралогія «Таємний 
посол», «Князь Кий», «Черлені щити» та ін.). Його твори 
ставлять поруч з творами Александра Дюма та Генріка 

Сенкевича. 
Роман «Князь Ігор» присвячений історичному походу новгород-сіверського 

князя Ігоря Святославича на половців 1185 року. Герої роману потрапляють у 
самий вир трагічних подій, де на них чекають і тяготи походу, і криваві сутички 
з ворогом, полон і втеча з нього. Випробування долі ще більш зміцнили в усіх - 
від князів до простих людей - прагнення жити вільно на своїх землях і 
відстоювати цю свободу. До видання також увійшло «Слово о полку Ігоревім», 
перекладене та реконструйоване В. Маликом. 
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Малик В.К. Князь Кий: роман [Текст] / В.К.Малик; худож.-

ілюстратор І.І.Яхін; худож.-оформлювач Є.В.Вдовиченко. -  Х.: 
Фоліо, 2009. - 282 с. - (Історія України в романах). 

 
Дія роману «Князь Кий» відбувається у середині першого 

тисячоліття, коли після роздроблення держави легендарного 
гуннського вождя Аттіли його спадкоємні намагалися підкорити 
східнослов'янські племена. За цей роман 1983 року письменник 
був нагороджений літературною премію імені Лесі Українки.  

 
 

 
Малик В. К. Таємний посол: тетралогія. У 2 т. У 4 кн. 

[Текст] / В.К.Малик. - К.: Дніпро, 2002.  
Т.1. Кн. 1. Посол Урус-шайтана. Кн. 2. Фірман султана. - 

395с. 
Т.2. Кн. 3. Чорний вершник. Кн. 4. Шовковий шнурок. – 

450с. 
 
У першій і другій книзі гостросюжетної 

тетралогії розповідається про пригоди й випробування, що 
спіткали запорозького козака Арсена та його вірних друзів, котрі 
втекли з турецького полону. 

У третій і четвертій книгах тетралогії продовжується 
захоплююча розповідь про нові пригоди героїв. Події твору 
розгортаються на тлі історичних подій, які відбувалися в останній 
чверті 17 ст. в Україні, Османській імперії та інших країнах. 

 
 
Мушкетик Ю. М. Яса: роман: розд. 1-17 [Текст] / 

Ю.М.Мушкетик; худож.-іл. С.В. Кривенченко; худож.-
оформлювач І.В.Осипов. – Х.: Фоліо, 2006. - 415 с. - (Укр. літ.).  

 
В центрі роману «Яса» відомого майстра сучасної української 

прози Юрія Мушкетика, лауреата Державної премії ім. Т. 
Шевченка, - історична постать, кошовий отаман Запорозької Січі 
Іван Сірко, який ще за життя став легендою, бо під його 

проводом запорожці не програли майже ні одного бою. Все своє життя славетний 
кошовий віддав Україні: заради неї - щоб боротися з ворогами - він покинув 
домівку, заради її свободи полягли сини Сірка. І той, хто зраджував Україну, вже 
не був йому ані товаришем, ані бойовим побратимом. Саме тому Сірко не вважав 
справжнім гетьманом ані Дорошенка, ані Самойловича, яким влада стала 
дорожча за батьківщину. Він прагнув того, щоб українці, які ніколи не зазіхали 
на чужі землі, не втратили своєї рідної і жили, не підкоряючись ворогам. 
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Осьмачка Т.С. Ротонда душогубців: оповідання [Текст] / 

Т.С.Осьмачка; післямова М.Ф.Слабошпицького. - К.: Укр. 
письменник, 2008. - 287 с. 

 
У творі Тодося Осьмачки «Ротонда душогубців» зображено 

глибокий трагізм долі українського народу напередодні великого 
голодомору 1932-33 років, подано художньо психологічний 
аналіз організації цього штучного голодомору правлячою тоді 
тоталітарно-терористичною сталінською клікою. 

 
 

Осмачка Т.С. Хто: поезії: для ст. шк. віку [Текст] / 
Т.С.Осмачка; упоряд. та приміт. Л.Р.Світайло; передм. 
М.Г.Жулинського; худож. оформл. О.В.Руденка. -  К.: Веселка, 
1995. -  206 с: іл. — (Шк. б-ка). 

 
Про особисту драму і драму рідного народу, понівеченого 

сталінським терором, йдеться у віршах талановитого 
українського поета Тодося Осьмачки, який пройшов пекельні 
кола репресій, круті емігрантські дороги життя і загинув на 

чужині, у США. 
Поет образно простежує історичний шлях України, прагне усвідомити, куди 

ж летить новий вік і як простелиться доля українського народу. 
 

Панч П. Без козиря: роман, повісті / П.Панч; худож.-
оформлювач Є.В.Вдовиченко .- Х.: Фоліо, 2009. - 443 с. - (Історія 
України в романах). 

 
Петро Панч (1891-1978) (справжнє ім'я Петро Йосипович 

Панченко) - відомий український новеліст, романіст, автор казок 
для дітей. У роки громадянської війни він спочатку воював на 
боці петлюрівців (цей факт не афішувався за радянських часів), а 

потім перейшов до лав червоноармійців. 
Темі громадянської війни присвячений перший роман Петра Панча «Облога 

ночі». Гордій Байда, шахтар з Донбасу, все своє життя довбав вугілля в забої і не 
цікавився політикою. Але настали тяжкі часи: в рідній Калинівці хазяйнують 
німці, а на владу претендують також більшовики, петлюрівці, гетьманівці. Як 
жити далі? Тим паче, що сини Гордія обрали різні шляхи: старший, Клим, 
червоноармієць, а молодший, Ілько, анархіст. 

До книжки також включено повісті: «Без козиря», в якій описаний 
Брусиловський наступ російської армії, та «Голубі ешелони», що розповідає про 
трагедію петлюрівського офіцера Лец-Отаманова, який боровся за самостійну 
Україну, що мала стати за сестру всій Європі і Росії, але, як завжди, її 
намагаються віддати на поталу іноземним загарбникам. 
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Пригара М. А. Михайлик - джура козацький: іст. повість: 
для мол. та серед, шк. віку [Текст] / М.А.пригара; худож. С. П. 
Караффа-Корбут. - К.: Веселка, 2004.- 146 с: іл. - (Серія 
«Козаченьки») 

 
Повість про боротьбу українського народу проти іноземних 

загарбників, про долю хлопчика, що став свідком і учасником 
великих історичних подій: пригоди на Січі та участь у боях під 

Хотином, про непрості стосунки двох славетних отаманів – Петра Сагайдачного і 
Яцика бородавки, які очолювали козацьке військо в боях проти польських і 

турецьких загарбників. 
Самчук У.О. Марія. Хроніка одного життя [Роман]: реком. 

Мін. освіти і науки України [Текст] / У.О.Самчук; 
[упоряд.тексту, передм. М.С.Якубовської]. – Львів: Оріяна-Нова, 
2004. – 175 с.- (Шкільна б-ка). 

  
Роман «Марія» (1933) - це перший в українській літературі 

художній твір про примусову колективізацію та про голодомор 
тридцять третього року. Написаний він у стилі хроніки життя 
жінки-селянки. Помираючи голодною смертю, Марія пропускає 

через свою просвітлілу свідомість все своє страдницьке життя. Це надає образу 
Марії вищого, надпобутового сенсу, споріднює її з Біблійними героїнями, 
підносить його до рівня символу України. 

 
Скляренко С. Д. Володимир: роман [Текст] / С.Д.Скляренко; 

передм. М.Грицая; іл. Г.  Зубковського. - К.: Дніпро, 1987. - 547 с. 
(Шкільна біб-ка). 

 
Історичний  роман  відомого   українського   письменника  

Семена  Скляренка  (1901-1962)   про   Київську   Русь Х-ХІ 
століття часів князювання Володимира. 

 
 

Скляренко С. Д. Святослав: роман [Текст] / С.Д.Скляренко; 
худож.-ілюстратор Є.В.Вдовиченко; худож.-оформлювач А. С. 
Ленчик. – Х.: Фоліо, 2008. - 670 с.: іл. - (Історія України в 
романах). 

 
Роман «Святослав» розповідає про життя великого князя, 

політичного діяча і воєначальника, що княжив наприкінці X 
сторіччя в Києві. Образ Святослава формується на очах у читача, 
князя показано від юнацьких років до його трагічної загибелі, 

показано живою людиною зі своїми сумнівами, надіями, болем та любов'ю до 
ключниці Малуші, яка прийшла в князеві палати як рабиня та й залишилась на 
все життя рабинею. Автор, твір якого побудований на скупих літописних 
відомостях, різнобічно і захоплююче зображує події давноминулої епохи, даючи 
читачеві відчуття тих часів. 
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Смолич Ю. К. Мир хатам, війна палацам: роман [Текст]  / 
Ю.К.Смолич; худож.-оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: 
Фоліо, 2008. - 571 с. - (Історія України в романах).  

 
Змінюються часи, змінюються епохи, а з ними змінюються 

наші погляди на ті чи інші історичні події. Але хто може 
сказати цілком впевнено, як треба розставити всі крапки над 
«і», як все було насправді і хто був правий чи винний? 
Особливо якщо це стосується таких складних та неоднозначних 
подій, як, наприклад, події в Україні між двома революціями 

1917 року - лютневою та жовтневою. Саме ці часи описані в романі видатного 
українського письменника Юрія Смолича (1900-1976) «Мир хатам, війна 
палацам». Так, письменник писав цей роман у радянські часи, так, нині постаті 
Грушевського, Винниченка, Петлюри та інших діячів сприймаються інакше, ніж 
тоді. Але це не означає, що цей роман - така собі примітивна агітка, зовсім ні. Це 
- епічна картина, погляд людини, яка бачила ті події своїми очима. І тому цей 
твір, поза всякими сумнівами, буде цікавий сучасному читачеві, що не байдужий 
до історії рідної країни.  

 
 

Сорока Ю. В. Іван Богун: роман. У 2 т. [Текст] / Ю. В. 
Сорока. - К.: Будинок письменників України, 2012. – [Т.1.- 
315с.; Т.2. – 539 с.]. 

 
Що нам відомо про сподвижників Богдана Хмельницького? 

Про людей, котрі пов'язали власну долю з боротьбою славного 
гетьмана? Ким вони були, як жили, що залишили по собі? Як не 
сумно це розуміти, але про Івана Богуна, Данила Нечая, 
Максима Кривоноса і багатьох інших відомо значно менше, ніж 
заслуговують ці люди за свої життя, що вони їх поклали на 

олтар служіння Батьківщині.  
 

 
Герой твору Юрія Сороки, полковник кальницький, 

вінницький і подільській, а пізніше й наказний гетьман Іван 
Богун є чи не найяскравішою постаттю в плеяді полковників 
Хмельницького. Чи таким він був, яким дозволив собі 
зобразити його автор? Чи зміг він показати його так, як того 
заслуговує славетний український лицар? Залишимо це на суд 
читача, якого на сторінках цієї книжки чекають буревії і 
бойовища України XVII сторіччя... 
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Темні віки: XIV - перша половина XV ст. [Текст] / упоряд. 
і передм. О.В.Русиної. - К.:Україна, 1993. - 444 с. - (Серія 
«Історія України в прозових творах та документах»). 

 
Книга розповідає про події, що розгорталися на наших 

землях у XIV - першій половині XV століття - добі литовського 
панування в Україні. До неї увійшли маловідомі твори 
вітчизняних письменників, документальні матеріали, а також 
уривки з історичних досліджень, що характеризують 
зазначений період. 

Видання доповнене хронологією того часу та примітками. Розраховане на 
вчителів та учнів шкіл, усіх, хто вивчає або цікавиться історією Української 
держави. 

 
Хвильовий М. Санаторійна зона: оповідання, новели, 

повісті, памфлет  [Текст] / М.Хвильовий; худож.-оформлювач 
І.В.Осіпов. – Х.: Фоліо, 2008. - 506с. 

 
До збірки видатного майстра українського слова Миколи 

Хвильового (1893-1933), якого ще за життя називали 
революційним романтиком, «міцно зв'язаним з кращими 
традиціями української літератури» (М. Рильський), увійшли 
оповідання та новели («Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», 

«Арабески», «Солонський Яр» та ін.), повісті «Санаторійна зона», 
«Сентиментальна історія», «Іван Іванович» і незакінчений роман «Вальдшнепи». 

Передчуття страшних сталінських репресій (недарма герой Хвильового 
бачить бюст «чорного папи комуни» на фоні заграви) та страждання 
поневоленого народу України в часи голодомору 1932-1933 pp. підштовхнули 
письменника до відчайдушного протесту - він пішов з життя, як один з його 
улюблених героїв, який своєю смертю спробував закликати революцію до 
милосердя. 

 
Хоткевич Г.М. Довбуш: повість [Текст] / Г. М. Хоткевич; 

худож.-оформлювач Є. В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. - 378 с. 
- (Історія України в романах). 

 
Першу згадку про опришків історики знайшли у документах 

за 1529 рік. З Галичини, Закарпаття і Буковини тікали в 
Карпатські гори розорені хуторяни, бідні міщани і польські, 
молдавські та угорські селяни, з яких створювалися 
опришківські загони. Найвищого піднесення карпатське 

опришківство, що залишило помітний слід в історії українського народу, досягло 
у XVIII столітті, коли на чолі народного руху постав Олекса Довбуш. Саме йому, 
захисникові знедолених і скривджених, українському Робін Гуду, і присвячена 
повість видатного українського письменника Гната Хоткевича (1877-1938). 
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Чайковський А.Я. На уходах. За сестрою: іст.-пригод. 
повісті: для серед. шк. віку [Текст] / А.Я.Чайковський; 
упоряд., передм. та словник малозрозумілих слів, імен та назв 
О.М.Нахлік; худож. Б.О.Михайлов. - К.: Веселка, 2008.- 247 с: 
іл. - (Козаченьки). 

 
Дві повісті відомого українського письменника 

відтворюють героїчне минуле українського народу, боротьбу 
козацтва з ворогами рідної землі. Письменник вибудував 

захопливі пригодницькі сюжети і разом з тим правдиво показав козацькі звичаї, 
побут, військову тактику. На сторінках повістей зображено відважних і мужніх 
підлітків, які в ім'я благородної мети - визволення рідної землі від татарських 
поневолювачів долають численні перешкоди і зневажають небезпеку. 
 
 

Чайковський А.Я. Сагайдачний:   іст. роман. У 3 кн. [Текст] 
/ А.Я.Сагайдачний; упоряд., авт. післямови та приміт. 
В.В.Яременко. - К.: Дніпро, 1989. - 585 с. -  (Б-ка іст. прози).  

 
До книги українського письменника Андрія Чайковського 

(1857-1935) ввійшов історичний роман у трьох книгах 
«Побратими», «До слави» (ч. 1, 2) та нариси «Петро 
Конашевич- Сагайдачний» і «Запорожжя», в яких на 
документальній основі зображено події кінця XVI - початку 

XVII ст., коли гетьманом українського запорозького козацтва був Сагайдачний. 
У творі змальовано й інші постаті народних ватажків, визначних культурних 
діячів того часу.  

 
Чемерис В.Л. Генерали імперії: іст. романи  [Текст] / 

В.Л.Чемерис; худож.-іл. М.А. Добриніна; худож.-оформлювач 
Є. В. Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2008. - 380 с. - (Історія України в 
романах). 

 
Петро Дорофійович Дорошенко і Карл Густав Еміль 

Маннергейм... Що спільного між ними, чому відомий 
український письменник Валентин Чемерис з'єднав розповідь 
про долю цих двох історичних постатей у одну книжку? Один 

жив у XVII столітті, а другий - більш ніж на два століття пізніше, один був 
українцем, а другий - фіном. Але якщо придивитися уважніше, то спільного у 
українського гетьмана та національного героя фінів багато. Вони певний час 
служили імперії, вони обидва домоглися високих чинів у неї. Але і у Дорошенко, 
і у Маннергейма було в серці щось, перед чим не спроможні встояти ані чини, 
ані імперії. Це «щось» - любов до батьківщини. Саме заради цього і Дорошенко, і 
Маннергейм кинули виклик імперії, саме цьому вони присвятили своє життя... 
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Чемерис В.Л. Ордер на любов. Місто коханців на Кара-
Денізі. Засвіт встали козаченьки...:  роман і повісті [Текст]  / 
В.Л.Чемерис; худож.-ілюстратор С. В. Кривенченко; худож.-
оформлювач Є.В.Вдовиченко. – Х.: Фоліо, 2010. -  444 с. — 
(Історія України в романах). 

 
Що може бути цікавішим за її величність Історію? Тільки 

Історія, про яку розповідають цікаво, небайдуже та 
неупереджено.  

Роман «Ордер на любов» розповідає про часи загибелі 
українського січового козацтва і матері їхньої Запорозької Січі. На тлі сповнених 
пригодами подій, що визначили долю України, розгортається історія кохання 
запорожця Тараса й Оксани. До збірки також увійшли дві історичні повісті - 
«Місто коханців на Кара-Денізі» та «Засвіт встали козаченьки...». 

 
 
Чемерис. В.Л. Фортеця на Борисфені: іст. роман  [Текст] / 

В.Л.Чемерис; худож.-іл. С.В.Кривенченко; худож.-
оформлювач І.В. Осіпов. – Х.: Фоліо, 2011. - 443 с. — (Історія 
України в романах). 

 
Роман «Фортеця на Борисфені» присвячено досить 

невеликому проміжку часу в українській історії. Невеликому, 
але дуже важливому, який став предтечею Великої Визвольної 
війни під проводом Богдана Хмельницького. Події 
починаються з літа 1635 року, коли запорожці на чолі з 

гетьманом Іваном Сулимою зруйнували Кодацьку фортецю на Дніпрі, і 
закінчуються Кумейківською битвою, під час якої українці гідно боронили свою 
честь та землю від польської шляхти, і тільки зрада не дала їм можливості 
перемогти... 
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