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63.3(4УКР)46 

 Брехуненко, В.  Богдан Хмельницький / В. 

Брехуненко. - К. : ПП Н. Брехуненко, 2007. - 72 с. - 

(Великі українці).  

У книзі в науково-популярному стилі 

розповідається про славетного українського гетьмана 

Богдана Хмельницького. Простежено його життєвий 

шлях, роль в організації української Національно-

визвольної війни сере. 17 ст. та у створенні Української козацької 

держави. Відображено його таланти полководця, дипломата, 

державного діяча. 

 

63.3 (4Укр)2я73 

 Бунятян  К.П.     Давнє населення України: 

Навч. посіб. –К.:  Либідь, 1999.-228с. 

У навчальному посібнику на тлі основоположних 

зрушень у давній історії людства висвітлюються 

головні етапи розвитку первісного населення 

території України - від виникнення людини розумної 

до утвердження відтворювального господарства та 

появи ранньодержавних утворень. Спеціальний 

розділ присвячено розкриттю особливостей первісної 

культури. 

Для студентів історичних факультетів вищих закладів освіти. 

 

63.4(4УКР) 

 Бурдо, Н. Б. Трипільська культура : Спогади 

про золотий вік / Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко ; худ. І. 

В. Осипов. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. 

 Кожна країна у світі має свої історичні 

легенди. Однією з легенд України, пов’язаною з 

давньою історією, стала для XX століття трипільська 

культура, можливо, як символ ЗОЛОТОГО ВІКУ — з 

його добробутом, мудрістю і справедливістю. Ця 

книжка — хвилююча розповідь про те, що відомо науковцям про 

славетні часи Трипілля. Те, що трипільська культура лежить на межі 



історичних епох, ставить її в центр напружених та нескінченних 

дискусій, а отже, привертає увагу не лише вузького кола вчених, але й 

широких верств громадськості, людей, які шукають відповідь на 

одвічні запитання: «Звідки ми?», «Де наші корені?», «Де початок 

нашої цивілізації?».  

 Книжка написана на підставі досвіду наукових досліджень 

трипільської культури, який складає на двох її авторів близько 70 

років. Спогадів багато: це й археологічні розкопки та розвідки на 

полях кількох областей України, від Дністра та Дніпра; це десятки 

місяців, проведені в полі, сотні пройдених кілометрів, десятки 

розкопаних об’єктів, сотні тисяч знайдених трипільських артефактів.  

 Тож запрошуємо до знайомства із трипільською культурою, або у 

подорож на пошуки ЗОЛОТОГО ВІКУ. 

 

 

63.3(4УКР)622 

 В ім'я життя : нариси, спогади / Авт.-упоряд. 

З.О.Сільченко та інш. - К. : Україна, 2005. - 288 с.  

Книга містить нариси і спогади жінок України – 

безпосередніх учасниць бойових дій, які пліч-о-пліч з 

чоловіками виборювали Перемогу в діючій армії, 

партизанських загонах, у підпіллі, в розвідці у 

глибокому тилу противника під час Великої 

Вітчизняної війни.  

 

 

63.3(4УКР) 

 Василів-Базюк, Л. Й.  Україна на 

тернистому шляху до Духовного Визволення / Л. Й. 

Василів-Базюк. - Чернівці : Букрек, 2008. - 216 с 

Книга написана з особистих спостережень авторки 

та творилася під час сімох поїздок до України. 

Спостереження та думки висловлені не як критика, а 

тільки як поради для майбутніх поколінь, які будуть 

працювати для добра Української Самостійної Держави та Народу на 

шляху до Духовного Визволення. 



63.3(2) 

Васильев, А. К.  Страницы нашей истории: в 2-х т. 

Т.1 / А. К. Васильев. - Донецк : Ноулидж, 2012. - 728 с 

В книге А.К. Васильева собрано краткое изложение 

сведений по российской и украинской истории. 

В первом томе рассмотрены события от Киевской 

Руси до XX века. 

Книга адресована любителям-историкам, всем 

интересующимся историческим прошлым славянских 

народов, живущих на территории бывшего СССР. 

 

63.3(4УКР)  

Горєлов, М. Є. Держава  і цивілізація в історії 

України  / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. 

Рафальський. - К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. - 980 с.  

 Автори цієї книги вивчають історичний розвиток 

населення на території сучасної України від зародження 

відтворювального господарства і до сьогодення. 

Основна увага надається проблемі співвідношення додержавних та 

державних структур із важливим і ще недостатньо вивченим процесом 

еволюції протоцивілізаційних спільнот цього європейського регіону. 

Для всіх, хто цікавиться історичним розвитком України. 

 

63.3(4УКР) 

Горліс-Горський, Ю. Ю.  Холодний Яр : 

докум.роман / Ю. Ю. Горліс-Горський. - Дрогобич : 

Відродження, 2006. - 432 с. - (Укр.воєнна 

мемуаристика).  

Книга розповідає про збройну боротьбу за 

Українську державу під жовто-блакитним прапором 

УНР 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. 

  



63.3(4УКР) 

 Михайло Драгоманов у спогадах / уклад. І. 

С. Гриценко, В. А. Короткий. - К. : Либідь, 2012. - 

312 с. : іл. 

Уперше зібрані й прокоментовані спогади про 

М.Драгоманова найбільш знаних його сучасників - 

від рідних та близьких до затятих політичних 

опонентів - допомагають іще повніше осягнути 

постать видатного українського мислителя. 

Маловідомі ілюстрації є цінним доповненням до текстів 

 

63.3(4УКР)62 

Друга світова війна в історичній пам'яті 

України : за матеріалами Укр. інституту нац. пам'яті / 

упоряд. Л. Герасименко. - К.-Ніжин : Видавець ПП 

Лисенко ММ., 2010. - 248 с : іл 

У виданні представлено матеріали про причини, 

перебіг і наслідки однієї з найбільших і 

найтрагічніших подій в історії Українського народу 

XX століття — Другої світової війни.  

 

63.3(4УКР)46 

Журавльов, Д. В.  Мазепа: людина, 

політик, легенда / Д. В. Журавльов. - 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? Можливо, той, хто прочитає цю 

книгу, зможе створити свій власний варіант образу Мазепи - одного з 

найколоритніших, найцікавіших українців. 

 



63.3(4Укр-6КРМ) 

Зiнченко Ю.I. Кримськi татари : Iст. нарис / 

Зiнченко Ю.I. - К. : Головна спецiалiзована ред. лiт. 

мовами нац. меншин України, 1998. - 208с.  

 Видання знайомить з історією та культурним 

надбанням кримських татар від Кримського ханства до 

сьогодення. Окремий розділ репрезентує важливі 

архівні документи і матеріали 1942-1944 рр., що 

стосуються проблем кримських татар. 

 

63.3(4УКР) 
Іваніченко, Ю.  Павутиння лиха. Терор і 

наркотики: Докум.-публіцист. дослідження / Ю. 

Іваніченко, М. Львовській. - Сімферополь : Таврія, 

2007. - 352 с. 

Ґрунтовне документально-публіцистичне 

дослідження двох надзвичайно небезпечних явищ, 

тероризму і наркоманії, розглянутих у 

взаємозв’язку, в історичному і сучасному аспектах, 

з осмисленням і виділенням чинників, що 

становлять безпосередню загрозу для України. 

 

 

63.5(4УКР) 

Іванченко, М. Г.  Сурма і меч: збірник 

етнополітичних, історико-літер. та культурологічних 

есеїв і статей / М. Г. Іванченко. - Дрогобич : 

Відродження, 2012. - 212 с.: іл. 

Ця книжка - збірник етнополітичних, історико-

літературних та культурологічних есеїв і статей 

талановитого українця козацького роду і духу. Його 

науково-популярні та публіцистичні праці, як і 

художні твори, наснажені незламною відданістю своїй нації. Тому 

читаються «на одному подиху», вражаючи безкомпромісною 

правдивістю та твердою переконаністю в українській правді. 

 



63.3(4УКР) 

 Історія України. Джерельний літопис: 

документи і матеріали / за ред. В. І. Червінського, М. І. 

Обушного. - 2-ге вид., випр. й доп. - К. : КВІЦ, 2012. - 

832 с. : іл.  

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. 

 

63.3(4УКР) 

Каныгин, Ю. М.  Начало и конец времен: 

Новый взгляд на историю / Ю. М. Каныгин. - К. : 

А.С.К., 2006. - 464 с 

 Книга посвящена в основном раскрытию понятия 

"конца времен". Это дает возможность 

проиллюстрировать характер нашей эпохи - 

чрезвычайно сложных, запутанных и трагических 

времен - времен Апокалипсиса, когда темные, 

сатанинские силы одержали временную победу над силами Света, 

зашли слишком далеко в своей враждебной человеку устремленности. 

Новый взгляд автора на историю будет, несомненно, интересен 

читателю, позволит ему увидеть исторические события и личности в 

нетрадиционном ракурсе. 

63.3(4УКР)46 

Карнацевич, В. Л.  Битва під Конотопом / В. Л. 

Карнацевич. -  К. : Інтер проект, 2012. - 120 с.  

Битва під Конотопом. 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. 



63.3(4УКР)47 

 Кримська Іліада : східна війна 1853-1856 рр. 

очима сучасників. Події, судження, долі. - 

Сімферополь : Таврія, 2004. - 448 с.  

Книга знайомить з історико-аналітичними 

матеріалами та перекладами сучасників війни. 

Підбірка текстів, їх розташування і коментарі 

дозволяють поглянути на ті події під різним кутом 

зору. 

 

63.3(4УКР-6КРм) 

Маркевич, А. І.  Таврійська губернія під 

час Кримської війни / А. І. Маркевич. - К. : Україна, 

2004. - 272 с.  

Спираючись на численні архівні документи, 

статистичні дані автор - відомий регіонознавець А І. 

Маркевич (1855-1942) - показує, якої сили смерч 

війни пронісся над південними землями України під 

час Кримської кампанії 1854-1856 років. Наведені 

матеріали практично повністю втрачено, тому це видання є 

унікальним історичним джерелом для висвітлення тих героїчних 

подій. Книга ілюстрована, розрахована на усіх, хто цікавиться 

воєнною історією. 

 

63.3(4УКР)61 

 Нариси історії Української революції 1917-

1921 років [Текст] : у 2-х кн. Кн.1. - К. : Наук. думка, 

2011. - 388 с.  

У книзі розповідається про особливий період у 

модерній історії України, у ході якого були реалізовані 

перші у ХХ ст. українські державотворчі проекти: 

Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західно-

Українська Народна Республіка. Розкриваються соціальні, політичні 

та культурні аспекти революційного часу. Нариси узагальнюють 

великий історіографічний доробок сучасних українських істориків, які 

займаються вивченням Української революції.  



63.3(4УКР) 

Реєнт, О. П.  Усі гетьмани України: легенди, 

міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 

2007. - 416 с. - (Історичне досьє).  

 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 своє життя, поставивши за мету 

вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. У 

цій книзі надається правдивий і об'єктивний життєпис найвищих 

військово-політичних керівників українського народу. 

 

63.3(4УКР) 

Савченко, В. А.  Павло Скоропадський - 

останній гетьман України / В. А. Савченко ; худ. Б. П. 

Бублик. - Х. : Фоліо, 2008. - 380 с. - (Історичне досьє).  

Нова книга відомого історика В. Савченка 

присвячена Павлу Скоропадському, останньому 

гетьману України, діяльність якого пов'язана з 

бурхливими подіями епохи Громадянської війни. 

Кавалергард і генерал, багатий поміщик, плоть від плоті вищого світу 

Петербурга, що успішно робив кар'єру й особисто знав імператора, він 

волею долі стає диктатором Україні. 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 питання допоможе знайти книжка. 

 

63.3(4УКР) 

Семенюк, С.  Історія українського народу 

/ Семенюк. - Львів : Апріорі, 2010. – 608 с.  

Ця книга - перше в українській історіографії 

дослідження, яке присвячене навіть не стільки історії 

самої України, скільки глобальній історії українського 

етносу з моменту його зародження і до сучасності. 

 



63.5(4УКР) 

Сергійчук, В.  Історія КОДУС-у / В. Сергійчук. 

- К. : ПП Сергійчук М.І., 2008. - 388 с.  

Ця організація впродовж десятиліть підтримувала 

українських студентів-емігрантів, які здобували вищу 

освіту в різних країнах світу. Видання розраховане на 

тих, хто цікавиться історією української діаспори. 

Детально розповідається про діяльність Комісії серед 

студентського середовища у Кракові, Відні, Фюрті, 

Сарселі та Мюнхені. Це історія жертовності нашої еміграції в ім’я 

підготовки власної національної еліти. 

 

 

63.3(4УКР) 

 Сергійчук, Б.  На межі двох світів : 

українсько-турецькі відносини в середині ХVI-на 

початку ХХI ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. - К. : 

ПП Сергійчук М.І., 2012. - 320 с. : іл.  

Дослідження українсько-турецьких відносин 

середині XVI на початку XXI ст 

 

 

 

63.3(4УКР-4ДОН)63 

С89 

 Судьбы, опаленные войной : историко-

мемориальное издание / авт.-сост. П. В. Добров, Л. И. 

Суюсанов. - Донецк : Кальмиус, 2012. - 560 с. : ил. -  

Книгу «Судьбы, опалѐнные войной» издали по 

инициативе Донецкой областной организации 

Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-

интернационалистов) пр поддержке Донецкой 

областной администрации и горсовета. Книга содержит уникальную 

подборку материалов о страшной десятилетней войне, ужасы которой 

до сих пор будоражат общество. 

 



63.3(4УКР)46 

Богдан Хмельницький. Іван Виговський. 

Петро Дорошенко. Іван Мазепа : історичні постаті. - 

Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. - 472 с. -  

 

 

63.3(4УКР)52 

Хома, І. Я.  Січові 

Стрільці : створення, військово-політична діяльність 

та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 

рр.  / І. Я. Хома. - К. : Наш час, 2011. - 104 с. : іл.  

Книгу присвячено військовому формуванню 

Січових Стрільців, яке було створене і діяло у складі 

українських армій за Центральної Ради, Гетьманату 

та Директорії в 1917-1919 рр. На основі багатого історіографічного і 

джерельного матеріалу висвітлено створення, організацію командної 

вертикалі, структуру та всі реорганізаційні процеси. Видання 

розраховане на всіх, хто цікавиться історією України. 

 

63.3(4УКР)46 

Чухліб, Т. В. Відень 1683: Україна в боротьбі за 

"золоте яблуко" Європи / Т. В. Чухліб. - К. : ТОВ 

"Вид-во "КЛІО", 2012. - 560 с. : іл.  

У книзі висвітлюються причини, хід і наслідки 

Віденської відсічі. 

Воєнні й політичні події автор подає на широкому 

тлі боротьби Риму, Варшави, Відня, Москви та 

Венеції зі Стамбулом за право домінування в 

Центрально-Східній Європі. У додатках міститься 

оригінальний документальний і факсимільний матеріал. 

 

63.3(4УКР) 

Щеголев, С. Н.  История "украинского" 

сепаратизма / С. Н. Щеголев. - М. : Имперская 

традиция, 2004. - 474 с.  

 


