
 

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА 

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

 

           
 

Я єсть народ, якого Правди сила 

ніким звойована ще не була. 

Яка біда мене, яка чума косила! — 

а сила знову розцвіла… 

П. Тичина 

 

Чи потрібна Україні історія? А патріоти? Дивні запитання — 

звичайно потрібні. Тим більше, що ці поняття взаємозалежні, без них 

будь-який народ приречений на небуття. "Той, хто не знає свого 

минулого, немає майбутнього" — вічна істина. Без знання 

багатотисячолітнього досвіду людства неможливо зрозуміти сучасне, 

передбачити, а тим більше успішно будувати, майбутнє. Не випадково 

впродовж століть загарбники намагалися викорінювати зі свідомості 

українців найменші ознаки їхнього національного буття, передусім 

історію і рідну мову — ті головні компоненти, без яких, за словами О. 

Гончара, повноцінне існування нації — неможливе. 



 

63.3(4УКР)46 

А72 

Антонович, В. Б. 

Коротка історія Козаччини [Текст] / 

В. Б. Антонович. - К. : Україна, 

2004. - 304 с. - ISBN 966-524-165-6  

 

До видання увійшли дві праці 

визначного вітчизняного вченого  

В. Б. Антоновича (1834-1908): 

популярний лекційний курс 

«Коротка історія Козаччини» та маловідоме наукове 

дослідження  «Останні часи козаччини на Правобережжі». 

 Спираючись на значний фактичний матеріал, автор 

доводить, що український народ завжди був демократичною, 

вільнолюбною спільнотою, що героїчне минуле козацтва – це і 

є справжня історія нашого краю. 

 Запропоновані читачу праці В.Антоновича, незважаючи на 

свої відмінності за методом дослідження, формою подачі 

матеріалу, нарешті, за своїм призначенням, пронизані однією 

головною ідеєю: довести, що український народ був 

демократичною і вільнолюбною спільнотою, що героїчна 

історія України – це і є справжня наша історія, яку так 

свавільно і підступно обкрадала імперська влада. 

 

 

 

 



 

63.3(4УКР) 

А82 

Аркас, М. М. 

Історія України-Русі. З 210 

малюнками і портретами [Текст] / 

М. М. Аркас. - 3-є факс. вид. - К. : 

Вища школа, 1993. - 414 с.  

 

МиколаМиколайовичАркас (1852 -

1853) — український культурно-

освітній діяч, письменник, 

композитор, історик.У себе вдома Микола Аркас зібрав значну 

бібліотеку, зокрема історичну (кілька тисяч книжок). 

У 1908 році в Петербурзі була опублікована його «Історія 

України-Русі» тиражем 7000 примірників. Книга складається з 

передмов, вступу та кількох розділів-періодів, що охоплюють 

періоди історії від прадавніх часів до початку XX століття, 

деякі видання містять також лист із правками помилок і 

коментарі.Період перший: початковий. (Від первіснообщинного 

ладу до слов'янських племен, їх побут, громадське та культурне 

життя.) Останнім є період російсько-австрійський. (Кріпацтво, 

війни на Півдні України, реформи в Австро-Угорській, пізніше 

в Російській імперіях, видатні постаті української культури, 

Кирило-Мефодіївське Братство, еміграція, революція 1905 

року.) 

 

 
 



 

63.3(4УКР) 

Б23 

Бантыш-Каменский, Д. Н. 
История Малой России от 

водворения славян в сей стране 

до уничтожения гетьманства 

[Текст] / Д. Н. Бантыш-

Каменский. - К. : Час, 1993. - 656 

с.  

Книга видатного історика й 

археолога Д. М. Бантиш-

Каменського є однією з перших 

найбільш вдалих спроб у 

вітчизняній історіографії висвітлення історії України з давніх 

давен до кінця 18 століття. Надзвичайно яскраво, живою мовою 

автор описав побут і звичаї племен, які заселяли у давнину 

територію нашого краю. 

Викладений матеріал добре ілюстровано. Репринтне 

видання. Друкується за виданням: Бантыш-Каменский Д. Н. 

История Малой России, от водворения славян в сей стране до 

уничтожения Гетманства. Южно-Русское книгоиздательство Ф. 

А. Иогансона. С-Пб., К., Х., 1903. Видавництво доповнило 

книгу передмовою к.і.н. О. І. Гуржія 

 

 

 

 

 



 

63.3(4УКР)я7 

Б77 

Бойко, О. Д. 

Історія України [Текст] : Навч. 

посібник / О. Д. Бойко. - 3-тє вид., 

випр. та доп. - К. : Академвидав, 

2007. - 688 с. - (Альма-матер). - 

ISBN 978-966-8226-43-4  

 

Це — третє видання посібника, 

який за нетривалий час здобув 

неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів 

приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а 

передусім концептуально-смислова самодостатність, 

оригінальне і разом з тим науково коректне мислення автора, 

розкуте і водночас тактовне слово. 

У процесі підготовки цього видання уточнено деякі 

формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення 

окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і 

суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх 

витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних 

постатей. 

 Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих 

навчальних закладів.  

 

 

 

 

 



 

 

63.3(4УКР) 

Г91 

Грушевський, М. С. 

Твори у 50 томах [Текст], Т. 7. Серія: 

Історичні студії та розвідки (1900 - 

1906) / М. С. Грушевський. - Львів : 

Світ, 2005. - 792 с. - ISBN 966-603-

439-5 :  

Впорядкування та публікація 

найповнішого зібрання в 50-ти томах праць українського 

історика, провідника національної ідеї та фундатора 

Української держави Михайла Грушевського здійснюється 

вперше в рамках національного видавничого проекту на 

виконання Указу Президента України Л. Д. Кучми. Виконання 

проекту розпочалося у 2002 році науковцями відділу джерел з 

історії України ХІХ − поч. ХХ ст. Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України спільно з Державним спеціалізованим видавництвом 

“Світ” (м. Львів).  

Цільове призначення цього видання — забезпечити 

науково-освітні установи України науковими, 

публіцистичними, літературознавчими працями видатного 

вченого і громадсько-політичного діяча. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

63.3(4УКР) 

З22 

Залізняк, Л. Л. 

Нариси стародавньої історії 

України [Текст] / Л. Л. Залізняк. - 

К. : Абрис, 1994. - 256 с.  

 

Книга є спробою висвітлення 

актуальних, але маловідомих 

проблем стародавньої історії 

України на широкому тлі історії 

Європи. У ній читач знайде 

відповіді на питання: як жили 

мисливці кам'яного віку на території України і всієї Європи; чи 

була Україна прабатьківщиною індоєвропейської сім'ї народів; 

що відомо про походження слов'ян та початки їхньої історії; чи 

була Київська Русь праукраїнською державою; чи були козаки 

європейськими лицарями; в чому полягає своєрідність 

української історії порівняно з історією Російської імперії? 

Розрахована на викладачів та студентів історичних 

факультетів вузів, учителів, всіх, хто цікавиться минулим 

України. 

Відповідальний редактор доктор філософських наук 

професор А.І. Комарова. 

 

 

 

 

 



 

63.3(0)6я7 

І-90 

Історія сучасного 

світу:Соціально- політична історія 

XV-XX століть [Текст] : навч. 

посібник / Ю. А. Горбань, Б. І. 

Білик, Л. В. Дячук та ін. ; за ред. 

Ю. А. Горбаня. - К. : Знання, 2007. 

- 439 с. - ISBN 978-966-346-430-5  

 

 

Уроки історії дають можливість відкривати шляхи до 

мудрощів, орієнтуватися у складних явищах суспільного 

розвитку. 

 У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші 

події світової історії від початку індустріальної епохи до наших 

днів. Головний предмет вивчення - суспільно-політичні та 

соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх 

багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та 

міждержавні відносини з їх зумовленістю й конкретними 

наслідками, етнонаціональні відносини. Посібник дає 

широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших 

проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів 

навичок історичного мислення. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 



 

 

63.3(4УКР) 

І-90 

Історія України в особах IХ-ХVІІІ 

ст. [Текст] / В. Замлинський, І. 

Войцехівський, В. Галаган. - К. : 

Україна, 1993. - 396 с. - ISBN 5-319-

01062-1 

 

 Особа - творець історії. 

Об’єктивні процеси історії, значною 

мірою опосередковані людською 

особистістю, проходять через її інтимний світ, індивідуальний 

досвід, внутрішні потаємні конфлікти. І у цьому розумінні 

історія кожної країни, кожного її періоду – персонізована.  

Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, 

Данило Галицький, Северин Наливайко, Петро Конашевич-

Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Григорій 

Сковорода — такий далеко не повний перелік осіб, про яких 

йдеться в науково-популярній книзі,— першому виданні в 

сучасній літературі, що висвітлює значення особи в процесі 

історичного розвитку України з часів її зародження й до XVIII 

ст.  

 

Розрахована на широке коло читачів. 

 

 

 

  



 

 

63.3(4УКР)я7 

І-90 

ІсторіяУкраїни [Текст] : навч.-

метод. посібник / В.М. Литвин, 

А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник 

та ін.; За ред. В.М. Литвина. - К. 

:Знання, 2006. - 607 с. - ISBN 966-

346-236-1 

 

У посібнику наведено методичні та інформаційні матеріали 

до семінарських занять з курсу « Історія України». 

Хронологічно й тематично охоплено всі періоди вітчизняної 

історії, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення.  

До кожної теми додаються тлумачний словник історичних 

термінів, понять, біографічні довідки про відомих діячів, 

хронологія найголовніших подій, контрольні запитання. В 

окремому розділі подано поради ефективної організації 

самостійної роботи у процесі підготовки до семінарських 

занять.  

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.  

 

 

 



 

63.3(4УКР)я7 

І-90 

Історія України та її державності 

[Текст] : навч. посібник / І. Є. 

Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. 

Зінкевич та ін.; ред. : Дещинський Л.Є. 

- 3-є, перероб. і доп. - Львів : Бескид 

Біт, 2005. - 368 с. - ISBN 966-8450-16-7  

 

Вивчення правдивої багатовікової 

вітчизняної історії має важливе 

значення для духовного оздоровлення нації, формування 

високої патріотичної самосвідомості, остаточного подолання 

нав’язуваного століттями комплексу неповноцінності та 

провінційності, врешті-решт виходу України на передові 

рубежі європейської та світової цивілізації. 

Наша історична пам’ять , розуміння того, хто ми і якого 

роду, допоможуть нам зміцнити державу і зцементувати 

українську націю. Без усвідомлення цього молодому поколінню 

буде важко творити і вести у прийдешнє країну, яка має все, 

щоб посісти гідне місце в європейському і світовому 

співтоваристві. 

Навчальний посібник за змістом навчального матеріалу 

відповідає базовому курсу кафедри історії України, науки і 

техніки «Історія України та її державності» і рекомендований 

Міністерством освіти України. 

 

 

 

 



 

63.3(4УКР) 

К59 

Козуля, О.  

Жінки в історії України [Текст] / О. 

Козуля. - К. : Український Центр 

духов. культури, 1993. - 255 с.  

 

Книга присвячена видатному 

українському жіноцтву. Яка ж за 

своєю природою українська жінка? 

Автор змістовно дає відповідь на це 

питання. Ця книга про жінок 

політиків, вчених, митців. На протязі всієї історії України 

немало з них в культурно-освітній, політичній і навіть 

військовій діяльності не тільки не поступалися перед 

чоловіками, а й перевершували їх.  

Але завжди на різних життєвих шляхах і перехрестях 

українська жінка стояла на боці милосердя, несла велику любов 

і сімейне тепло. Перелік цих імен: Ярославна з «Слова о полку 

Ігоревим», велика княгиня Ольга, ясновидиця - О.Блавацька, 

богиня співу - Соломія Крушельницька, письменниця 

Н.І.Кобринська, наша сучасниця, відома поетеса - Ліна 

Костенко. І це далеко не повний перелік імен. Розділи «Через 

терни до духовності», «Провісниціволі» та інші не можуть не 

зацікавити читача. 

 

 

 

 

 



 

63.3(4УКР)46-8 

К72 

Костомаров, М. І. 

Богдан Хмельницький [Текст] : 

істор. монографія: пер. з рос. / М.І. 

Костомаров. - Днiпропетровськ : 

Січ, 2004. - 843 с. - ISBN 966-511-

360-7  

 

 

Український переклад 

монографії відомого українського і 

російського історика, етнографа, письменника, 

основоположника народницького напрямку в українській 

історіографії. На великому документальному матеріалі автор 

яскраво характеризує епоху боротьби українського народу за 

незалежність, право на вільний розвиток і щасливе життя. 

 Важливе значення епохи Богдана Хмельницького в нашій 

історії безсумнівне. Вона розпочала й підготувала те, що 

повинно було, за перебігом історичних обставин, збутися в 

майбутніх поколіннях з усіма наслідками для слов’янського 

світу, можливо, ще не зваженими долею.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

63.3(4УКР)я7 

М69 

Михальчук, П. А. 

Історія України: Курс лекцій 

[Текст] : навч. посібник / П.А. 

Михальчук. - Тернопіль : Астон, 

2003. - 272 с. - ISBN 966-7995-

97-6 :  

 

Навчальний посібник з курсу історії України побудований 

на основі авторських лекцій, які читаються для студентів 

неісторичних спеціальностей. В ньому висвітлюються події від 

найдавніших часів до сьогодення з врахуванням сучасних 

досягнень історичної науки, практики викладання вітчизняної 

науки у ВНЗ. 

 Для більш глибокого вивчення студентами вітчизняної 

історії, до кожного розділу подаються фрагменти 

найхарактерніших історичних документів, персоналії, карти, а 

також списки рекомендованої літератури. 

 Посібник розрахований на студентів ВНЗ неісторичних 

спеціальностей. Його можуть використовувати усі, хто 

цікавиться історією України. 

 



 

63.3(4УКР) 

П52 

Полонська-Василенко, Н.  

Історія України [Текст] : у 2 т., Т. 1. 

До середини XVII століття / Н. 

Полонська-Василенко. - 3-є вид. - К. : 

Либідь, 1995. - 672 с. 

   Цей загальний нарис національної 

історії свого часу був підготовлений 

як підручник для вищих шкіл. 

Висвітлюється передусім політична 

історія України, багатовікова боротьба її народу за власну 

державність. Подаються огляди економічного життя, 

соціальних відносин, розвитку культури, церкви тощо. 

У вступній статті подаються відомості про нелегкий 

життєвий і творчий шлях дослідниці, ім’я якої довгі роки 

замовчувалося. 

Перший том праці присвячений історії У країни від 

найдавніших часів до середини XVII ст. 

Другий том оригінального дослідження української історії 

висвітлює період від середини ХУП ст. до початку 20-х років 

нашого століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63.3(4УКР)-7 

У45 

Українська культура: Лекції [Текст] / 

ред. : Д. Антонович ; упоряд. : С. В. 

Ульяновська. - К. :Либідь, 1993. - 592 с. - 

(Пам'яткиісторичної думки України).  

Ця книжка – унікальна спроба цілісного дослідження феномена 

української культури з найдавніших до новітніх часів, 

здійснена у 30-ті років українськими вченими-емігрантами в 

Чехословаччині. Лекції Д.Антоновича, Д. Чижевського, 

Д.Дорошенка, В. Січинського та інших непересічних фахівців 

дають ґрунтовне уявлення про розвій вітчизняної освіти та 

книгодруку, філософії та релігії, різних видів мистецтва 

тощо.Вперше публікуються біографічні відомості про авторів, 

які розкривають складну картину наукового й громадського 

життя на Україні та в еміграції передвоєнних років. Численні 

ілюстрації охоплюють основні види українського 

образотворчого мистецтва.  

    Для істориків, мистецтвознавців, викладачів, студентів, усіх, 

хто цікавиться історією національної культури. 

 

 

 



63.3(4УКР)-8 

В42 

Видатні постаті в історії України ( IX-

XiXст.): Короткі біографічні нариси. 

Історичні та художні портрети [Текст] / 

В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. 

Калінцев та ін. - К. : Вища школа, 2002. -        

359 с. - ISBN966-642-107-0  

 

 Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено суспільно-

політичні погляди та роль кожної особи в історичному розвитку 

України. Вміщено короткі історичні портрети громадських, політичних, 

культурних діячів України, починаючи від виникнення Київської Русі й 

до кінця ХІХ ст. 

У виданні вміщено також художні портрети осіб, життя і діяльність 

яких висвітлюється в книжці. Значна частина цих портретів є відтворенням 

творчого бачення художників С.Васильченка та О.Куліша.Автори цієї 

книжки мають надію, що вона знайде своє місце серед інших видань, 

покликаних спонукати читачів до роздумів про визначних діячів минулого 

України, про історичні події та суспільно-політичні процеси, оцінки яких ще 

недавно здавалися нам аксіоматичними. 
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