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Бербер Г. Украина в составе Литвы и Польши. Забытые 
войны / Г. Бербер –  Одесса : Интерсервис, 2015. – 309 с. : 
цв. ил. 
Дана книга є продовженням «Київської Русі». Всі, хто читав 
цю книгу ознайомилися з історією Київської Русі від її 
виникнення у 862 році до 1366 року (розпад Київської Русі – 
завоювання Галицького князівства Польщею). 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/

345718/default 
 
 
 

Бербер Г. Украина – от скифов до Сечи. Киевская Русь / 
Г. Бербер. - Одесса : Интерсервис, 2014. – 244с. : цв. ил. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/

345721/default 
 
 
 
 
 
 

 
 
Іванова Л. Г. Гетьманщина у XVIII ст. : політичні 
процеси і постаті : історичні нариси / Л. Г. Іванова, Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ ; Кам’янець-
Подільський : Історія в книзі, 2016. – 185 с. 
У формі історичних нарисів у книзі розглядаються складні та 
важливі питання політичного життя Гетьманщини XVIII ст. 
Зокрема, розкривається сутність протекторно-васальних 
відносин між обома державами – Гетьманщиною і 
Московією в період гетьманування І. Мазепи й І. 
Скоропадського; головні принципи політичної культури та 
державотворчих ідей, концепцій в середовищі української 

козацько-старшинської еліти.  
Читач знайде цікаві замальовки про демографічну ситуацію в Україні у XVIII ст. – 
динаміку зростання населення, його соціальний та етнічний склад.  
Книга розрахована на широку читацьку аудиторію, яка цікавиться історією 
України. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343168/default 
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Історія Запорозької Січі / В. Смолій, В. Щербак, А. 
Гурбик. Т. Чухліб [та ін.] ; відп. ред. і передм. В. Смолій. – 
Київ : Арій, 2015. – 239 с. : іл.  
Це унікальне видання, де вперше визначено і науково 
обґрунтовано час та місця постійного розташування над 
Дніпром та Дунаєм січового Коша. У ньому висвітлено 
утворення «козацької республіки», матеріальну та духовну 
культуру січової громади, а також вплив останньої на 
українське суспільство ранньомодерної доби. 
У книзі читачі знайдуть відомості про Хортицький замок, 
Томаківську, Базавлуцьку, Микитинську, Чортомлицьку, 
Кам’янську, Олешківську, Підпільненську та Задунайську 

Січі. 
Розрахована на викладачів, студентів і школярів, а також усіх, хто цікавиться 
історичним минулим України. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/346713/default 
 

Короткі українські регіональні літописи / упоряд. В. 
Шевчук. – Київ : Вид-во «КЛІО», 2016. – 446 с. : іл. 
Вперше в історії української історіографії книга збирає під 
спільною обкладинкою серію пам’яток із літописів, 
хронічок, компіляцій та реєстрів, складених у ХVІ-ХІХ 
століттях як у значних культурних центрах України, так і 
розкиданих по її території, через що називаємо їх 
регіональними. Частину історичного матеріалу автори 
запозичували із літописних зведень, а частину творили 
самостійно. Імена складачів бувають і відомі, і невідомі. 

Отже, книга – своєрідна історія України, зведена з різних чинників.  
І в цьому особлива її вартість як істотного джерела нашого минулого, вельми 
різноманітного фактологічно.  
Для науковців, студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, фольклористів, а 
також тих, хто цікавиться старовиною. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345072/default 

 
Кульчицький С. Донеччина і Луганщина у ХVІІ- ХХІ ст.: 
історичні фактори й політичні технології формування 
особливого та загального у регіональному просторі / С. 
Кульчицький, Л. Якубова, НАН України. Ін-т історії 
України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. 
– 812 с.  
На тлі поворотних етапів політичної, соціально-економічної 
та етнокультурної історії нового й новітнього часу в 
монографії реконструйовані обставини колонізації 
Донеччини і Луганщини, участь окремих етнічних груп в 

господарському освоєнні регіону, процеси етнокультурного обміну та 
суперечності, які вони генерували. Через дослідження державних практик 
регулювання міжнаціональних взаємин та інтеграції регіональної ідентичності в 
загальнонаціональний та загальнодержавний контекст здійснюється спроба 
встановити властиві регіону форми соціальної та міжетнічної взаємодії, 
окреслюються сучасні тенденції, перспективи й потенційні загрози. 
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Запропоновано нові теоретико-методологічні підходи до дослідження взаємодії 
особливого та загального на прикладі суперечливих і потенційно 
конфліктогенних взаємовідносин регіону з ядром націєтворення. 
Одним з напрямів дослідження є введення окресленої проблематики в контекст 
державної національної та соціогуманітарної стратегії з метою подолання 
трагічних наслідків збройного протистояння на сході України. 
Книга розрахована на читачів, які цікавляться актуальними питаннями 
вітчизняної історії. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343669/default 

 
Малі українські діарії ХVІІ- ХVІІІ століть / упоряд. 
вступ. стат. та комент. В.  Шевчука. – Київ : Вид-во 
«КЛІО», 2015. – 407 с. 
Книга унікальна, бо тут уперше зібрані твори 
щоденникового жанру, які приносять читачу безліч 
малознайомої інформації з другої половини ХVІІ- ХVІІІ ст. 
Для науковців та студентів-істориків, етнологів, 
релігієзнавців, фольклористів, а також тих, котрі цікавляться 
старовиною 
Див. в електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345189/default 
  
Мицик Ю. Чигирин – гетьманська столиця / Ю. Мицик. 
– 2-ге вид. – Київ : Вид-во «КЛІО» 2016. – 391 с.  
Видання є першим узагальнюючим дослідженням з історії 
гетьманської столиці – Чигирина, з яким пов’язані часи 
Національно-визвольної війни українського народу 1648-
1658 рр., часи Руїни та гайдамацького руху. У ньому 
висвітлюється також історія Чигиринського полку та низки 
населених пунктів на його території.  
Книжка, в якій охоплено події з давніх часів до ХІХ ст., 
ґрунтується як на опублікованих, так і на архівних джерелах, 
проливає світло на незнані сторінки історичного минулого 

важливого регіону України козацької доби. 
Видання розраховане на науковців, викладачів вищої та середньої школи, 
краєзнавців та всіх, хто цікавиться історією козацтва та рідного краю. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/346904/default 
 

Неживий О. І. Луганщина – земля українська. Духовні 
обереги рідного краю : літературно-краєзнавчі нариси / 
О. І. Неживий. Департамент освіти і науки Луган.. обл. 
держ. адм., Луганськ. обл. ін-т післядипл. педагог. освіти. 
–  Харків : «Друкарня Мадрид» 2016. – 135 с.  
Луганщина – земля українська. Тому своєрідними 
оборонними рубежами духовності є сьогодні творчість 
видатних українських письменників-луганців –  Володимира 
Сосюри, Григора Тютюнника, Івана та Надії Світличних, 
Миколи Руденка, Василя Голобородька – лауреатів 
Національної премії України імені Тараса Шевченка. 
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Захисникам Вітчизни, учителям, студентам, учням, краєзнавцям, усім читачам 
пропонуються духовні обереги рідного краю. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345091/default 
 
 
 

Овчаренко Л. Кам’янець-Подільський осередок 
гончарної освіти в Україні (1905-1933) = The Kamyanets-
Podilsky centre of pottery education in Ukraine (1905-1933) / 
Л. Овчаренко, НАН України. Ін-т керамології – вид-ня 
Ін-ту народознавств., Нац.музей-заповідник укр. 
гончарства в Опішному; Наук. ред. О. Пошивайло. – 
Опішне : «Українське народознавство», 2015. - 1279 с. : іл. 
Перше в українській керамології комплексне дослідження 
розвитку гончарного шкільництва в місті Кам’янець-
Подільський упродовж першої третини ХХ століття. За 

архівними й літературними джерелами, польовими матеріалами проаналізовано 
передумови заснування, основні напрямки діяльності, учнівський склад, навчальні 
програми, технологічні аспекти опанування гончарства, етнопедагогічні засади 
функціонування й персоналії викладачів різночасових навчальних закладів. 
Відтворено унікальну в межах України систему комплексного формування 
творчого майстра, що передбачала практику у виробничих майстернях, участь в 
етнографічних експедиціях і фахових гуртках, видавничу музейну й виставкову 
діяльність.  
Для керамологів, етнологів, істориків, етнопедагогів, мистецтвознавців, 
культурологів, педагогів і краєзнавців, усіх, хто розвиває гончарство як 
етноідентифікуюче явище національної культури й цікавиться художньою 
спадщиною українців. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/321965/default 
 
 

 
Палій О. 25 перемог України / О. Палій. – 3-тє вид. – Київ 
: К.І.С., 2016. – 116 с. 
Книга Олександра Палія «25 перемог України» популярно 
викладає історичні події, пов’язані з Україною, що справили 
найбільший вплив на світову, європейську та українську 
історію. Перелічені в книзі факти визнані й підтверджені 
академічною наукою.  
Книга стане в пригоді військовослужбовцям, усім 
захисникам Батьківщини, студентам, викладачам, учням 
загальноосвітніх шкіл та всім, хто цікавиться вітчизняною 
історією. 
Див. в електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345941/default 
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Хома І. Історія військового формування Січових стрільців 
1917-1919 роки : монографія / І. Хома, Нац. ун-т 
«Львівська політехніка», Центр незалеж. іст. студій. – 
Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 239 с. 
На основі документів українських, російських та польських 
архівів, спогадів, мемуарів, преси 1917-1919 рр. та 
історіографії досліджено історію одного з найбоєздатніших, 
політично та морально стійких військових формувань періоду 
Української національної революції – Січових стрільців. 
Простежено організацію командної вертикалі, структури, 
реорганізаційні процеси на всіх етапах перебування Січових 

стрільців у складі українських армій. Висвітлено участь стрілецької формації у 
двох війнах з більшовицькою Росією, а також протистоянні з російською 
білогвардійською армією А. Денікіна. Досліджено військово-політичні процеси, 
які безпосередньо та опосередковано відбувались за участі стрілецтва і з ними 
були пов’язані. Значну увагу приділено ідейним засадам діяльності командного 
складу. Розкрито громадську, політичну та військову діяльність Є. Коновальця. 
Для істориків, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345264/default 
 

Червінський В. І. Історія України. Джерельний літопис / 
В. І. Червінський, М. І. Обушний. – 3-тє вид, перероб. й 
допов. – Київ : Україна, 2016. – 895 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. 
Книга розрахована на широке коло читачів. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/346980/default 
 
Чухліб Т. Гетьмани України. Війна, політика, кохання / Т. Чухліб. – Київ : 

Арій, 2016. – 479 с. 
Хто вони гетьмани України, – грізні козацькі ватажки, вожді 
опозиційних до будь-якої влади розбійницьких ватаг, степові 
«Польові командири» чи хитромудрі правителі держави? 
Скільки їх було в історії нашої країни? Хто був першим у 
гетьманській когорті? Коли на українських землях з’явилося 
слово «Гетьман» і що воно означало? Як змінювалося 
становище володарів гетьманської булави протягом різних 
історичних періодів? Яким було приватне та повсякденне 
життя гетьманів, їхніх дружин і родин? Відповіді на ці та інші 

цікаві питання допитливий читач знайде у цій книзі. 
Розраховано на широке коло читачів. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/346712/default 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345264/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/346980/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/346712/default


 
Яневський Д. Проект «Україна» Відомі історії нашої 
держави / Д. Яневський; худож. оформл. О. Д. 
Кононученко. – Харків : Фоліо, 2016. -287 с. : іл. 
У новій книжці телеведучого, журналіста Hromadske TV 
доктора історичних наук Данила Яневського розповідається 
про те, що відбулося на землі, яка зараз називається 
Україною, починаючи з середини Х ст. до об’єднання 1386 
року Королівства Польського та Великого князівства 
Литовського, а потім – до ліквідації полкової системи 
Гетьманщини та утворення 1781 року Київського 
намісництва, яке охоплювало всю територію сучасної 

України від Дніпра до Збруча. 
У книжці автор висловлює свій власний погляд на історію України і підкреслює, 
що історія Русі/України – це складова історія країн Центральної та Східної 
Європи. 
Див. в електрон. каталозі 
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