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Історія українського війська / М. Відейко, А. Галушка, В. 
Лободаєв, М.  Майоров, Я. Примаченко; під заг. ред. В. 
Павлова; худож. О. Ком’яхов. –  Харків : Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 416 с. : іл. 
Перший за останні 80 років системний науково-популярний 
виклад історії українського війська від трипільських воєн до 
незалежності України, від войовничих готів і гунів до 
звитяжних оборонців Донецького аеропорту. Історичні 
нариси про становлення українського війська від видатних 
істориків-науковців та викладачів провідних університетів 

України. 
40 авторських художніх реконструкцій військової форми та обладунків воїнів 
роботи відомого українського ілюстратора О. Ком’яхова. 
Близько 300 унікальних фотографій з колекції Національного історичного музею 
України та особистих зібрань. Матеріали археологічних досліджень, архівні та 
іконографічні матеріали тощо. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/347114/default 
 
 
 

 
Кокотюха А. Покоління сміливих. Україна: 25 років 
незалежності / А.  Кокотюха. – Харків : Віват, 2016. – 400 
с. : іл. 
Чверть століття тому Україна здобула незалежність. 
Омріяна, вистраждана, що принесла вона українцям? Автор 
пропонує читачам згадати, як це було, поміркувати над 
сьогоднішнім днем і замислитися над своїм майбутнім. Нам 
є чим пишатися, про що свідчать коментарі від видатних 
українців.  
Ця книжка розгортає велике полотно долі держави, 
вигаптуване водночас гордістю за здобуті досягнення й 

перемоги і болем за помилки та поразки… Гортаючи сторінки, мимоволі 
запитуєш себе: невже це було? Невже ми це зробили? – й не ймеш тому віри. А 
ще розумієш: не можна лишатися осторонь, бо найголовніша перемога чекає на 
нас попереду.  
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/347770/default 
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Мельник І. В. Czernowitz : історичні вулиці, будинки та 
видатні особистості : урбаністичні есеї / І. Мельник, Л. 
Щербанюк, О. Любківський. – Чернівці : Друк Арт, 2015. 
– 415 с. : іл. 
У книзі зібрано інформацію про історичні вулиці, площі, 
будівлі та пам’ятки Чернівців. Читачі здійснять мандрівку 
містом та його околицями, познайомляться з мешканцями. 
Довідаються багато нового. 
Видання розраховане на екскурсоводів, краєзнавців та усіх, 
кому цікаві минувшина і сьогодення Чернівців. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/

328690/default 
 
 
 
 

Саричев В. Три століття козацького флоту / В. Саричев. 
Нац. заповідник «Хортиця», Благодійний фонд 
«Хортиця», пер. з англ. Г. Остапенко. – Запоряжжя : 
Кераміст, 2015. – 136 с. : іл. 
Історію Запорозького козацтва неможливо відокремити від 
морських походів та битв, через що вона одночасно є 
історією Запорозького козацького флоту. За його допомогою 
з кінця XV до кінця XVIII ст. у Чорноморському регіоні 
козацтво вирішувало історичні завдання протистояння і 
взаємодії західної та східної цивілізації та захисту 
українського народу від знищення. З огляду на це автор 

вважає штучним зведення історії легендарних козацьких суден чайок та козацьких 
морських походів лише до XVI-XVII ст. Доки на півдні України, на перетині 
напрямків експансії Речі Посполитої, Османської та Російської імперій, існувало 
козацтво, його флот залишався суттєвим чинником геополітичних перетворень у 
Північному Причорномор’ї та Приазов’ї. 
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією Запорозького козацтва та 
України. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334029/default 
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