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Баран З. А. Історія України від давнини до сучасності : навч. 
посіб. / З. А.  Баран, Н. В. Кокотко, Р. Б. Тарнавський, 
Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка, Комунал. заклад Львів. обл. ради 
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді». 
– Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 101 с. : табл. 
Матеріали посібника містять стислий виклад тем з історії 
України від найдавніших часів до початку ХХІ ст. Особливістю 
посібника є те, що матеріал подано у вигляді схем, таблиць, 
діаграм, що сприятиме кращому запам’ятовуванню учнями 
історичних подій, діячів, фактів, понять. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/309787/default 
 
 

 
Золота еліта Тернопілля. Лауреати областного конкурсу 
«Людина року» /  упоряд. В. П. Пласконіс. – Тернопіль : 
Терно-граф, 2014. – 159 с. : іл. 
У виданні в хронологічному порядку подано розповіді про 
життєвий і творчий шлях лауреатів обласного конкурсу 
«Людина року» від часу його заснування й до сьогодення. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/309

615/default 
 
 

 
 

Ігнатенко І. Етнологія для народу. Свята, традиції, звичаї, 
обряди, прикмети, вірування українців / І. Ігнатенко; відп. за 
вип. І. Г. Веремій. – Харків : Книжковий клуб «Клуб 
сімейного дозвілля», 2016. – 320 с. : іл. 
«Етнологія для народу», написана простою, зрозумілою мовою, 
не обтяжена термінами й купою посилань. Натомість викладений 
матеріал базується на солідних та достовірних етнографічних 
джерелах: польових дослідженнях, архівних матеріалах, фаховій 
сучасній літературі, яку створили провідні етнологи України. 
Книжка розкаже про обряди, що супроводжували ключові 
періоди людського життя: народження, одруження та смерть; 

розкриває таємниці народної медицини та секрети наших предків, пов’язані з 
будівництвом хати й веденням власного господарства; висвітлить традиції відзначання 
свят річного циклу, що допоможе зрозуміти значущість плину часу. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/331868/default 
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Ковтун А. Вода й вогонь в українських легендах та 
віруваннях : літ.-худ. вид. / А.  Ковтун. – Київ : Успіх і 
кар’єра, 2015. – 144 с. : кол. іл. 
Збірка тематичних українських легенд та давніх вірувань про 
найважливіші речі в житті людини – воду та вогонь. Культ 
води й вогню існував у міфології всіх народів. Поклоніння 
воді й вогню було перенесене древніми народами. Відгуки 
давніх легенд дійшли до нас у вигляді обрядів та звичаїв, 
ритуальних пісень, танців, колядок, приказок, прислів’їв, 
загадок, прикмет і т. ін. 
Книга стане у пригоді всім, хто захоче поринути у світ наших 

предків, ознайомитися з їх світобаченням.  
Представлений матеріал зацікавить школярів, студентів, широкі кола української 
громадськості. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/322732/default 
 

Лис В. Соло для Соломії : роман / В. Лис; передм. Т. 
Прохаська. – 2-ге вид. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2015. – 364 с. 
Вона йде за покликом серця, помиляється сама й легко пробачає 
помилки іншим, сходить на самий верх величі людського духу та 
падає у безодню засудження оточуючих… Карколомні події ХХ 
століття: війна, примусова колективізація – події, що назавжди 
змінили не тільки людей, а й Україну. Та у межах історії країни це 
лише пункт статистичних даних, за яким немає нічого, окрім 
чисел. А як щодо історії однієї людини, жінки, котра прагла 
звичайного земного щастя? 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/312765/default 
 
 

Лісецький С. Й. Історія української музики. Від найдавніших 
часів до першої чверті ХІХ століття : навч. посіб. для студ. 
вищ. муз. навч. закл. / С. Й. Лісецький; Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 148 с.  
У навчальному посібнику охоплено великий матеріал, що 
стосується кількох музико-історичних періодів. Античність 
представлена найдавнішими пластами фольклору – циклами 
календарно-побутових, весільних пісень і плачів. Музична 
культура Київської Русі – билинами, творчістю скоморохів, 
музикою військових княжих дружин та першими зразками 
духовних піснеспівів. Епоху Відродження широко представлено 

думами, історичними піснями та іншими музичними жанрами. Бароко розкривається 
низкою музично-творчих процесів, передусім музикою всесвітньо визнаних 
композиторів. Класицизм в українській музичній культурі відзначився подальшим 
зміцненням професіоналізму, розширенням жанрових рамок та виробленням нового 
стилю й нових музичних форм. 
Для студентів вищих музичних навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться 
історією української музики. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343073/default 
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Машкевич С. Улицы Киева. Ретропутешествие / С. 
Машкевич; худ.-оформ. Е. Д.  Кононученко. – Харьков : 
Фолио, 2015. – 315 с. : фото. 
Ця книга – свого роду подорож по Києву в просторі-часу. У 
кожному з семи маршрутів Києвом міститься розповідь про 
історію назв усіх вулиць, по яких проходить автор, а також про 
етапи топонімічної історії Києва. Історичне дослідження, 
засноване на документальної інформації з відомих і маловідомих 
першоджерел, супроводжується літературними фрагментами і 
численними ілюстраціями. 
Див. в електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/317529/default 
 
 
 

 
Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, 
територія і кордони України / К. Галушко [та ін.]; упоряд. К. 
Галушко. - Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного 
дозвілля». 2016. – 350 с. : іл. 
У книзі розповідається про те, як Україна «здобувала себе»: як 
ставала країною, а потім державою, як формувала свою територію 
та окреслювала її кордонами – тими кордонами, які нам сьогодні 
доводиться боронити зі зброєю в руках. Ці межі з’явилися не 
випадково й часто здобувалися дорогою ціною. Крім того, читачі 
дізнаються історію появи українського прапора, герба та гімну – 
державних символів, які сьогодні набувають нового, заслуженого 

й набагато важливішого значення, ніж за колишніх часів зневіри та розчарування. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/332057/default 
 
 
 
 

Павлюк Л. Л. Єлизавета Чавдар. Життя віддане мистецтву / 
Л. Л. Павлюк. – Київ : Муз. Україна, 2015. – 144 с. 
Книгу присвячено видатній українській співачці, народній 
артистці СРСР, професору Єлизаветі Іванівні Чавдар. Вперше 
зібрано і опубліковано спогади та унікальні фотографії з архівних 
фондів Національної опери України ім. Тараса  Шевченка, 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, а також архіву 
Єлизавети Чавдар НМАУ ім.  П. І. Чайковського. 
Видання адресоване широкому загалу та фахівцям вокального 
мистецтва. 
Див. в електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/322383/default 
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Портнова Т. Любити і навчати: селянство в уявленнях 
української інтелігенції другої половини ХІХ століття / Т. 
Портнова. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. – 238 с. 
У книзі проаналізовано набір ідей та уявлень про селянство, які 
домінували у колективній думці представників українського руху 
у Російській імперії другої половини ХІХ століття. Дослідження 
присвячено двом основним питанням: як і чому у ХІХ столітті 
селянин перетворився в уяві української інтелігенції на 
соціальний символ виняткової важливості та які характеристики 
діячі українського руху приписували селянству і з яких 
міркувань. У роботі показано вплив національної ідеології на 

формування позитивного образу селянина. 
Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться інтелектуальною та 
соціальною історією України. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334258/default 
 
 

Слабченко Є. Дипломатична історія України / Є. Слабченко; 
упоряд. І. Матяш. – Київ : Вид-во «Кліо», 2016. – 494 с. 
У виданні вперше публікується праця, українського громадського 
діяча в еміграції, кінорежисера, кінооператора, колекціонера 
бібліотечних і архівних зібрань, відомого у світовому 
кіномистецтві як Ежен Деслав. У праці висвітлено історію України 
як суверенної держави від Київської Русі до Української Народної 
Республіки через процес боротьби за незалежність шляхом як 
дипломатичних зусиль, так і збройної боротьби, її ролі як 
регіонального і міжнародного гравця, налагодження контактів з 
іншими країнами та організації дипломатичної служби. 

Для широкого кола читачів, які цікавляться дипломатичною історією України, а також 
науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343099/default 
 

 
Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня 
Україна, Русь і походження українців / М. Відейко [та ін.]; 
упоряд. К. Галушко. – Харків : Книжковий клуб «Клуб 
сімейного дозвілля», 2016. – 350 с. : іл. 
У цьому томі різні автори – провідні археологи та історики 
України у формі нарисів описали шлях пращурів сучасних 
українців від найдавніших часів до середини ХІІІ століття. Різні за 
стилем викладу – і більш популярні, і наукові нариси, знайдуть 
свого читача, оскільки зорієнтовані на широкий загал читачів, 
зацікавлених історією.  
Див. в електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/332068/default 
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