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Галайчук В. Українська міфологія / В. Галайчук; іл. Т. 
Гущина. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2016. – 288с.  
Ця книжка в основному ґрунтується на польових записах 
автора, які зберігаються в архіві Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Матеріали з Полісся за 1994-1998 і 2013-2015 рр. також 
наявні в архіві Державного наукового центру захисту 
культурної спадщини від техногенних катастроф. Окрім 
того, залучено польові матеріали колег Ярослава 
Гарасима, Романа Сілецького та ін. Низку записів зробили 
в минулому студенти кафедри етнології, а нині 

працівники провідних вищих навчальних закладів та наукових установ України 
Надія Левкович (Войтович), Божена Кузьмінська та ін. 
Зважаючи на величезний обсяг матеріалу з демонології, у цій книзі обмежуємося 
характеристикою лише кількох популярних персонажів, розповіді про яких 
донині можна ще почути на різних українських теренах. Сподіваємося, що 
викладений матеріал буде цікавим читачеві. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343208/default 
 

Героям Слава. Книга пам’яті героїв АТО. Сумська 
область / Працювали Є. Положій, Ю. Левківська, О. 
Кущенко. – Суми : Всі Суми Панорама-Медіа : Еллада 
S, 2016. -112 с. : фот. 
У книзі вміщено розповіді про жителів та уродженців 
Сумщини, які загинули у боротьбі за свободу та 
незалежність України на полях неоголошеної війни в 2014-
2015 роках. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/inde
x/343188/default 
 
 
Горобець В. Князі і гетьмани усієї Русі «Через шаблю 
маємо право». Злети і падіння козацької держави 1648-
1783 років / В. Горобець. – Харків : Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 351 с. : іл. : іл., 
карти. 
Читач може познайомитися з думкою провідних 
вітчизняних істориків, результатами останніх наукових 
досліджень та відкриттів. Козацька революція 1648-1649. 
Переяславська рада і світ після Переяслава. Війна берегів 
та її наслідки. Гетьманат кінця XVІІ – початку XVІІІ ст. 
Ці теми стали вкрай актуальними, і пропонована книжка 
може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують 
кожного українця. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343005/default 
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Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв / 
Упоряд. М. Семенченко; за заг. ред. Л. Івшина; відп. 
ред. А. Мотозюк. – вид. 3-тє, перероб. – Київ : 
Українська прес-група, 2016. – 295 с. : іл. 
Ця книга про тих, хто пішов боронити нашу землю та 
зберегти єдність країни. Про тих, хто робив героїчні 
вчинки, просто добре виконуючи свою роботу і 
залишаючись вірним присязі. Вона – про силу, волю, 
мужність. Про Героїв. Тих, хто загинув, і тих, хто вижив, 
пройшов, пережив. За час війни на сході «День» зібрав і 
опублікував стільки історій, що вистачило б на кілька 
томів. І далі продовжуємо їх записувати. Тут ви можете 

прочитати знакові історії про знакові події цієї неоголошеної війни на Донбасі. 
Можливо, не всі вони припадуть вам до душі, але ви вже ніколи не бачитимете 
війну абстрактною і далекою, навіть якщо живете за тисячі кілометрів від неї і вам 
не чутно «Градів»… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343003/default 

 
Кульчицький С. Триста років самотності : український 
Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / С. 
Кульчицький, Л. Якубова. – Київ : Вид-во «КЛІО», 
2016. -719 с 
На тлі поворотних етапів політичної, соціально-
економічної та етнокультурної історії нового й новітнього 
часу у книзі реконструйовано обставини колонізації 
Донеччини і Луганщини, участь окремих етнічних груп у 
господарському освоєнні регіону, процеси етнокультурної 
взаємодії та суперечності, які вони генерували. Через 
дослідження державних практик регулювання 
міжнаціональних взаємин та інтеграції регіональної 

ідентичності в загальнонаціональний та загальнодержавний контекст здійснено 
спробу встановити властиві регіону форми соціальної та міжетнічної взаємодії, 
окреслено сучасні тенденції, перспективи й потенційні загрози. Одним із 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/343147/default 

 
Лещенко Н. Українська культура. Свята. Традиції. 
Обряди = Ukrainian Culture. Festivals. Traditions. 
Customs / Н. Лещенко, Р. Павлюк; фото В.  Антонович, 
О. Безобчук, Н. Божинська. – Харків : Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 191 с. : іл. 
У книзі ви знайдете відомості про звичаї, обряди, 
світогляд і побут українців, що охоплюють період з другої 
половини ХІХ до початку ХХІ ст., зразки фольклорних 
текстів і навіть уривки стенограм з експедицій етнографів-
польовиків. 
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Ця книга – гідний орієнтир для тих, хто цікавиться українською етнографією та 
фольклором. Ця робота стане у пригоді читачу будь-якого віку, а також 
іноземцям, що прагнуть, зрозуміти українську ментальність. 
Наприкінці книги подано спеціальний перелік науково-популярної літератури з 
етнографії та фольклору, що допоможе продовжити читачеві своє народознавче 
дослідження. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/342866/default 
 

 
Лойко С. Аеропорт у фотографіях і текстах / С. Лойко; 
пер. з рос. М. Іванцова; фото С. Лойко. – Київ : А-ББА-
ГА-Ла-МА-ГА, 2016. – 95 с. : кол. іл. 
Ця книга про війну якої не мало бути. Ця книга про 
героїв, які не хотіли вмирати. 
Починається роман в Аеропорту, і його головна лінія 
розгортається по хвилинах упродовж останніх п’яти днів 
понад 240-денної облоги. 
У цій книзі багато персонажів, багато сюжетних ліній, які 
драматично переплітаються. Роман не тільки й не стільки 
про війну. Він також і про любов, про зраду, пристрасть, 

брутальність, ненависть, лють, ніжність, відвагу, біль і смерть. 
Усі герої книги-вигадані персонажі в запропонованих обставинах. Проте воєнні 
сцени та події переважно узяті автором із життя і ґрунтуються на особистих 
спостереженнях, адже він провів усю війну на війні і, зокрема, був єдиним 
іноземним кореспондентом в Аеропорту під час його облоги. 
Книга буде цікавою багатьом, незалежно від віку та характеру.  
Усі фотографії було знято автором у 2014-2015 роках на війні у Східній Україні. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343004/default 
 

 
Русь «після Русі». Між короною і булавою : українські 
землі від королівства Русі до Війська Запорізького / В. 
М. Горобець, М. М. Волощук, А. Г. Плахонін та [ін.]. – 
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 
2016. – 351 с. : іл. : іл., карти. 
Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в 
суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес 
до історії України.  
Читач може познайомитися з думкою провідних 
вітчизняних істориків, результатами останніх наукових 
досліджень та відкриттів. Русь у другій половині ХІІІ ст. 
Держава Романовичів. Українські землі й Велике 
князівство Литовське. Україна в складі Речі Посполитої. 
Сьогодні ці теми стали вкрай актуальними, і пропонована 

книжка може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного 
українця. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343022/default 
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Скобало Ю. Війна не поставила нас на коліна! / Ю. 
Скобало; вступ. сл. В.  Середа, М. Васюта,С. Костюк. – 
Львів : Растр-7, 2016. – 303 с. : фото. 
До цієї збірки увійшло 67 оповідань про 
військовослужбовців, бійців Національної гвардії та 
добровольчих батальйонів, медсестер, працівників 
національної поліції, волонтерів та священиків. У книзі 
описані деякі епізоди подій, які відбувалися під 
Зеленопіллям та Іловайськом, у Луганському аеропорту, 
під Донецьком, Маріуполем, Дебальцевим, Щастям, 
Кримським, Слов’янськом, Станицею Луганською, 
Мар’їнкою, Пісками, Авдіївкою та іншими населеними 

пунктами, розташованими у гарячих точках. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/342962/default 
 

Торба В. Я – свідок. Записки з окупованого 
Луганська / В. Торба; за заг. ред. Л. Івшина; відп. 
ред. А. Морозюк. - вид. 3-тє, перероб. – Київ : 
Українська прес-група, 2016. – 383 с. : іл. 
У цій книжці зібрано спогади, фрагменти щоденника та 
статей у «Дні», які із окупації для автора стали вікном в 
Україну. Інколи без світла, інколи без надії на 
звільнення, інколи без можливості повідомити про себе 
з тенет заблокованого міста, яке перетворилося на 
пастку. Та автор був переконаний, що читачі в Києві чи 
Одесі, Харкові чи Львові мають зсередини бачити, як 
Зло розпинає схід нашої країни. Не лише заради 
фіксації, не тільки для розсмоктування гарячих 

подробиць, а насамперед для правильних висновків. Це та книга, типографська 
фарба якої пахне кров’ю і просякнута слізьми. Вона розповість про втрату і біль, 
про героїзм і безпорадність, про те що довелося пережити українцям на Донбасі і 
що ще доведеться нам винести. Зрештою – до чого ми маємо бути готові… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343001/default 
 

 
Хоробрі серця неможливо зупинити : посвята 
загиблим землякам – запоріжцям, які віддали своє 
життя за мир та спокій на рідній землі : альбом / 
Вільнянська гімназія «Світоч»; авт.-упоряд. О. Н. 
Пєстрікова. – Запоріжжя : Кераміст, 2016. – 155 с. : 
фот. 
Альбом – посвята «Хоробрі серця неможливо 

зупинити» є складовою частиною інформаційного ресурсу з ідентичною назвою. 
Містить фото загиблих бійців та короткі інформаційні статті. 
Крім наших земляків, народжених у Запорізькому краї, до видання долучені 
прізвища військових – мешканців області, офіцерів запорізьких артилерійських 
бригад та батальйонів, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, мир 
та спокій на рідній землі. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343126/default 
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