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Шановні користувачі! 

Пропонована віртуальна виставка, ознайомить 
вас із долями, життєвим досвідом, подвигами 

тих особистостей, життя яких стало 
прикладом патріотизму, життєздатості, 

мужності та мудрості для багатьох поколінь.
Матеріали розраховані на широке коло читачів. 
Видання у виставці представлені за алфавітом 

прізвищ авторів та назв творів.



“Вітчизна – ось альфа і омега”
Дмитро Павличко

«Дзвін шабель, пісні, походи, воля 
соколина, тихі зорі, ясні води - моя 

Україна»

Володимир Сосюра



Публіцистика



Білоусов, Є. В. Славетні

імена України : [оповід. для дітей

серед. шк. віку] / [Є. Білоусов ;

передм. П. Мовчана ; ред. Д.

Головко, В. Клічак]. — К. :

Просвіта, 2003. - 208 с. – Кн. 1.

Пропонована книга – збірка

оповідань про наших видатних

співвітчизників, імена яких

увійшли в історію України, в тому

числі про Володимира Святого-

князя Київського, князя Ярослава

Мудрого, Данила – князя

Галицького, гетьманів Богдана

Хмельницького, Івана Мазепу,

Пилипа Орлика, державного діяча

Михайла Грушевського та ін.

Видання адресоване читачам

середнього шкільного віку.



Гончарук, Т. С. Дем’ян Многогрішний

/ Т. Гончарук. – К. : Прадес, 2012. - 120 с.

З усіх козацьких гетьманів

Лівобережжя другої половини ХVII-XVIII

ст. Дем’ян Гнатович Многогрішний

лишається напевно майже незнаним. Все

своє життя Дем’ян Гнатович пишався тим,

що не маючи за собою ні давнього

козацького родоводу, ні освіти, спромігся

стати провідним політиком Лівобережжя і

здобути булаву гетьмана Він був першим

українським гетьманом ув’язненим

російською владою та засланим до Сибіру.

Автор книги на підставі історичних

джерел намагається розглянути вже відомі

науковцям та маловідомі читачеві сторінки

життя та діяльності Дем’яна

Многорішного.

Дослідження розраховане на широке

коло читачів.



Горобець, В. Павло Полуботок

/ В. Горобець. – К., 2009. - 64 с. –

(Гетьмани).

В історії української державності

козацької доби гетьману Павлу

Полуботку належить особливе місце.

Взявши до рук гетьманську булаву,

Полуботок зумів гідно протистояти

наступу уряду Петра І на українську

автономію, а мученицька смерть була

прийнята гетьманом в казематах

Петропавлівської фортеці заради

відстоювання інтересів козацької

України та збереження непорушності

завойованих козацькою шаблею прав

і вольностей…

Книга буде цікавою та

корисною широкому колу читачів.



Гусєв, В. І. Видатні постаті в

історії України ІХ-ХІХ ст. : короткі

біографічні нариси. Історичні та

художні портрети : довід. вид. / В. І.

Гусєв, В. П. Дрожжин [та ін.]. - К. :

Вища шк., 2002. – 359 с. : іл.

В пропонованому виданні

вміщено короткі історичні портрети

громадських, політичних і

культурних діячів України,

починаючи з виникнення Київської

Русі й до кінця ХІХ ст.

Книга адресована всім тим, хто

цікавиться історією нашої держави,

учням загальноосвітніх шкіл,

гімназій, студентів.



Коляда, І. А. Богдан

Хмельницький / І. А. Коляда, В. І.

Милько. – Київ : Укрвидавполіграфія,

2013. – 128 с.

Богдан Хмельницький –

видатний український політик,

полководець і дипломат, керівник

національно - визвольної війни 1648-

1657 рр. Він створив армію, формував і

зміцнював гетьманську владу,

розбудовував державу. Саме гетьман

Богдан Хмельницький сформував

державну ідею, що передбачала

створення незалежної соборної

Української держави в етнічних межах

проживання українського народу.

Пропонована книга розрахована

на широке коло читачів.



Мицик, Ю. Іван Виговський

/ Ю. Мицик / Ю. Мицик. - К. :

Світоч, 2012. – 127 с.

Іван Виговський - один з

керівників Національно-визвольної

війни 1648-1658 рр., найближчий

помічник Богдана Хмельницького

у розбудові Української держави,

переможець в битві під Конотопом.

Блискуча перемога війська

під проводом гетьмана Івана

Виговського вивчається в Україні,

як зразок військового мистецтва…

Видання розраховане на

широке коло читачів.



Сорока, Ю. Дмитро Байда-

Вишневецький / Ю. В. Сорока – К.

: Золоті ворота, 2013. – 120 с.

Дмитро Байда Вишневецький

– славетний козацький лицар,

визначний полководець, який на

початку 1530-х років заснував

фортецю на острові Мала Хортиця

на Дніпрі, згуртував навколо неї

козаків і цим поклав початок

Запорізькій Січі. Про його

хоробрість і талант в народі

складалися легенди…

Книга буде цікавою

широкому колу читачів.



Тагліна, Ю. С. Михайло

Грушевський / Ю. С. Тагліна. - К. :

Кетс, 2013. – 128 с.

Михайло Грушевський є

однією з головних постатей

українського національного

самоствердження в новітній історії

України.

В пропонованій книзі автор

розповідає про найважливіші віхи

й найцікавіші сторінки життя

видатного українського вченого,

політика та громадського діяча.

Видання буде цікавим

читачам різних вікових категорій.



Толочко, П. Ярослав

Мудрий / П. Толочко. – К. :

Альтернативи, 2002. – 272 с. : іл. –

(Особистість і доба).

Книга, яка написана на

багатому документальному

матеріалі «Повісті минулих літ» ,

розповідає про одного із

найвизначніших державних діячів

Київської Русі князя Ярослава

Мудрого.

Видання розраховане на

широке коло читачів.



Тома, Л. Петро Конашевич

Сагайдачний / Л. В. Тома. –

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 119

с.

Петро Конашевич Сагайдачний

увійшов в історію, як один з

найвизначніших козацьких гетьманів

Війська Запорозького , видатний

полководець, державний діяч,

дипломат, захисник української

культури і духовності. Видання

розповідає про славетні подвиги

звитяжного лицаря Петра

Сагайдачного, котрий завжди був

«готовий отчизні служити, за

вольність її і свій живот положити».

Книга буде цікавою та

корисною широкому колу читачів.



Художнялітература



Барагура, В. Меч і книга :

історичні та біографічні оповідання

для старших дітей і молоді / В.

Барагура. – 2-ге допов. вид. - К. :

Конкард, 1993. – С. 112.

В своїй книзі автор пропонує

читачам ознайомитись з

оповіданнями, які розповідають

про епізоди життя видатних

особистостей з часів Київської Русі

до ХХ століття.

Збірка історичних оповідань

буде корисною та цікавою для всіх

тих, хто захоплюється історією

рідного краю.



Горлач, Л. Руїна : або життя

і трагедія Мазепи : роман у віршах

/ Л. Горлач. – К. : Бібліотека

українця, 2004. – 256 с.

Історичний роман у віршах

«Руїна» присвячений складному і

трагічному періоду історії України

та намаганням гетьмана Івана

Мазепи врятувати державну

самостійність. Автор скрупульозно

дослідив багато історичних джерел,

аби подати сучасному читачеві

правдивий образ великого

європейця.

Книга буде цікавою та

корисною широкому колу читачів.



Кащенко, А. Оповідання про

славне Військо Запорозьке низове /

А. Кащенко. – Дніпропетровськ : Січ,

1991. – 495 с.

В оповіданнях українського

письменника Адріана Кащенка

яскраво відтворені епізоди боротьби

українських козаків з ворогами в різні

періоди історії України. Чимало

сторінок книги присвячено

конкретним історичним діячам –

Богдану Хмельницькому, Петру

Сагайдачному, Максиму Кривоносу,

Івану Сірку та іншим.

Видання адресоване широкому

колу читачів.



Кочерга, І. Ярослав Мудрий

: драматична поема / І. Кочерга. –

К. : Дніпро, 1982. – 152 с.

Серед усiєï творчоï спадщини

I. Кочерги п’єсу «Ярослав

Мудрий» вважають вершиною

майстерностi драматурга. Цей твiр

має унiверсальну спрямованiсть,

непiдвладну часовi. Сам автор так

визначив iдею п’єси: «...нелегке i

часом болiсне шукання правди i

мудростi життя разом з народом на

користь Вiтчизнi». А ця проблема

актуально звучатиме у всi часи…

Видання адресоване

щирокому колу читачів.



Куліш, П. Чорна рада: хроніка

1663 року : роман / П. Куліш. – К. :

Молодь, 1990. - 188 с. : іл.

В історичному романі визначного

українського письменника відображено

один із складних моментів минулого

нашого народу - «чорну раду» біля

Ніжина. Автор майстерно представив

надзвичайно багатоликий образ

тогочасного суспільства. Через весь

роман проходить ідея єдності України,

вболівання письменника за її долю.

Книга призначена для широкого

кола користувачів.



Лепкий, Б. Не вбивай.

Батурин : історичні повісті / Б.

Лепкий. – К. : Дніпро, 1992. - 536 с.

До видання увійшли дві

історичні повісті про Івана Мазепу.

Перша з них «Не вбивай» -

присвячена подіям, які зумовили

страту Кочубея та Іскри за наказом

Мазепи.

Друга повість «Батурин»

розповідає про остаточний вибір

Івана Мазепи стати разом зі

шведами в боротьбі проти Петра І

та про взяття царськими військами

гетьманської столиці Батурина.

Книга буде корисною та

цікавою для всіх тих, хто

захоплюється історією рідного

краю.



Мушкетик, Ю. М. Останній

гетьман ; Погоня : романи / Ю. М.

Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2012. – 374 с.

До книги відомого майстра

сучасної української прози Юрія

Мушкетика увійшли два романи –

«Останній гетьман» і «Погоня». У центрі

першого роману – визначна історична

постать, державний діяч, останній

керманич козацької України Кирило

Григорович Розумовський. Хоч би які

оцінки давали йому історики, перед нами

освічений і далекоглядний політик, що

ставши на гетьманство, дії свої передусім

спрямував на вдосконалення козацького

ладу, провів кілька важливих реформ і

попри будь-які утиски та перешкоди,

вставав на захист прав і свобод козацької

автономії.

Роман «Погоня» - захоплююча

історія про козака-характерника, про його

сумні та веселі пригоди на довгому шляху

з Січі додому.

Видання розраховане на широке

коло читачів.



Опільський, Ю. Золотий лев :

повісті / Ю. Опільський. – К. : Дніпро,

1989. – 414 с. - (Бібліотека історичної

прози).

Юліан Опільський посідає

заслужене місце в історії української

літератури радянського періоду, як один з

перших майстрів історичної прози, як

поборник єдності українського народу.

Пропоновані три повісті автора – це твори

про минувшину, про взаємини русичів з

іншими народами, які і сьогодні звучать

актуально, зберігаючи пізнавальне і

естетичне значення для сучасності.

В повісті «Золотий лев» автор

розповідає про період боротьби Данила

Галицького з татаро-монгольською

навалою, про ті часи, коли Галицько-

Волинське князівство, хоч і було

понівечено татарами, але героїчно

протистояло їм.

Книга адресована широкому колу

читачів.



Опільський, Ю. Іду на вас ;

Ідоли падуть / Ю. Опільський. – К.

: Укр. центр духов. культури, 1993.

– 352 с. - (Український історичний

роман).

До збірки увійшли історичні

твори українського письменника

Ю. П. Рудницького (літературний

псевдонім Юліан Опільський).

Твори розповідають про

об’єднання східнослов’янських

земель у складі Київської Русі,

введення християнства та

панування польської шляхти на

українських землях.

Видання розраховане на

широке коло читачів.



Старицький, М. Руїна :

історичний роман кінця XVII століття

/ М. Старицький. – К. : Дніпро, 2001.

– 464 с. – (Бібліотека історичної

прози). – Рос.мов.

Роман присвячений

драматичному періоду в історії

України, коли в результаті

зрадницького Андрусівського

договору 1667року вона була

розділена на Правобережну в складі

Речі Посполитої – і Лівобережну з

Києвом під протекторатом Москви.

Видання буде цікавим та

корисним для широкого загалу

читачів.



Тельнюк, С. Яром-долиною… :

історичний роман / С. Тельнюк. – К. :

Веселка, 1991. – 400 с.

Цей твір присвячений

малодослідженій історичній події –

союзницьким відносинам Запорізької

Січі з Кримським ханством наприкінці

двадцятих років ХVII століття. Читачі

дізнаються про похід запорізького

війська на чолі з гетьманом Михайлом

Дорошенком через Перекоп, про

підступні плани Османської імперії,

про подвійну гру польської, шведської

та папської дипломатії, боротьбу

козацької та турецької розвідок.

Книга буде цікавою широкому

колу читачів.



Цельняк, І. Легенди про

київських князів / І. Цельняк. –

Львів : Край, 2005. – с. 64.

«Легенди про київських

князів» - це передісторія життя на

древніх слов’янськмх землях,

стислі розповіді про заснування

Києва, перших князів, походи на

Візантію та прийняття

християнства. В основі легенд -

цікаві епізоди з життя князів

Київської Русі – героїзм та зраду,

велич та підступність,

благородство та помсту.

Інформація почерпнута з

найдавнішого «Літопису

руського», наукових історичних

джерел та подана в авторській

інтерпретації.

Книга буде цікавою, як для

дітей, так і для їх батьків.



Чайковський, А. Сагайдачний :

історичний роман у 3 кн. / упоряд., авт.

післямови та приміт. В. В. Яременко. –

К. : Дніпро, 1989. – 585 с.- (Бібліотека

історичної прози).

До книги українського

письменника Андрія Чайковського

ввійшов історичний роман у трьох

книгах : «Побратими», «До слави» (ч.

1, 2) та нариси «Петро Сагайдачний» і

«Запорожжя», в яких на

документальній основі зображено

події кінця XVI - початку XVII ст.,

коли гетьманом запорозького козацтва

був Сагайдачний. У творі змальовано й

інші постаті народних ватажків,

визначних культурних діячів того

часу.

Видання призначене для

широкого кола читачів.



Чемерис, В. Л. Генерали імперій :

історичні романи / В. Л. Чемерис. – Харків :

Бібколектор, 2013. – 380 с.

Герої роману - Петро Дорофійович

Дорошенко і Карл Густав Еміль

Маннергейм… Що спільного між ними, чому

відомий український письменник Валентин

Чемерис з’єднав розповідь про долю цих двох

історичних постатей в одну книжку? Один

жив у XVII столітті, а другий – більш ніж на

два століття пізніше, один був українцем,

другий - фіном. Але, якщо уважно читати

романи , то спільного у українського гетьмана

та національного героя фінів можна знайти

багато. Вони певний час служили імперії,

вони обидва домоглися високих чинів у неї.

Але у Дорошенка, і у Маннергейма було в

серці щось, перед чим неспроможні встояти

ані чини, ані імперії. Це «щось» - любов до

Батьківщини. Саме заради цього Дорошенко і

Маннергейм кинули заклик імперії, саме

цьому вони присвятили своє життя…

Видання буде цікавим для широкого

кола читачів.



«Тобі Україно моя, 

І перший мій подих, 

І подих останній тобі! 

Тобі моє серце, 

Тобі я вклонюсь до землі…»
В.Еллан-Блакитний


