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Шановні користувачі!

Для всіх народів світу козацтво стало найбільшим символом 
волелюбства, незламності національного духу українців. Феномен 

українського козацтва – один із дивовижних випадків у світовій 
історії. 

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку,  на якій представлені 
художні твори, що розповідають  про доблесть, сміливість, 

винахідливість, якими завжди вирізнялося  у своїх ратних діяннях 
українське козацтво та їх ватажки.
Будьмо гідними історії свого народу!

Це – біографія нашої нації, її жива душа.

Видання у виставці представлені за алфавітом прізвищ авторів та 
назв творів.



«Нащадкам. З прихильністю. Я зійду вбік зі свого шляху, щоб 
дати дорогу молодій силі, коли вона забажає продовжити 
любу моєму серцю справу. Тоді я скажу так: ще не вмерла 
козацька сила, ще не згинуло козацтво! Воно розвинеться 

пишним квітом по землі, воно розіллється широкою повінню 
по всьому світу й буде жити, буде гріти серце наших дітей, 
поки стоятиме жива земля, поки блищатимуть чисті зорі, 

поки світитиме у небі ясний місяць...
Синку, любий синку мій, чи чуєш ти?..»

Дмитро Яворницький



Діти Козацької Матері : історико-

пригодницькі повісті та оповідання / упоряд.,

передм., прим. В. О. Шевчука. – К. : Веселка,

2004. – 334 с. : іл. – (Козаченьки).

Книга гостросюжетних історико-

пригодницьких творів розповідає про дітей

Козацької матері – славних, сміливих, завзятих

хлопців, які пліч-о-пліч з дорослими боролися

проти поневолювачів за свободу України в часи

Запорозької Січі.

Видання буде цікавим читачам молодшого

та середнього шкільного віку.



Заклятий козак : історичні повісті та

оповідання / упорядкув. та передм. О.

Мишанича. – К. : Обереги, 1994. – 544 с. : іл.

Художні образи українських козаків із

збірки повістей та оповідань «Заклятий козак» і

особливо образ сотника Марка (Марка

Проклятого), створеного Юрієм Тисом,

продовжують козацьку традицію до наших днів,

підводячи читача до думки, що визвольні

змагання українців, започатковані козацтвом,

мають завершитися перемогою – створенням

Української держави.

Книга розрахована на широке коло читачів.



Крип’якевич, І. Пригоди малих козаків :

історико-пригодницькі повісті та оповідання :

для мол. та серед. шк. віку / І. Крип’якевич. - К. :

Веселка, 2004. – 255 с. : іл. – (Козаченьки).

В пропоновану книгу увійшли

гостросюжетні, сповнені небезпечних пригод

повісті й оповідання видатного українського

історика, академіка Івана Крип’якевича, вперше

опубліковані в 1910-1030 рр.

Видання адресоване читачам молодшого та

середнього шкільного віку.



Над Кодацьким порогом : оповідання з

історії України : для серед. та ст. шк. віку / ред.-

упоряд. М. О. Кучеренко. – К. : Веселка, 1992. – 69

с. : іл. – (Історична бібліотека для дітей «Золоті

ворота»).

Твори незаслужено забутих українських

письменників, які увійшли до цього видання – це

яскраві сторінки літопису вікопомної слави

запорізького козацтва. Звитяжна боротьба

дивовижних лицарів з турецькими та татарськими

людоловами, дух волелюбності й непокори,

самопожертви і побратимства, а ще - побут, звичаї

козацтва на Січі та в походах – усе це змальовано

захоплююче, самобутньо, неповторно.

Видання буде цікавим читачам середнього та

старшого шкільного віку.



Січ-мати : повісті та оповідання про Запорозьку 

Січ : для серед. та ст. шк. віку / упоряд., авт. передм. 

В. Шевчук. – К. : Школа, 2003. – 431 с. : іл. – (Шкільна 

хрестоматія).

Збірник «Січ-мати» - унікальне видання, яке

створює образ Запорізької Січі. Твори українських

письменників – оповідання та повісті – розташовані

хронологічно, що дозволяє читачеві простежити буття

Запорізької Січі від XVI ст. до часу її розорення.

Більшість пропонованих творів - пригодницького

жанру, що надає книжці високої читабельності.

Читаючи пропоновані твори, можна ознайомитись з

широким інформаційним матеріалом про побут, звичаї

та історичні реалії життя Запорізької Січі. До збірника

також увійшли історичні твори, рекомендовані для

вивчення в школі.

Видання розраховане для читачів середнього та

старщого шкільного віку.



Чемерис, В. Л. Ордер на любов ; Місто

коханців на Кара-Денізі ; Засвіт встали

козаченьки… : роман і повісті / В. Чемерис. –

Харків : Фоліо, 2010. – 444 с. – (Історія України в

романах).

Роман «Ордер на любов» розповідає про

часи загибелі українського січового козацтва і

матері їхньої Запорізької Січі. На тлі сповнених

пригодами подій, що визначили долю України

розгортається історія кохання запорожця Тараса

й Оксани. До збірки також увійшли дві

історичні повісті.

Книга буде цікавою широкому колу

читачів.



Сенкевич, Г. Вогнем і мечем : роман / Г.

Сенкевич ; пер. з пол. В. С. Бойка. – Харків :

Фоліо, 2006. – 638 с. – (Історія України в

романах).

Генрих Сенкевич - відомий класик

польської літератури, чудовий автор історичних

та соціально-психологічних романів.

Пропонований роман відкриває історичну

трилогію Сенкевича, присвячену польському

феодальному минулому та охоплює історичні

часи з кінця 40-х до 70-х років ХVII століття.

Україна, де відбувається дія твору, зображена в

драматичний момент своєї історії, в роки

всенародного повстання.

Видання розраховане на широке коло

читачів.



Плачинда, С. П. Козак – душа правдивая… :

повісті, есе, фрески з історії України / С. Плачинда.

– К. : Велес, 2006. – 208 с.

«Козак –душа правдивая» - історична повість

про відомого українського гетьмана Самійла

Кішку.

В пропонованій книзі можна прочитати

також повісті про Настю Лісовську, Єлизавету

Гулевичівну; есе про українських гетьманів XVI

століття , есе з життя гетьмана Дмитра Івановича

Вишневецького , гетьмана Івана Мазепу та інших

історичних особистостей. Усі вони, про кого

йдеться у цій книзі, своїми ратними подвигами,

творчістю, працею, жертовністю возвеличили

український народ. Їх діяння - слава і гордість

України.

Видання розраховане на широке коло читачів.



Дзвін шабель, 

пісні, походи, воля соколина, 

тихі зорі, ясні води –

моя Україна.
В. Сосюра


