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Наші допитливі читачі! 

 
Україна посідає одне з провідних місць в Європі за 

кількістю об’єктів історико-культурної спадщини, які 

викликають значний інтерес у вітчизняних та 

іноземних туристів. 

Щороку нашу країну відвідують приблизно 20 

мільйонів туристів, насамперед, зі Східної та Західної 

Європи, США та Японії.  

Подорож по Україні можна поєднати і з користю 

для здоров’я. Здавна відомі лікувальні курорти, 

розташовані практично в усіх регіонах України. 

Бібліотека пропонує Вашій увазі інформаційний 

список літератури під назвою «Україна  туристична» 

за загальносистемним проектом  Деснянської ЦБС 

«Читаючи, подорожуй світом!» (до року сталого 

розвитку міжнародного туризму в Україні). 

Матеріал у списку подано за період з 1989–2016 

роки. Джерела у списку згруповані за алфавітом 

прізвищ авторів та назв творів. 

Якщо хочете дізнатися більше за темою, 

звертайтеся до розділів книжкового фонду та 

систематичного/електронного каталогів: 
 

Укладач: Проценко А. М. 

Відповідальна за випуск : Приходько Н. О. 

Контактна інформація: 

Адреса: м. Київ, вул. Бальзака, 28. 

Телефон:(044)515-61-70, 547-20-62 

e-mail:library115@ukr.net 

веб-сторінка:http://desnabib.kiev.ua 

https://www.facebook.com/lybra115 

mailto:library115@ukr.net
http://desnabib.kiev.ua/
https://www.facebook.com/lybra115
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Ми живемо у мальовничій Україні, 

Де є озерні плеса, гори і ліси. 

У рідній, люблячій і славній батьківщині, 

Де дзвенять пташині ніжні голоси… 
Н. Красоткіна 

 

На території України функціонує 61 історико-

культурний заповідник, 13 з яких мають статус 

національних. До Списку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО включено: Софійський собор з 

архітектурним ансамблем, Києво-Печерську лавру, 

церква Спаса на Берестові в місті Києві, ансамбль 

історичного центру міста Львова, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, 

пункти геодезичної дуги Струве, дерев’яні церкви 

Карпатського регіону, та букові ліси Карпат. 

 

Рекомендована література: 

1. Вісім мандрівок Буковиною [Текст] / авт. 

тексту і фот. І. Пустиннікова. – Київ : Грані-Т, 

2009. – 192 с. 

 

2. Гармаш, Д. М. Диканський історико-

краєзнавчий музей [Текст] : путівник / Д. 

Гармаш, Т. Швец ; фото О. І. Семенця. – Харків : 

Прапор, 1990. – 106 с. 

 

3. Два бреги Збруча [Текст] / упоряд. О. 

Крушинська ; авт. тексту Д. Малаков, О. 

Крушинська, Ю. Козоріз. – Київ : Грані-Т, 2008. – 

104 с. : іл. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0


 4 

4. Клімов, А. А. Україна. Славетні міста [Текст] / 

Клімов А. А. – Харків : Веста ; Вид-во «Ранок», 

2009. – 128 с. 

 

5. Крушинська, О. Сорок чотири дерев'яні храми 

львівщини [Текст] / О. Крушинська ; фото О. 

Крушинської, В. Громик. – Київ : Грані-Т, 2008. – 

119 с. : іл. 

 

6. Магдиш, І. Три шляхи Закарпаттям [Текст] : 

путівник / І. Магдиш. – Київ : Грані-Т, 2010. – 60 

с. : фотоіл. – (Серія Путівники). 

 

7. Малаков, Д. Двадцять дев'ять зупинок від 

Хмільника до Хмельницького [Текст] : путівник / 

Д. Малаков. – Київ : Грані-Т, 2010. – 120 с. : іл. – 

(Серія Путівники). 

 

8. Маленков, Р. Шістдесят сім зупинок Черкащини 

[Текст] : путівник / Р. Маленков. – Київ : Грані-Т, 

2010. – 112 с. : фотоіл. – (Путівники). 
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9. Миколаївщина [Текст] / фото В. Концевича ; 

упоряд. А. Ткалич. – Київ : Мистецтво, 1989. - 

143 с. - (Землі квітучої краса). 
 

В Україні є свої унікальні місця, які вражають 

масштабами і красою. Вони оповиті легендами і 

таємницями, які історики досі намагаються розгадати. 

Тут можна відновити сили, зробити гарні фото 

напам'ять та знову закохатися. 

 

10.  Петрук, В. І. Велика Скіфія-Оукраїна [Текст] / 

В. І. Петрук. – Київ : Спалах, 2001. – 431 с. 

 

11.  Пустиннікова, І. Вісімдесят три святині 

Тернопілля [Текст] : путівник / І. Пустинніков. – 

Київ : Грані-Т, 2010. – 72 с. : іл., фото. – 

(Путівники). 

 

12.  П'ятдесят п'ять дерев'яних храмів 

Закарпаття [Текст] / за літ. ред. І. Магдиш. – 

Київ : Грані-Т, 2008. – 87 с. 

 

13.  Романенко, О. Десять маршрутів вихідного дня 

навколо Києва [Текст] : путівник / Олена 

Романенко. – Київ : Грані-Т, 2010. – 88с. : фотоіл. 

– (Путівники). 

 

14.  Сім мандрівок Полтавщиною [Текст] / авт. 

тексту і фот. Д. Антонюк. – Київ : Грані-Т, 2009. 

– 88 с. 
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15.  Тільки у Львові [Текст] : мандрівки древнім 

містом / текст О. Ганущак ; світлини Й. 

Марухняк, С. Яворівський. – Львів : Афіша, 2002. 

– 72 с. 

 

16.  Третяк, Анна. Допитливій малечі про цікаві 

речі. Подорож по Україні [Текст] : літ.-худож. 

вид. – Київ : Журнал «Радуга», 2016. – 240 с. : іл. 

 

17. Чотири мандрівки Житомирщиною [Текст] / 

авт. тексту і фот. Д. Антонюк. – Київ : Грані-Т, 

2008. – 72 с. 

 

18.  Чотирнадцять мандрівок Вінничиною [Текст] 

/ авт. тексту і фот. Д. Антонюк. – Київ : Грані-Т, 

2009. – 104 с. 
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19.  З туризмом по життю [Текст] : 27.09 – 

Всесвітній день туризму // Шкільна бібліотека. – 

2016. – № 8. – С. 12. 

  

20.  Качанівський палац [Текст] : віртуальні 

екскурсії // Позакласний час. – 2014. – № 6. – С. 

127. 

 

 

 

 

 

Відкрийте для себе Україну! 

 

…Є, для когось, місця й красивіші 

І місцина та радість несе. 

Україна ж мені найрідніша, 

А тому і найкраща за все! 
 

Н. Красоткіна 
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Запрошуємо до нашої виставки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


