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Київ – столиця України - прекрасне місто 

православних святинь та легенд, пісень і поезії, гомінких 

свят і квітучих каштанів. Просто неможливо не закохатися 

у його зелені парки та сквери, величні пагорби над Дніпром, 

золоті куполи соборів. 

Тож, не дивно, що багато письменників та діячів 

мистецтва завжди захоплювалися красою і величчю нашого 

міста та оспівували його у своїх творах. 
 

Мета списку: 

- представити книги українських письменників, на 

сторінках яких читач може знайти вірші, казки, 

легенди, оповідання, нариси про Київ; 

- розповісти про минуле і сьогодення міста Києва, 

ознайомити з його історією, запросити до захоплюючої 

подорожі рідним містом. 
 

У рекомендаційному списку представлені книги за 

період 1982-2016 роки, які є у фондах бібліотек ЦБС 

Деснянського району та більшість із яких мають анотацію. 
 

        Матеріал розташований за абеткою прізвищ авторів і 

назв творів. 
 

Сподіваємось, що запропонована література зацікавить 

усіх, хто не байдужий до рідного краю, поважає його 

минуле та сучасне і має бажання примножувати красу й 

багатство землі Київської. 
 

                                                                     Укладачі: Шихайлова О. М.  

Шевченко С. Ю. 

 

Адреса бібліотеки: 

м. Київ, вул. Кубанської України, 22 

Телефон: 044 518 52 41 

e-mail: library119@ukr.net 

веб-сторінка: http://desnabib/kiev.ua 

mailto:library119@ukr.net
http://desnabib/kiev.ua
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«Осяяний промінням слави,  
 Золотоверхий, величавий,  

Мій рідний Київ, місто-сад,  
Моя столиця. Святоград.»  

Олекса Палійчук 

 

1. Батурин, С. Охоронець [Текст] : роман / Сергій Батурин. 

– Львів : Кальварія, 2002. – 160 с. – (Коронація слова). 
Дія роману відбувається у Х столітті. Молодий охоронець київських 

князів Тур, хоробрий і вмілий воїн, отримує від волхва загадкові 

дошки, списані стародавніми письменами. Що це за письмена, як вони 

вплинули на подальшу долю головного героя – про це історичний 

роман українського письменника. 

 

2. Визволення Києва від облоги 

печенігів [Текст] : народна легенда // 

Дорогами та стежками історії України : 

збірка художніх творів : для мол. та серед. 

шк. віку / авт.-упоряд. Михайло 

Слабошпицький ; худож. Світлана 

Железняк. – Київ : Школа, 2002. – С. 41-43. 
 

 

 

3. Горянич, М. Княгиня Ольга і я [Текст] : 

оповідання / Марина Горянич. – Київ : 

Гамазин, 2011. – 48 с. : іл. – (12 балів). 
Читач дізнається про найдавніші часи 

існування нашої держави та про одну з 

найвизначніших її особистостей – княгиню 

Ольгу. Він зможе сам розібратися, що саме 

зробила вона для країни та чому її було визнано 

рівноапостольною. 
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4. Жолдак, Б. Капосні капці [Текст] : 

кіноказка : для мол. та серед. шк. віку / 

Богдан Жолдак ; худож. Марія Кисельова. 

– Київ : Грані-Т, 2008. – 80 с. : іл. – (Сучасна 

дитяча проза). 
Іван Франко переповів нам сповнену 

дивовижних пригод східну історію про Абу-

Касимові капці, котрі завдали чимало клопотів 

їхньому власникові.  

Виявляється, згодом доля занесла оті 

злощасні капці в Україну, до Києва. Що з того врешті-решт вийшло 

– це відстежив у своїй пригодницькій повісті відомий сучасний 

український письменник Богдан Жолдак.  
 

5. Забіла, Н. Заснування Києва [Текст] : 

[легенда] // Історія України в казках та 

легендах : для мол. та серед. шк. віку / 

ред.-уклад. О. А. Волосевич. – Львів : 

Аверс, 2004. – С. 12-13. 

 

 

 

6. Забіла, Н. Троянові діти [Текст] : 

драматична поема : для серед. шк. віку 

/ Наталя Забіла ; худож. О. Г. 

Павловська. – Київ : Веселка, 1982. – 

101 с. : іл. 
Відколи стоїть на березі Дніпра Київ? 

Хто перший оселився тут? Спираючись на 

історичні відомості і легенди, українська 

поетеса написала драматичну поему про 

гаданих засновників Києва – братів Кия, Щека і Хорива та їхню 

сестру Либідь. 
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7. Завадович, Р. Де тепер Золоті 

Ворота [Текст] : легенда // Культура 

України в казках та легендах : для мол. та 

серед. шк. віку / ред.-уклад. О. А. Волосевич. 

– Львів : Аверс, 2005. – С. 75-77. 
 

 

 

 

 

 

8. Івакін, Г. Оповіді про стародавній 

Київ [Текст] : [для серед. та ст. шк. віку] 

/ Гліб Івакін ; за ред. С. О. Висоцького. – 

Київ, 1982. – 112 с. : іл. 
  У книжці в науково-популярній формі на 

основі писемних і археологічних джерел 
розповідається про виникнення, економічний і 

культурний розвиток столиці Київської 

держави. 

 

9. Капнинский, А. Первые киевские 

князья [Изоматериал] : рисованная книга / 

Алексей Капнинский. – Харьков : Око, 

1994. – 88 с. – (Века и люди).  
Книга-комикс рассказывает о становлении 

княжеского правления в Древнекиевской державе. 

 

 

10. Карпенко, М. Билини. Київський цикл 

[Текст] : поетичний переспів / Микола 

Карпенко ; худож. Олексій Карпенко. – Київ, 

2006. – 310 с. : іл. 
     Книга билин рідною мовою звертає читача до 

епічних часів князювання Володимира Великого та 

Володимира Мономаха. 
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11. Київська держава [Текст] : [народна легенда] // Історія 

України в казках та легендах : для мол. та серед. шк. віку / 

ред.-уклад. О. А. Волосевич. – Львів : Аверс, 2004. – С. 267-

270. 
 

12. Київська Лавра [Текст] : народна легенда // Культура 

України в казках та легендах : для мол. та серед. шк. віку / 

ред.-уклад. О. А. Волосевич. – Львів : Аверс, 2005. – С. 58-

60. 

 

13. Князі України [Текст] / автор-упоряд. 

Фелікс Левітас ; худож. Олександр 

Кононученко. – Київ : Казка, 2006. – 64 с. : 

іл. – (Легенди та перекази). 
     Книжка містить адаптовані для юних читачів 

легенди та перекази про видатних князів 

України-Русі. Завдяки цікавому викладу, 

оригінальним ілюстраціям княжа доба 

вітчизняної історії постає в усій красі та величі. 
 

 

14. Королева, Н. Легенди старокиївські 

[Текст] / Наталена Королева ; іл. М. М. 

Колісниченка. – Київ : Школа, 2006. – 256 

с. : іл. – (Бібліотека шкільної класики). 
       Це 25 легенд-оповідань, які тематично поділені 

на легенди скіфські, легенди княжої України-Русі і 

легенди, пов’язані з Києво-Печерським 

монастирем. 

 

 

15. Липа, Ю. Київські легенди [Текст] // Дорогами та 

стежками історії України : збірка художніх творів : для мол. 

та серед. шк. віку / авт.-упоряд. Михайло Слабошпицький ; 

худож. Світлана Железняк. – Київ : Школа, 2002. – С. 94-

95.  
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16. Лотоцький, А. Двобій за сестру Либідь [Текст] : 

легенда // Історія України в казках та легендах : для мол. та 

серед. шк. віку / ред.-уклад. О. А. Волосевич. – Львів : 

Аверс, 2004. – С. 15-16. 
 

17. Лотоцький, А. Михайло-семиліток 

[Текст] : [оповідання] : для серед. шк. віку 

/ Антін Лотоцький ; передмова Н. Комар ; 

іл. В. Дунаєвої. – Київ : Школа, 2007. – 

252 с. : іл. – (Хрестоматія школяра). 
     Короткі історичні оповідання стануть 

своєрідним посібником при вивченні історії 

рідного краю часів Київської Русі та Галицько-

Волинського князівства. 

 

18. Майданович, Т. До Києва [Текст] // 

Країна Українія : вірші для дітей дошк., 

мол. та серед. шк. віку / Тетяна 

Майданович ; іл. І. Е. Хомчак. – Київ : 

Криниця, 2016. – С. 82. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Макущенко, М. Темний бік будинку 

[Текст] : [повість] : для серед. та ст. шк. 

віку / Марина Макущенко. – Львів : Вид-

во Старого Лева, 2018. – 324 с. 
   Люди покинули столичні маєтки, але забули 

забрати Духів Будинків. Невидимі мешканці 

продовжують захищати оселі та понад усе 

шанують споконвічні традиції.  
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     Яра – донька звичайного київського домовика –протистоїть злу, 

знаходить кохання та зрештою розуміїться із батьками. 

      Історію записала письменниця та мисливиця за враженнями – 

після того, як провела інтерв’ю з істориками і попрацювала в архівах, 

вивчаючи історію та міфи Києва.  
 

20. Малик, В. Князь Кий [Текст] : 

роман : для серед. та ст. шк. віку / 

Володимир Малик ; худож. І. Д. 

Принцевський. – Київ : Веселка, 1982. – 

270 с. : іл. – (Бібліотечна серія). 
     Дія роману відбувається у середині першого 

тисячоліття, коли після роздроблення держави 

легендарного гуннського вождя Аттіли його 
спадкоємці намагалися підкорити 

східнослов’янські племена. За цей роман 

письменник був нагороджений літературною премію імені Лесі 

Українки. 
 

21. Мацьків, В. Золоті Ворота [Текст] : [легенда] // 

Культура України в казках та легендах : для мол. та серед. 

шк. віку / ред.-уклад. О. А. Волосевич. – Львів : Аверс, 

2005. – С. 74-75. 
 

22. Мензатюк, З. Київські казки [Текст] : для мол і серед. 

шк. віку / Зірка Мензатюк ; худож. 

Тетяна Семенова. – Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2006. – 95 с. : іл.  
     Київ казковий... У ньому досі є урочище 

Кожум’яки, те саме, де жив Кирило Кожум’яка, 

і тече річка Либідь, і височіють гори Хоревиця, 

Щекавиця й Старокиївська, на яких збудували 

місто легендарні князі, й здіймаються довколо 

нього загадкові двотисячолітні Змієві вали…  

     У Києві трапляється багато незвичайного! І 

дещо з того розповідається в цій книжці. 
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23. Михайлик і Золоті Ворота [Текст] : 

[народна легенда] // Українські народні 

казки та легенди : для мол. та серед. шк. віку 

/ упоряд.: Тіна Качалова, Олесь Шевченко. – 

Київ : Школа, 2003. – С. 163-164. 
 

 
 

 
 

 

 

24. Нехода, І. Рідний Київ [Текст] : [вірш] 

// Моя Батьківщина – Україна : вірші, 

оповідання / упоряд. В. Мартиненко ; 

худож. В. Гончаренко. – Київ : Авді, 

2002. – С. 11. 

 

 

 

 

 

25. Нікітенко, Н. М. Православні святині 

Києва [Текст] / Н. М. Нікітенко, Л. Г. 

Івакіна, В. Г. Киркевич [та ін.]. – Київ : 

Техніка, 2011. – 352 с. : іл., фото. 
     Книжка знайомить читача зі знаменитими 

православними святинями Києва. Цікаво й 

нетрадиційно розповідається про його славетні 

храми та монастирі, які сформували духовний 

простір древнього святого міста. 
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26. Олесь, О. Княжа Україна [Текст] : 

поема // Княжа Україна : для мол. та серед. 

шк. віку / Олександр Олесь ; худож. Ольга 

Алферова. – Київ : Школа, 2006. – С. 134-

252. 

 

 

 

27. Поклад, Н. Це місто – наче Господа рука 

[Текст] : вірші про Київ / Наталка Поклад. – 

Київ : Фенікс, 2007. – 96 с. 
     Збірка ліричних, проникливих віршів про місто-

герой Київ, про його стрункі тополі, затишні 

провулки, блакитні озера та незчисленні зелені 

парки. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

28. Річка Либідь [Текст] : [народна легенда] // Українські 

народні казки та легенди : для мол. та серед. шк. віку / 

упоряд.: Тіна Качалова, Олесь Шевченко. – Київ : Школа, 

2003. – С. 111. 

 

 
 
 

29. Св. Андрій на київських горах [Текст] : [народна 

легенда] // Українські народні казки та легенди : для мол. та 

серед. шк. віку / упоряд.: Тіна Качалова, Олесь Шевченко. – 

Київ : Школа, 2003. – С. 156. 
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30. Скляренко, С. Володимир [Текст] : 

роман / Семен Скляренко. – Донецьк : 

Сталкер, 2004. – 528 с. – (Україна крізь віки). 
Читач здійснить цікаву подорож у давноминулі 

часи, побачить князя Володимира у складних 

життєвих протиріччях, у боротьбі між язичеством і 

християнством, на брані з ворогами Київської 

держави. 
 

 

 

 
 

31. Скляренко, С. Святослав [Текст] : роман 

/ Семен Скляренко. – Донецьк : Сталкер, 

2004. – 640 с. – (Україна крізь віки). 
Більш ніж тисячоліття тому на острові Хортиця 

на Дніпрі від печенізьких шабель загинув у битві 

київський князь Святослав. Сміливий воїн і мудрий 

полководець, він мечем обстоював інтереси 

Київської держави, залишивши своїй матері, княгині 

Ользі, вирішувати державні питання шляхом переговорів та 

політичних альянсів… 
 

 
 

 

32. Слюсаренко, В. Г. Оповідання з історії 

Києва [Текст] : для серед. шк. віку / В. Г. 

Слюсаренко, Ф. Л. Левітас. – Київ : Гранд-

Ліцей, 1999. – 128 с. : фото. 
     У книжці розповідається про минуле та 

сьогодення міста Києва. Добір фактів, подій, 

персоналій дає змогу здійснити захоплюючі 

подорожі рідним містом, ознайомитися з його 

історією. 
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33. Три брати – засновники Києва [Текст] : [народна 

легенда] // Українські народні казки та легенди : для мол. 

та серед. шк. віку / упоряд.: Тіна Качалова, Олесь 

Шевченко. – Київ : Школа, 2003. – С. 157. 
 

 

34. Українські билини [Текст] / 

упоряд. Валерій Шевчук ; мал. Бориса 

Михайлова. – Київ : Веселка, 2003. – 

247 с. : іл.   
     Відомий український письменник 

досліджує давні оповідні пісні – билини, що 

оспівували Київ, українські міста на 

праукраїнських землях, князів та народних 

героїв-богатирів. 
 

 

 

 

35. Франко, І. Над Дніпром [Текст] : [казка] // Історія 

України в казках та легендах : для мол. та серед. шк. віку 

/ ред.-уклад. О. А. Волосевич. – Львів : Аверс, 2004. – С. 

13-15. 

 
 

36. Чубач, Г. Хрещатик [Текст] // 

Батьківщина Україна : патріотичні вірші 

для дітей / Ганна Чубач ; худож. Юлія 

Правдохіна. – Донецьк : Сталкер, 2004. – 

С. 19. 


