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Бути українцем – означає пишатися своєю 
Вітчизною! 

 

Ми пишаємося красою української природи, давніми 
традиціями і мудрістю предків, багатою культурною 

спадщиною, славними сторінками вітчизняної історії. 
 

Ми пишаємося й тим, що будуємо незалежну державу 

і духовно повертаємося у родину народів Європи, 
виконуючи заповітну мрію багатьох поколінь українських 
патріотів. 

 

Бути українцем – означає беззавітно вірити в 
Україну, як вірили і вірять у неї мужні захисники 

українського народу, котрі відстоювали і зараз виборюють 
нашу свободу і незалежність та заслуговують на нашу 
вдячність і пошану. 

 

Пропонуємо вам анотований список літератури, який 
ознайомить: 

– із книжками про історію України: навчальними, 
науково-популярними, художніми; 

 

– нагадає про минуле та розповість про сьогодення 

України;  
– долучить читача до мандрівки історичними місцями 

нашої країни;  

– представить оповіді очевидців та учасників героїчних 
подій, що наразі відбуваються на її території. 

 

В анотованому списку представлені книжки за період 
1998-2018 роки, які є у фондах бібліотек ЦБС 

Деснянського району.  
Матеріал розташований за абеткою прізвищ авторів і 

назв творів. 

 

                                                                          Укладачі: Шихайлова О. М. 

                                                                                Шевченко С. Ю. 

                                        Тел. для довідок: 044 518 52 41 
                                                                                    library119@ukr.net 
                                                                               http://desnabib/kiev.ua 

mailto:library119@ukr.net
http://desnabib/kiev.ua
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«Історія України захоплює  

своїми подіями і напівказковими героями.» 

Тарас Шевченко 

 

 

1. Брати Капранови. 
Мальована історія Незалежності 
України [Текст] / Брати 
Капранови. – Київ : Гамазин, 
2017. – 80 с. : іл. 

Короткий і зрозумілий виклад 
подій минулого разом із 
мальованими історіями дозволить 

читачам легко зорієнтуватися у 
такому складному питанні, як 

походження Української держави та 
боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад 
для наслідування. 

Книжка для дітей і батьків, які хочуть, щоб їх нащадки 
виросли справжніми українцями. 

 
 

2. Видатні постаті в історії 
України ІХ-ХІХ ст. [Текст] : 
короткі біографічні нариси / 
авт.-упоряд.: В. І. Гусєв, В. П. 
Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін. – 
Київ : Вища школа, 2002. – 359 с. 
: іл. 

Наведено біографічні відомості, 
висвітлено роль і місце кожної особи в 

історичному розвитку України. 
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3. Герої України в казках та 
легендах [Текст] : для мол. та 
серед. шк. віку / ред.-уклад. 
О. А. Волосевич. – Львів : 
Аверс, 2006. – 360 с. 
     У книжці зібрано народні 
легенди, казки, перекази, а також 
авторські твори, що розповідають 

про визначні постаті української 
історії: перших київських князів, 

козацьких ватажків, народних 
месників – гайдамаків, опришків, 

героїв визвольної боротьби українського народу ХХ 

століття. 
 
 

4. Грушевський, М. 
Ілюстрована історія України з 
додатками та доповненнями 
[Текст] / Михайло 
Грушевський ; уклад.: Й. Й. 
Брояк, В. Ф. Верстюк. – 
Донецьк : БАО, 2006. – 736 с. 

Видання в цілому зображує 
становлення й розвиток народу, 
економіки, культури та 

державності України, яка ніколи 
не вдавалась до експансії й 

постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни 
від татаро-турецької навали. 

Рекомендується для учнів загальноосвітніх шкіл та 

студентів вузів, а також для всіх тих, хто цікавиться 
багатою історією України. 

 



5 

 

5. Гуркіна, Г. О. Замки та 
фортеці України [Текст] : для серед. 
шк. віку / Ганна Гуркіна, Олексій 
Сердюк ; худож. О. І. Дябіна. – 
Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 
95 с. : іл. – (Моя Україна). 

Книжка розповідає про славетних 
королів, могутніх лицарів, сміливих 

вояків; про те, як вони воювали та захищали свої землі.  

 
6. Дорогами та стежками 

історії України [Текст] : збірка 
художніх творів : для мол. та серед. 
шк. віку / авт.-упоряд. М. Ф. 
Слабошпицький. – Київ : Школа, 
2002. – 224 с. : іл. – (Хрестоматія 
школяра). 

До збірника увійшли найцікавіші й 

доступні для юного читача народні 
легенди та перекази, пізнавальні матеріали, художні твори 

українських письменників, що розкажуть сучасним 
школярам про життя наших далеких пращурів від глибокої 
давнини до другої половини XVII ст. 

 

7. Ілюстрована енциклопедія 
історії України (від 
найдавнішого часу до кінця 
XVIII ст.) [Текст] / авт. тексту 
Олександр Кучерук ; іл. Л. і С. 
Голембовських, С. Білостоцького. 
– Київ : Спалах, 1998. – 216 с. : іл. 

В енциклопедії подано короткі 

характеристики видатних діячів 
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минулого, розглянуто значну кількість подій, явищ, 
пам’яток літератури, історії та культури, починаючи з 

давніх-давен і до кінця XVIII ст. Краще осягнути 
багатовікову історію нашої держави допоможуть численні 

ілюстрації, карти, схеми.  
Призначена школярам старших класів, 

абітурієнтам, студентам вузів і технікумів, а також 

широкому загалу читачів, які бажають поглибити свої 
знання. 

 
8. Історія України [Текст] : для 

серед. шк. віку / авт.-упоряд. А. Г. 
Чередниченко ; худож. І. В. 
Осипов. – Харків : Фоліо, 2004. – 
319 с. – (Дитяча енциклопедія). 

Історія України подається у контексті 

світової історії. Це робить матеріал більш 
виразним і дозволяє читачеві 
співставляти його з відомими 

історичними подіями. 

 
9. Історія України в казках та 
легендах. Історія України в 
іменах та подіях [Текст] : для 
мол. та серед. шк. віку / ред.-
уклад. О. А. Волосевич. – Львів : 
Аверс, 2004. – 288 с. 

Історія України від слов’янських 
племен до ХХ ст. постає в народних 
казках, легендах, переказах та їх 

авторських переспівах. 
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10. Князі України [Текст] / авт.-
упоряд. Фелікс Левітас ; худож. 
Олександр Кононученко. – Київ : 
Казка, 2006. – 64 с. : іл. - (Легенди та 
перекази). 

Адаптовані для юних читачів 
легенди та перекази про видатних 
князів України. Герої цієї книжки – 

державотворці, полководці – реальні 
історичні особи. 

 

11. Козацька абетка [Текст] 
: коротка історія козацтва для 
дітей і дорослих / авт.-упоряд. 
Ольга Яремійчук. – Київ : Веселка, 
2013. – 80 с. : іл.  

Найвизначніші події і 
найвидатніші герої козацької доби 

представлені у книзі в коротких 
розповідях та мистецьких творах. Це ті 

ази нашої історії, які повинен знати кожен українець – і 

маленький, і дорослий. 
 

12. Кульчицький, С. Голодомор 
1932-1933 рр. як геноцид: труднощі 
усвідомлення [Текст] / Станіслав 
Кульчицький. – Київ : Наш час, 
2007. – 424 с. – (Невідома Україна). 

На підставі багатьох документів і 

свідчень автор встановлює, що Голодомор 
1932-1933 рр. в українському селі являв 

собою результат замаскованої під 
хлібозаготівлі каральної акції з вилучення у селян всього 
наявного продовольства. 
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13. Лепко, В. Українське 
козацтво [Текст] : для серед. шк. 
віку / Віктор Лепко. – Харків : 
ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 95 с. : 
іл. – (Моя Україна).  

Книжка розповідає про те, як і 
коли виникло українське козацтво, як 
жили козаки, як боронили землі нашої 

Батьківщини від ворогів та 
загарбників, як вони воювали й 

перемагали. 
 

14. Литовченко, С. Історія 
земель українських [Текст] / 
Сергій Литовченко. – Харків : 
Фактор, 2007. – 200 с. : іл. - 
(Україна. Вчора, сьогодні, завтра). 

Книга розповідає про історію 
нашої Батьківщини, славетні перемоги 

та гіркі поразки, великі сподівання і 
розчарування, крізь які пройшов 

український народ, щоб здобути свою незалежність. 
 

15. Лукасевич, А. Наш захисник. Ми хочемо 
жити в мирі [Текст] : для серед. та ст. шк. віку / 
Анастасія Лукасевич. – Київ : Агенство по 
розповсюдженню друку, 2015. – 128 с. : іл. 

Ілюстроване дитяче видання 
присвячене захисникам української 

землі – активним учасникам ООС. 
Головні герої книжки – славні сини 

своєї країни, міцні та незламні 
патріоти, які є своєрідним 
непереможним щитом українського 

народу. 
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16. Михайленко, Л. Найцікавіше 
про Україну [Текст] : у питаннях та 
відповідях : для серед. та ст. шк. віку 
/ Лілія Михайленко. – Харків : 
Торнадо, 2007. – 96 с. : іл. 

У книзі зібрані найцікавіші, часом 
унікальні факти з історії України. А 
яскраві малюнки та фотографії зроблять 

інформацію більш повною та наочною. 
 
 

17. Нартов В. Історія 
України з давніх-давен до 
сьогодення [Текст] / Віктор 
Нартов. – Харків : Книжковий 
клуб, 2006. – 352 с. 

Замислитися над минулим свого 
народу, роллю та місцем України у 

розвитку європейської цивілізації – 
одне з головних завдань, поставлених 
автором цього науково-популярного 

видання. 
 

 

 

18. Палій, О. Короткий курс 
історії України [Текст] / Олександр 
Палій. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА, 2018.- 464 с. : іл. 

У книзі викладено історію України з 
давнини до наших днів, вичерпно 

подано її найважливіші події.  
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19. Рассоха-Дісс, М. 
Створення української держави 
[Текст] : дитяча ілюстрована 
енциклопедія / М. Рассоха-Дісс. 
– Харків : Ранок, 2011. – 64 с. : 
іл. – (Моя країна). 

Енциклопедія розповідає про 
становлення української держави, про 

непростий шлях нашого народу до нього. Книга 

стане у пригоді школярам як джерело необхідних 
знань з історії держави Україна. 

 
20. Реєнт, О. П. Усі гетьмани 

України [Текст] : легенди, міфи, 
біографії / О. П. Реєнт, І. А. 
Коляда. – Харків : Фоліо, 2007. – 
415 с. – (Історичне досьє). 

Українська гетьманська держава за 

116 років свого існування (1648-1764) 
мала 17 гетьманів. Усі вони були 
носіями ідеї незалежної самостійної 

Української держави. У книжці 
надається життєпис найвищих військових керівників 

українського козацтва. 
 

 
21. Рідна країна моя – 

Україна [Текст] / авт.-уклад. 
Марина Богатиренко ; худож. Л. 
Колесніченко. – Донецьк : БАО, 
2008. – 64 с. : іл. 

Книжка знайомить читача з 
історією України, її багатою 
культурою, висвітлює найважливіші 
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аспекти сучасної української державності. Ця книжка – 
гарний путівник у подорожі історією Батьківщини. 

Розрахована на дітей, їх батьків, учителів, а також усіх, 
хто цікавиться історією. 

 

22. Сердюк, О. В. Найцікавіші 
місця України [Текст] : для серед. шк. 
віку / Олексій Сердюк ; худож. О. 
Дябіна. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 
2008. – 95 с. : іл. – (Моя Україна). 

Книжка розповість про найцікавіші 

історичні куточки нашої країни. 
Ознайомить із місцями козацької слави 
та славетних подій, які творили історію 

та долю нашої країни. 
 

23. Слабошпицький, М.  
З голосу нашої Кліо [Текст] / 
Михайло Слабошпицький ; худож. К. 
Сулима. – Київ : Махаон, 2003. – 224 
с. : іл. – (Події і люди української 
історії). 

У книжці розповідається про 

складні й драматичні події української 
історії, про видатних синів і дочок України од часів 
зародження першої Української держави до зруйнування 

Запорозької Січі. 
 

24. Сокол, А. В. Моя країна - 
Україна [Текст] / Алла Сокол ; 
худож. О. Мяснікова, Є. Зотова. – 
Чернігів : Деснянська правда, 
2004. – 64 с. : іл.  
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Подорож рідною країною, в доступній формі 
знайомить з історією України, її державним устроєм, 

символікою, даючи цілісне уявлення про Україну як 
незалежну демократичну державу. 
 

25. Тагліна, О. В. Історія України [Текст] : 
для мол. шк. віку / Ольга Тагліна. – Київ : Перо, 
2011. – 96 с. : іл. - (Дитяча енциклопедія ПЕРО). 

Видання дає можливість читачам поринути у 
минуле України, побачити історичні події через призму 

цікавих фактів, різноманітних історій та легенд, 
яскравих ілюстрацій. 

 

26. Третяк, А. Подорож по 
Україні [Текст] : для дітей мол. та 
серед. шк. віку / Анна Третяк. – 
Київ : Райдуга, 2016. – 240 с. : іл. – 
(Допитливій малечі про цікаві 
речі). 

 Книга створена для тих, хто хоче 
ближче познайомитися з історією та 
сучасністю України, торкнутися багатств нашого краю 

та відвідати його цікаві місцини.  
27. Україна [Текст] : для серед. шк. віку / 

авт.-упоряд. В. М. Скляренко ; худож. Л. Д. 
Кирпач-Осипова. – Харків : 
Фоліо, 2006. – 463 с. – (Дитяча 
енциклопедія). 

Енциклопедія містить різноманітну 
інформацію про минуле і сучасне життя 

нашої країни. 
Книжка стане у нагоді кожному 
школяреві не лише в навчальному 

процесі, але й для поглиблення знань про 
свою Батьківщину. 
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28. Уривалкін, О. Таємниці 
історії України [Текст] : загадки, 
події, факти / Олександр 
Уривалкін. – Київ : КНТ, 2006. – 
408 с. – (Таємниці століть). 

Книжка запрошує читача до 
подорожі шляхами нашої історії. 
Видання стане у пригоді всім, хто 

любить історію, хто бажає розгадати її 
таємниці. 

 

29. Уривалкін, О. Таємничі 
грані історії [Текст] / Олександр 
Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 
340 с. – (Таємниці століть). 

Чи знаєте ви, що в Україні з давніх-
давен добували перлини, смарагди та 

алмази; що саме в Києві була відкрита 
перша в Європі публічна бібліотека; а на 
Євангелії, привезеному із Київської Русі 

в Париж, складало присягу не одне покоління 
французьких королів? 

 

30. Хрестоматія з історії 
України [Текст] / упоряд. О. М. 
Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 
520 с. 

Видання містить історичні 
документи, фрагменти літописів, 
мемуарів, наукових досліджень, що 

відображають соціально-економічний, 
політичний і культурний розвиток 
України від давніх часів до початку XXI 

століття, а також - дані про окремих діячів української 
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історії та пояснення деяких історичних понять. Видання 
рекомендоване усім, хто цікавиться минулим і 

сьогоденням українського народу. 

 
 

31. Чугуєнко, М. Моя 
Україна [Текст] : дитяча 
ілюстрована енциклопедія / 
Михайло Чугуєнко. – Харків : 
Ранок, 2006. – 128 с. : іл. – (Я 
пізнаю світ). 

Енциклопедія розповідає про 
стародавню землю України, про її 
тисячолітню історію. Книга 

розрахована на широке коло 
читачів.  

 
32. Щоденник Майдану. 

Майдан від першої особи. 
Мистецтво на барикадах 
[Текст] / упоряд.: Тетяна 
Ковтунович, Тетяна Привалко. – 
Київ : Фенікс, 2016. – 304 с. : іл. 

У збірнику подані фрагменти 

спогадів очевидців протестних акцій, 
що відбувалися в Україні з 21 
листопада 2013 року до 22 лютого 

2014 року, і названі Революцією 
Гідності. 

До збірника увійшли спогади митців, що 
представляють різні жанри, види та напрями мистецтва. 
Видання покликане сприяти збереженню пам’яті про 

Майдан та його учасників. Для дослідників, учителів та 
всіх, хто цікавиться перебігом подій Революції Гідності. 
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33. Що? Як? Чому? 
Світ моєї України  [Текст] : 
популярна дитяча 
енциклопедія / ред.-упоряд. 
В. Г. Біляєв ; худож. П. В. 
Мірончик. – Харків : Сінтекс, 
2003. – 160 с. : іл. 

Мета книги – відкрити читачам 

цікаві сторінки історії нашої 
Батьківщини. 

 
 

34. Яворницький, Д. І. Із української 
старовини [Текст] : для серед. та ст. шк. віку / 
Дмитро Яворницький ; мал. М. 
С. Самокиша, С. І. 
Васильківського. – Київ : 
Веселка, 2001. – 176 с. : іл. - 
(Історична бібліотека для дітей 
«Золоті ворота»). 

Книжка вперше побачила світ 
1900 року. Задумав її кількома 

роками раніше висланий до 
Ташкента за неблагонадійність, 
видатний історик, фольклорист, 

етнограф, письменник Дмитро 
Яворницький. Перед читачем 

постають сповнені драматизму сторінки минулого нашої 
Батьківщини – України, освячені героїчними подвигами 

козацтва. 
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