
“Україно моя 

неозора…” 



Сторінками 

історії 

України 



 Ця книжка — 
розповідь про пошуки 
та відкриття, 
результати наукових 
досліджень давньої 
цивілізації мідного 
віку, яку ми називаємо 
трипільською. Дві із 
половиною тисячі 
років історії 
трипільської 
цивілізації стали 
відомі завдяки 
археологічним 
дослідженням. 



  Ця книжка — хвилююча 
розповідь про те, що відомо 
науковцям про славетні часи Трипілля. 
Те, що трипільська культура лежить на 
межі історичних епох, ставить її в 
центр напружених та нескінченних 
дискусій.  

  Книжка написана на підставі 
досвіду наукових досліджень 
трипільської культури, який складає 
на двох її авторів близько 70 років. 
Спогадів багато: це й археологічні 
розкопки та розвідки на полях кількох 
областей України, від Дністра та 
Дніпра; це десятки місяців, проведені 
в полі, сотні пройдених кілометрів, 
десятки розкопаних об'єктів, сотні 
тисяч знайдених трипільських 
артефактів. 

  Тож запрошуємо до знайомства 
із трипільською культурою, або у 
подорож на пошуки ЗОЛОТОГО 
ВІКУ. 



   Дане видання 

має науково-популярний 

характер. Замислитися 

над минулим свого 

народу та народів, історія 

яких тісно пов'язана з 

його долею, роллю та 

місцем України у 

розвитку європейської 

цивілізації, — одне з 

головних завдань, 

поставлених автором у 

«Історії України з давніх-

давен до сьогодення». 



  Це книжка 

спогадів про 

українських козаків та 

їхніх видатних 

ватажків. В ній 

розміщені численні 

документальні 

свідчення вчених, 

хроністів, сучасників 

козацьких визвольних 

змагань, іноземців. 



    Вміщено документи і 

матеріали, які 

висвітлюють 

найважливіші події в 

історії України з 

найдавніших часів до 

сьогодення, методику 

їх використання та 

інші дидактичні 

матеріали. 



 У цій книзі висвітлені 
трагічні події, 
пов'язані з 
Голодомором 1932-
1933 років, котрі 
відбулися в Харкові - 
столиці радянської 
України. На підставі 
архівних документів, 
свідчень очевидців, 
автори-упорядники 
доводять, що голод 
був створений у 
результаті 
цілеспрямованої дії 
влади. 



Література  

епохи 

модернізму 



  До першого тому 

вибраних творів 

Б.Грінченка увійшли 

поезії із збірок «Пісні 

Василя Чайченка», 

«Під сільською 

стріхою», 

“Підхмарним небом», 

«Пісні та думи», 

«Хвилини» та ін., а 

також балади і поеми, 

оповідання та повісті. 



  До книжки увійшли 

відомі романи майстра 

української прози Юрія 

Яновського. 

  “Майстер корабля” – 

один з найоригінальніших 

творів періоду Розстріляного 

Відродження”,  “Вершники” 

– епічне полотно, що 

розповідає про трагічні події 

в Україні. 

 



 Читаючи дану книгу, 

ми відчуваємо в 

кожному творі, 

незалежно від жанру, 

особливе, нове 

звучання слова та 

свіжий повів стилю в 

літературі 

пореволюційної доби. 



  Праця Лесі Українки 
(1871-1913) „Стародавня 
історія східних народів" що 
створювалася 1890-1891 рр. 
для навчання молодшої 
сестри, була видана Ольгою 
Косач-Кривинюк 1918 року. 
Талановито написані 
„історичні записки" стали 
першим українським 
підручником про життя, 
культуру народів Давнього 
Сходу. Леся Українка - єдина 
жінка у вітчизняній культурі, 
яка сягнула таїни 
перекладацького мистецтва 
однієї з найдавніших пам'яток 
людства - Рігведи, окрім якої 
до книги увійшли перекази 
Джатак, Бгаґавад-Гіти, Законів 
Ману, Авести. 

   



  Дві повісті відомого 
українського письменника Андрія 
Чайковського (1857-1935) 
відтворюють героїчне минуле 
українського народу, боротьбу 
козацтва з татаро-турецькою 
експансією. Орієнтуючись на 
юного читача, письменник 
вибудував захопливі пригодницькі 
сюжети і разом з тим правдиво 
показав козацькі звичаї, побут, 
військову тактику, створив 
переконливі образи відважних і 
мужніх підлітків, козаків і селян, 
які задля шляхетної мети - захисту 
рідної землі від татарських набігів 
та визволення краян з татарського 
полону й турецької неволі - 
долають численні перешкоди й 
небезпеки. 



Письменники 

сучасної 

України 



 Поезія Калинця в її 
визивному модернового 
“єретизмі”, в її впертому, 
тривалому і 
цілеспрямованому 
культивуванні духовних 
заповідей 
“шістдесятників” являє 
собою насамперед 
потужний синтез 
попередньої поетичної 
традиції, - але осмисленої 
підкреслено нетрадиційно 
і до того ж без евфімізмів, 
без внутрішньої 
самоцензури. 



  До книги сучасного 
українського письменника, лауреата 
премії їм. А. Головка і Національної 
премії України їм. Т. Шевченка 
Романа Іваничука включено романи 
«Бо війна — війною...» та «Через 
перевал». 

  Роман «Бо війна — війною...» 
— це розповідь про складний 
життєвий шлях галичанина, якому 
довелося пройти через Першу 
світову війну, еміграцію, повернення 
на Україну І репресії 1930-х років. 

  «Через перевал» — химерний 
роман, який написаний, як 
зізнавався сам автор, у незвичній для 
нього формі. Шлях Майстра — 
головного персонажа роману — 
багато в чому нагадує шлях самого 
автора.  



  Роман "Золото і кров Сінопа" 
починається дещо традиційно як 
для українського історичного 
твору, та вже за кілька розділів від 
традиційності не залишається й 
сліду. Натомість у сюжет 
вплітаються елементи 
неймовірного, дивовижного, часом 
фантастичного, але такого, що не 
руйнує історичної правди. При 
читанні твору складається 
враження, що письменник ні на 
мить не зводить очей з уявного 
читача. І як тільки він — читач 
починає виявляти ознаки 
збайдужіння, як автор тут же 
змінює ситуацію, вводить нову 
інтригу, наводить якийсь із 
невідомих історичних фактів. 

 



  У збірнику повістей і 

оповідань вміщені кращі 

твори письменника, за які 

він отримав Національну 

премію України ім. Тараса 

Шевченка. 

 Це оповіді про життя 

дітей у роки Великої 

Вітчизняної війни, 

 про повсякденні справи 

повоєнних підлітків, про 

їхні мрії, прагнення і 

сподівання 





  Літературне угруповання 
«Бу-Ба-Бу» (бурлеск-балаган-
буфанада) заснували 1985 р. 
Юрій Андрухович, Віктор 
Неборак та Олександр 
Ірванець. Перший публічний 
вечір «Бу-Ба-Бу» відбувся 
наприкінці 1987 р. у Києві. 
Перша спільна книга 
бубабістів побачила світ 1995 
р.  Сподіваємося, що і ця книга 
не залишить нікого байдужим. 

  У «Вибрані твори» «Бу-
Ба-Бу» увійшли кращі зразки 
поезії, прози та есеїстики Юрія 
Андруховича, Олександра 
Ірванця та Віктора Неборака з 
детальними бібліографічними 
відомостями про кожного з 
авторів. 



  Історія 
давньогрецького філософа 
і мислителя Сократа добре 
всім відома: він вибрав 
смерть від отрути, але не 
відмовився від своїх 
поглядів. У своїй повісті 
«Смерть Сократа» Юрій 
Мушкетик показує на 
цьому прикладі, що 
питання вибору істини, 
безкомпромісність, є 
актуальними і в наш час. 
Його Сократ викликає 
величезну повагу 
передусім твердістю свого 
духу, адже він розуміє, що 
головне для людини — 
жити за законами своєї 
совісті. 



  Хіба можемо ми уявити, 
наскільки страшною для 
людини є цілковита самотність? 
Коли в твоєму житті, житті 
талановитого і успішного 
письменника, немає місця 
жодній рідній душі чи, навіть, 
просто другові. Коли ти 
привид, невидимка серед 
натовпу. Бо хрест твій - 
жахлива здатність прив'язувати 
до себе людей. Може, навіть до 
смерті. 

  У нього немає жодного 
шансу перехитрувати власну 
Долю і подарувати щастя 
коханій, та любов здатна 
творити чудеса. Хай на мить, на 
кілька митей, назавжди... 



  Тамплієри - слуги диявола чи 
лицарі Господні? 

  З усіх середньовічних 
«таємниць» легенда про Святий 
Грааль, про кров Христа, про 
благородних лицарів у білих плащах 
найкрасивіша й най-жалібніша. 

  Відомий вітчизняний 
журналіст і письменник Юрій 
Ячейкін переконаний, що справа 
зовсім не в химерних таємних 
знаннях, а в самому факті появи, 
діяльності та знищення першого в 
середньовічній Європі військово-
чернечого ордену. 

  Дослідник пропонує до вашої 
уваги цікаві факти, висновки за 
читачами. 



Українське 

народознавство 



  У книзі представлено 

Історичний, мовний та 

етнокультурний матеріал 

з історії України, 

Слобожанщини, 

Харківщини. Це видання 

допоможе розумінню 

українознавства як 

наукової методології, 

політики й філософії 

сучасної незалежної 

України.   



  Ця книжка незвичайна через 
те, що вона розширює межі 
традиційного, прямо скажемо — 
шаблонного уявлення про 
світовідчуття українців, по-своєму 
відповідає на запитання — хто 
такий українець, чим мешканці 
України відрізняються від 
європейців і росіян, які карти в 
колоді української ментальності 
козирні, а які биті. 

  Прочитавши цю книжку, ви 
по-іншому дивитиметеся на людей, 
розумітимете логіку їхніх вчинків. 

  Оригінальна систематизація 
матеріалу, «фірмовий» стиль 
автора та позитивний заряд, який 
несе ця книжка, роблять її 
унікальною. 



  Сповіддю душі і 
серця є нова книжка 
«Світло з неба» 
письменника, лауреата 
Національної премії 
України імені Тараса 
Шевченка, заслуженого 
діяча мистецтв України 
Яреми Гояна. 

  Сторінки книги 
освітлені словом глибокої 
шани до коріння роду, 
виквіт якого живе в цьому 
виданні: мати Яреми 
Гояна - рідна сестра 
видатного художника 
Василя Касіяна, творами 
майстра ілюстрована 
книжка. 



 Науково – популярний 

нарис про 

Т.Г.Шевченка та 

маловивчені лінії 

двоюрідних родичів 

поета. Показані долі 

людей, які належать 

до роду рідного брата 

Т.Г.Шевченка – 

Омеляна. 



Дякую за увагу! 


