
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Саме від Крут, – писав Євген Маланюк – не тільки психологічно, а й хронологічно починається в нашому 

житті тип Новітнього Українця». І хоч під Крутами майже всі захисники України полягли, бій не був 

програний. Це був початок відновлення героїзму українського народу, що так могутньо проявився 

у визвольних змаганнях середини ХХ століття. Він був прикладом для молоді 

нових поколінь.  Український народ не забув  героїв Крут, щорічно проводяться дні 

пам'яті славних синів нашого народу. 



 

 

 

63.3 (2Ук) 

К  84  Крути : збірка у пам’ять героїв / 

Упор. Зінкевич О., Зінкевич Н. – К. : 

Смолоскип, 2008. – 422 с. 

29 січня 1918 року відбулася надзвичайно 

трагічна подія в українській історії – 

бій під Крутами. Уряд УНР, опинившись 

без війська, кинув на протистояння з 

російською армією, що йшла на Київ, 

кілька сотень озброєних українських студентів та гімназистів. Майже всі вони 

полягли у нерівному бою. Цей бій отримав величезне символічне значення – і саме його 

намагалися розкрити упорядники цієї книги.    Книга розрахована на широке коло 

читачів, зокрема молодь. 

 

63.3(2Ук) 

Б 75   Боднарук І. Молитва до України 

/ І. Боднарук. – Львів : Сполом, 2000. – 

576 с. 

 Зібрання науково-публіцистичних 

статей із архівів діаспори, присвячених 

історії України.  Для істориків, 

політологів, дипломатів, краєзнавців, 

студентів. 

 

 

63.3(2Ук) 

Г 61 Головацький І. Віхи української 

історії / І. Головацький. – Львів : НВФ 

«Українські технології», 2006. – 300 с. 

У книзі представлені періодичні 

публікації автора про окремі історичні 

події в Україні та за її межами, а також 

про видатних українських наукових і 

громадсько-політичних діячів.Для 

широкого загалу читачів: молоді, яка 



 

 

цікавиться історичним минулим України, і науковців. 

63.3(2Ук) 

Т 749 Тищенко В. Лаконічна Україна : 

навчальний посібник / В. Тищенко. – 

Львів : Сполом, 2007. – 320 с.  

Посібник вміщує тести і відповіді з історії 

України, історичні есе, а також авторську 

Програму курсу історії України для вищих 

навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів 

акредитації.  Для викладачів, студентів та 

всіх, хто бажає швидше і міцніше 

запам’ятати важливі моменти 

Вітчизняної Історії.  

 

63.3(2Ук) 

Б 772 Бойко О. Д. Історія України / О. Д. 

Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с. 

  У посібнику уточнено деякі формулювання, 

конкретизовано висвітлення окремих 

подій. Проаналізовано сучасні соціальні, 

економічні та духовні процеси і тенденції. 

Посібник прислужиться студентам і 

викладачам ВНЗ, буде корисним усім, хто 

прагне пізнати минуле нашого народу.  

63.3(2Ук) 

С 89 Субтельний О. Україна: Історія / Орест 

Субтельний, пер. з англ. Ю. І. Шевчука; Вст. 

ст. С. В. Кульчицького. – 2-е вид. – К. : Либідь, 

1993. – 720 с. Книга професора  Ореста Субтельного 

– підручник з української історії , по якому 

навчається не одне покоління  студентів. Підручник 

викликає інтерес передусім нетрадиційною 

концепцією української історії, пронизаний ідеєю 

національного відродження України. Це справжня 

класика навчально-історичної літератури. 

Перевидавався в нашій державі десятки разів. Для 

істориків, а також усіх, хто цікавиться 

проблемами історичного минулого України. 



 

 

63.3(2Ук) 

Н 30  Нартов В. В. Історія України з 

давніх-давен до сьогодення / В. В. 

Нартов. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2006. – 352 с 

Походження слов’ян, поява і формування 

українського етносу, спадщини Київської 

Русі, діяльність князів, роль та значення 

українського козацтва, Гетьманщини, 

діяльність ОУН-УПА, радянський період 

нашої історії, розвал СРСР та виникнення 

суверенної України, осмислення проблем 

15-річного розвитку в умовах 

незалежності – ось далеко не повний 

перелік тем, яких торкається автор в 

своїй книжці. 

63.3 (2Ук) 

Н 16 Нагаєвський І. Історія української 

держави двадцятого століття / І. 

Нагаєвський. – К. : Укр. письменник, 1993. 

– 413 с.  

  Книга доктора Ісидора Нагаєвського, 

написана в еміграції, висвітлює події в 

Україні часів Центральної Ради, 

Гетьманату, Директорії (1917 – 1921 рр.). На 

основі документів, свідчень сучасників, на тлі тогочасних подій в Європі, автор розгортає 

картину боротьби за державність України в 

усій її складності і суперечливості. 

63.3(2Ук) 

О- 76 Остафійчук В. Ф. Історія України : 

сучасне бачення : підручник  

/ В. Ф. Остафійчук. – К. : Знання-прес, 2008. – 

424 с. 

 Спираючись на нову методологічну основу, 

досягнення історичної науки, автор висвітлює 

найважливіші періоди і події.Розраховано на 

студентів, науковців, вчителів, учнів старших 

класів. 


