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“Захисники рідної землі” 

   14 жовтня в Україні відзначають День захисника України та День 

Українського козацтва. Історія українського козацтва – це одна з найвизначніших 

сторінок життя нашого народу. У найтяжчі часи іноземного поневолення козацтво 

було справжнім захисником рідної землі, оборонцем віри, моралі і державницьких 

традицій своєї Вітчизни. Упродовж століть могутнє козацьке братство здійснювало 

вплив на європейську історію. 

 Щиро вітаємо Вас з Днем захисника України та Днем українського козацтва. Низько вклонятимемося тим, хто 

мужньо боронив і боронить українську землю, тим, кого не вдалося скорити жодному ворогу. Слава Україні! 

Слава її захисникам! 
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1. Аркас, М. М.                                                                                                                                          

Історія України-Русі [Текст] / М.М. Аркас. - Факс.вид. - К. : Вища шк., 1990. - 456 с. : ил.   

63.3(4Укр)/А82 

Історія України-Русі — популярний нарис історії України митця та громадського діяча Миколи 

Аркаса. 

 

 

 



2. Гетьмани й козацькі отамани [Текст] : историческая литература / укл. І. Ю. Левашова. - 

К. : ТОВ "Вид-во Глорія", 2014. - 384 с. : ил.  Г 44/63.3(4Укр) 

 
 В історії всіх народів є свої історичні рубікони. Є така віха і в історії України. Це час зародження 

козацтва і його активних спроб створити свою державу-республіку - час видатних особистостй і 
великих гетьманів, про які й розповідає книга. 
 

 

 3. Грушевский, М. С.                                                                                                                                      

Про батька крозацького Богдана Хмельницького [Текст] / М.С. Грушевский. - 

Днепропетровськ : Січ, 1993. - 55 с.    63.3(4Укр)/Г91  

 Твір відомого українського історика М.С.Грушевського присвячений життю і діяльності 

славного сина України, видатного політика, полководця Богдана Хмельницького. 

 

 

 4. Луняк, Є.   

 Минувшина України в романтичних історіях [Текст] : историческая литература / Є. Луняк. 
- К. : Книга, 2011. - 708 с.   63.3(4Укр)/Л 84 
 

Книга, яка виноситься на суд читача, не претендує на повну історичну відповідність. Та й чи 

існує вона, абсолютна історична правда? Історія складна, як життя, і кожен розуміє життя по-

своєму. Головну увагу автора цього дослідження привернули взаємини між чоловіком і жінкою 

протягом століть: різні долі, несхожі люди, щасливі злети й гіркі падіння. Обираючи героїв для твору, автор 

свідомо зупинявся на життєписах загальновідомих людей, імена яких тісно пов’язані з минувшиною України. 

Цей вибір пояснювався можливістю кращого ознайомлення з біографічним матеріалом та цікавістю читацької 

аудиторії до життя відомих людей. Книга буде корисною і цікавою як для фахівців у галузі історії, так і для 

широкого загалу. 



 

5.  Пасічник, М. С.                                                                                                                                                                   

Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні 

перспективи [Текст] : навчальний посібник / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : 

Знання, 2006. - 735 с.   63.3(4Укр)/П 19 

У навчальному посібнику подано загальну характеристику історії України від 

найдавніших часів до сьогодення. Висвітлено питання становлення української 

державності, політичні та релігійні засади формування нації, розвиток культури. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться               

історією України. 

 

6. Україна [Текст] : енциклопедія. - Харків : ПП "Торсінг Плюс", 2011. - 256 с. : ил.   

63.5/У 45 

Енциклопедія Україна – своєрідний музей, в якому зібрані кращі здобутки української 

історії та культури: картини, схеми,карти,фото споруд, костюмів,знарядь, 

зброї,прикрас,тощо. 
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Медична допомога у козацькому війську [Текст] / А. С. Горпинченко // Науковий журнал МОЗ України : 

медичне науково-практичне видання. - 2013. - № 1. - С. 146-151. 

 


