
Віртуальна книжкова виставка до Дня українського козацтва 

“УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО” 



У світлий день Покрови Пресвятої Богородиці, яка українцями завжди 

вважалася заступницею і покровителькою відзначається національне свято – 

День українського козацтва. 

Козаччина завжди була однією з  найяскравіших сторінок української 

історії, на славних прикладах якої виховувалося почуття національної 

самоповаги багатьох поколінь українців. Козацтво – звитяжна історія і велика 

гордість нашого народу, душа України. 

Національно-культурне відродження наших днів великою мірою живиться 

традиціями славної козацької доби. Саме представникам козацьких громадських 

об'єднань належить велика роль в утвердженні національної свідомості. 

Віртуальна книжкова виставка  знайомить вас с виданнями, які знаходять 

у фонді загальної бібліотеки в навчально-науковому інституті №3. 

 

Перелік умовних позначень  

 

Ч/З №1– Читальний зал №1 (5-й поверх) 

 НН/А– Абонемент навчально-наукової літератури (3-й поверх) 

 

 

 

Оксана Батрак, 

відділ №3 загальної бібліотеки НАВС. 



Т3(4Укр) 

К 56 

 

Коваленко, Сергій 

України під булавою Богдана 

Хмельницького. Енциклопедія у 3-х томах. 

Т.1. – К. : Стікс-Ко, 2007. – 376 с. 

Книга є упорядкованим узагальненням 

відомостей про державу Війська 

Запорізького, що стосуються 1648-57 

років. Книга містить 85 статей про діячів 

держави Війська Запорізького та 170 

статей про населення, що до цієї держави 

входили. 

 

42822 – Ч/З №1 

 



Т3(4Укр) 

С 91 

 

Сушинський, Богдан 

Всесвітня козацька енциклопедія XV 

початку ХХІ століть. – Одеса : ЯВФ, 2007. – 

570 с. 

Це видання, в якому зібрано основні 

відомості про всесвітній козацький рух, а 

також про митців, у творчості яких 

знайшли своє відображення подвиги 

козацьких звитяжців. 

 

42991 – Ч/З №1 



Т3(4Укр) 

І 90 

 

Історія України: Універсальний 

ілюстрований довідник з історії України . – 

Донецьк : БАО, 2007. – 576 с. 

Видання знайомить з основними 

історичними термінами й поняттями, 

біографіями видатних козаків. 

 

43005 – Ч/З №1 



Т3(4Укр) 

П 30 

 

Петровський , Володимир Володимирович 

Історія України. Неупереджений 

погляд. Факти. Міфи. Коментарі. / 

В.В.Петровський, Л.О.Радченко, 

В.І.Семененко. - вид. 2-ге, виправл. та 

доповн.  - Х. : Школа, 2008. – 608 с. 

Книга містить відомості про 

виникнення та еволюцію козацтва на 

Україні. 

 

42917 – Ч/З №1 

 



Х2(0) 

О 66 

 

Орлик, Пилип 

Конституція, маніфести та літературна 

спадщина : вибр. твори. – К. : МАУП, 2006. – 

736 с. 

 

42906 – Ч/З №1 

 



Т3(4Укр) 

Г 95 

 

Гуржій, О.І. 

100 великих постатей і подій козацької 

України / О.І.Гуржій. – К. : Арій, 2008. – 464 

с. 

 

42760 – НН/А 

 



Т3(4Укр) 

У 69 

 

Уривалкін, О.М. 

Гетьмани України та кошові 

Запорізької Січі. / О.М.Уривалкін. – К. : 

Дакор ; КНТ, 2008. – 395 с. 

 

43006– НН/А 

 



Т3(4Укр) 

Р 33 

 

Реєнт, О.П. 

Усі гетьмани України / О.П.Реєнт. – Х. : 

Фоліо, 2008. – 415 с. 

 

42933 – НН/А 

 



Т3(4Укр) 

С 20 

 

Сас, Петро 

Хотинська битва 1621 – битва за 

Центральну Європу. – К. : Балтія-Друк, 2011. 

– 216 с.. 

 

Ч/З №1 

 



Т3(4Укр) 

С 81 

 

100 великих українців. – К. : Арій, 

2008. – 496 с. 

Ця книга містить 100 коротких 

біографічних нарисів, історичних портретів 

видатних наших земляків, представників 

найрізноманітніших верств суспільства – 

мислителів, письменників, учених, митців, 

громадських, релігійних, політичних діячів, 

чиїми зусиллями впродовж віків творилася 

українська культура, формувався світогляд 

української нації. 

 

42988 – НН/А 

 


