
КЗ " Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега           

Ольжича" Житомирської обласної ради 

                                           Нові надходження літератури  

                до відділу україніки за  2022 рік. 

 

               Історія України. Народознавство 

 

      94(477)".../20"(084.12) 

      63.3(4УКР)2/6 

      У31  

        Удовік, Сергій Леонідович. Україна. Історія великої Держави  / 

Сергій Удовік ; [фото С. Удовіка та ін.]. - Київ : Основа-Принт 

Плюс, 2021. - 143, [1] с. : іл., фот. 

      У книзі вперше пропонується ілюстрована історія Русі-України з 

прадавніх часів і до наших днів в контексті геополітичних подій. 

Історія Русі-України розглядається з позиції становлення міського 

(буржуазного) демократичного суспільства і боротьби міської 

християнської цивілізації з архаїчним сільським традиційним світом.  

 

      
 929.6(477)"13/19" 

         63.3(4УКР)4/6 

         П16  

          Панченко, Володимир Олександрович. Міська 

геральдика старої України  / Володимир Панченко ; [наук. 

ред. Я. С. Калакура]. - Київ : Веселка, 2021. - 598, [1] с. : іл. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 592-599. - Скор.: с. 

599 

 

     Ця книга — своєрідна енциклопедія міської та містечкової      

геральдики України періоду XIV — початку XX ст. Вона 

знайомить читачів з основами геральдики, містить огляд 

символіки 1111 населених пунктів на території сучасної 

України, які в минулому (до першої третини XX ст.) мали 

статус міста або містечка (чи наближалися до нього за багатьма 

ознаками), а також кольорові реконструкції гербів цих 

поселень та докладні автентичні ілюстративні матеріали з 

історії їхньої символіки. 



     39(=161.2)(477) 
       63.5(4УКР) 

        Ч-90  

          Чумарна, Марія Іванівна. Я є Україна. Світоглядний 

всесвіт українців  / Марія Чумарна ; [іл. О. Шупляка, І. 

Сколоздри]. - Тернопіль : Богдан, 2021. - 303, [1] с. : іл. - Літ.: с. 

300-301. 

 

       Розглянуто основи звичаєвої та матеріальної культури українців. 

Автор намагається донести до читача генетичне джерело духовної 

пам'яті, потужну силу і красу народних обрядів та магію свят. 

 

                                                              

 

       94(477)"1991" 
       63.3(4УКР)63 

       Б77 

        Бойко, Олександр Дмитрович 30 років незалежності 

України [Текст] : у 2 т. / О. Д. Бойко ; [фото Д. Б. 

Яневського, М. Коломиєць-Яневської ; худож.-оформ. М. С. 

Мендор ; голов. ред О. В. Красовицький]. - Київ : Фоліо, 

2021. - (Великий науковий проєкт). 

 
        На початку 90-х років ХХ ст. сталася подія, що кардинально 

змінила хід світової історії – розпався Радянський Союз і на 

політичній карті світу з’явилася низка нових самостійних держав, 

однією з яких й була Україна. Які події передували цьому розпаду, 

яку роль зіграли «перебудова», «гласність» та «демократізація≫, 

якими були перші кроки національного відродження, як ставала на 

ноги народна опозиція комуністичній владі та яким був шлях утвердження державного суверенітету, що 

став каталізатором розвалу СРСР? Розповідь зупиняється напередодні серпневого путчу 1991 року... 

 

  

       

      94(477)"08/20"(082) 

      63.3(4УКР)2/6                                                                                            

       В42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Визвольна боротьба. Новітні часи : зб. ст. / упоряд.: Роман Гунда, 

Юрій Пушненко ; [редкол.: Р. Гунда (голова) та ін.]. - Львів  : 

Меморіал , 2021. - 494, [2] с. : іл. 

 

      Збірка статей відомих учених і громадських діячів розповідає про 

боротьбу за незалежність, становлення і розбудову Украïнськоï 

держави (всi iсторичні періоди) 

 

         

 

 

 



 94:[929.9+271.222+008](477)(082) 

         63.3(4УКР) 

         У45  

          Україна. Пам'ять боротьби : зб. ст. / упоряд.: Роман 

Гунда, Андрій Бережина ; [худож. оформ. Д. Лантуха ; 

світлини: А. Бездоганна та ін.]. - Львів : Меморіал , 2021. - 

559, [1] с. : іл., герби, світлини. - Прим.: с. 44-52.  

 

      Збірка об’єднує матеріали й кольорові ілюстрації у 

розділах «Українська церква», «Збройна боротьба», 

«Культурний фронт» і «Старожитності». Видання присвячене 

30-й річниці Незалежності України. 

 

                             Україна в особах 

 

        929.5(477):32-051]"09/20" 

       К 63.3(4УКР)2/6-8  

       Т28  

        Творці державного престижу / [авт.-упоряд. М. 

Главацький, Н. Наумова ; голов. ред. В. Александров]. - Київ : 

КМ-БУКС, 2021. - 567, [1] с. : іл. - Хронол. покажч. в кінці розд. 

 

     «Творці державного престижу» присвячена величним історичним 

постатям, з якими насамперед асоціюється становлення 

державності та незалежності України. 
 

      

 

       

 

      94(477):929]"1053/1125" 

      63.3(4УКР)2-8 

      С47  

       Сліпушко, Оксана Миколаївна. Володимир Мономах - 

державник і книжник : [іст. нарис] / Оксана Сліпушко ; 

[худож.-оформ. М. Пєткової]. - Київ : Артек, 2021. - 102, [2] с. : 

іл. 

       Видатний вітчизняний державний діяч великий київський 

князь Володимир Мономах все своє життя присвятив консолідації 

князівств і створенню коаліції для боротьби з зовнішньою 

загрозою. Через століття до нас дійшли його твори, в яких 

правитель закликав до єдності. Донині його думки актуальні і 

затребувані. Книга розрахована на широке коло читачів, які 

прагнуть знати історію своєї  Вітчизни. 



 

    94(477):32-055.2:271.2-36 

      63.3(4УКР)2 

      П29  

       Пєтков, Сергій Валерійович. Княгиня Ольга: наріжний камінь 

церкви і держави  : іст. нарис / Сергій Пєтков ; [ред. О. Пєткова ; 

худож.- оформ. М. Пєткової ; пер. С. Пєткової]. - Київ : АртЕк, 

2021. - 117, [3] с. : іл. 

 

        Книга присвячена життєпису святої рівноапостольної княгині 

Ольги. Для вірян надано молитви святій рівноапостольнiй Ользі. Вони 

відображають шану, з якою люди завжди ставились і ставляться до 

правительки Pyci. Книга ілюстрована мініатюрами Радзивіллівського 

літопису, під якими розміщено фрагменти хронічки. 

     

 

       821.161.2-343-93 

       84(4УКР)6 

       Н19  

         Назарук, Євгенія Іванівна. Анна Київська - донька 

Ярослава Мудрого : іст. казка : [для дітей мол. та серед. шк. 

віку] / Євгенія Назарук ; худож. Ольга Мединська ; [голов. 

ред. С. Політило]. - Луцьк : Надстир'я, 2021. - 61, [3] с. : іл. 

 

       Історія Руси-України оповита численними загадками. Одна з 

них – постать Анни Київської, доньки Ярослава Мудрого. Вона 

славилася не лише вродою, а й освіченістю. З нею не могла 

зрівнятися жодна жінка Європи. А ще... Ще стала скоролевою 

Франції. Утім, ця книжка не про королеву, а про дівчинку, яка 

палко любила рідний край, пишалася своїми батьками, своїм 

родоводом і повсякчас читала книги.  

 

  

    94(477):32-051]"16/17"Мазепа(092) 
      63.3(4УКР)46-8 

      К93  

       Курико, Віра. Мазепа. Право на шаблю / Віра Курико ; наук. ред. 

Ольга Ковалевська ; [авт. післям. О. Ковалевська]. - Київ : Портал, 

2021. - 142, [2] с. : іл. - Літ.: с. 142-143 

 

        Визначний козацький діяч, романтизований у європейській культурі: 

його образом надихалися Вольтер, Гюго, Ліст, Байрон. Ця книжка - 

спроба ще раз поглянути, що ми знаємо про Мазепу, його чималу роль в 

історії Європи, непрості рішення та яскраве життя. 

 



    94(477):32-051]"19" 

    63.3(4УКР)6-8 

    Я60  

      Яневський, Данило Борисович. Бандера. Шухевич / 

Данило Яневський ; [худож.-оформл. М. Мендор]. - Харків : 

Бібколектор, 2021. - 505, [7] с. : іл., фот. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. 

  

       Ця книга про людей, які загинули. Написати і зрозуміти 

їхню історію — означає написати та зрозуміти історію і нашої 

країни, і її народу, зрозуміти історію тисяч українських родин, 

історію землі, просоченої людською кров’ю. 

 

 

 

       94(477):001+008]-055.2"19/20" 

      63.3(4УКР)6-8 

       М15 

        Макаревич, Мирослава. Україна має жіноче обличчя / М. 

Макаревич ; іл. М. Коцан ; авт. передм. А. Куликов. - Київ : 

"Агенція "ІРІО", 2021. - 130, [2] с. : іл., фот. 

 

        У книжці представлено 30 есеїв про наших сучасниць, 

непересічних українок, знакових представниць двох ключових 

царин нинішнього життя України – науки та культури. 30 «живих» 

історій на основі авторських інтерв’ю журналістки-письменниці 

Мирослави Макаревич. З лайфхаками від українських актрис, науковиць, художниць, 

письменниць, музиканток, оперної діви й балерини. 

 

 

      94(=161.2-055.2:100)(03) 

      63.3(4УКР)2/6-8 

      Т19  

       Тарасенко, Олеся. Благословенне жіноче ім'я - Україна 

(жіночі портрети країни) / Олеся Тарасенко ; [худож. Д. 

Ткаченко]. - Київ : Поліпрінт, 2021. - 237, [3] с. : іл.  

 

       «Благословенне жіноче ім'я - Україна (жіночі портрети 

країни)» - це книга, що створена як образ країни в портретах 

30 видатних жінок, таких як Леся Українка, Катерина Білокур, 

Соломія Павличко, Ліна Костенко, Олена Теліга та інші. 

 



      929(477.42-25)"1907/1944" 

      63.3(4УКР-4ЖИТ)6-8 

      К61  

       Коломієць, Ростислав Григорович. Олег Ольжич / 

Ростислав Коломієць ; [худож.-оформл. Є. В. Вдовиченко]. - 

Харків : Час читати, 2021. - 123, [5] с. 

  

   Про Олега Ольжича - видатного археолога із європейським 

ім’ям, який володів дев’ятьма мовами, а його дослідження не 

втратили сенсу і понині. Видатний поет — він сказав нове слово в 

українській літературі. Видатний діяч Організації українських 

націоналістів — він був дійовою особою в побудові української 

держави в умовах нацистської окупації території України. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                              

821.161.2'06.09(092) 

83.3(4УКР)6 

К61  

        Коломієць, Ростислав Григорович. Валер 'ян 

Підмогильний / Ростислав Коломієць ; [худож.-оформ. Є. В. 

Вдовиченко]. - Харків : ЛА "Час читати", 2021. - 121, [5] с. 

 

     У своїй творчості спирався на психоаналітичні дослідження 

Зиґмунда Фройда, сприяв входженню української літератури до 

європейського культурного простору. Тоталітарним режимом 

Підмогильному було відпущено лише 13 років на здійснення всіх 

новаторських починань. Як і більшість митців українського 

мистецького Відродження, був звинувачений в активній 

контрреволюційній діяльності й страчений на Соловках у зловісному 1937-му.  

 

 

       821.161.2'06.09(092) 

       821.161.2'06.09(092) 

       К61  

        Коломієць, Ростислав Григорович. Євген Плужник  / 

Ростислав Коломієць ; [худож.-оформ. Р. Варламов]. - Харків : 

Час читати, 2021. - 123, [5] с. 

 

       Євген Плужник (1898-1936) був знаковою фігурою 

післяреволюційної української інтелігенції. Поет, драматург і 

перекладач, він перебував поза політикою у своїх віршах і належав до 

тих унікальних особистостей, яким дано бачити цілий світ, не виходячи з 

кімнати. Відторгнення дійсності, що заперечувала вічні цінності, – 

людське життя і любов, – разом із закликами чинити спротив сліпій 

жорстокості, зробило його героєм українського розстріляного Відродження і жертвою сталінського 

терору.  

 



Художня література і літературознавство 

 

     821.161.2'06-94 

     84(4УКР)6 

     М29  

      Мартинюк, Сергій. Пишаюсь, що я - Українець, або Лелеки 

рідним гніздам не зраджують  / Сергій Мартинюк. - Київ : Артек, 

2021. - 407, [1] с. - Літ.: с. 396-400. 

  

        Сергій Мартинюк, відомий український письменник, представляє 

своє нове літературно-історичне видання «Пишаюсь, що я — 

Українець, або Лелеки рідним гніздам не зраджують». У автора 

оригінальний хід думок, особливе, мабуть, тільки йому притаманне, 

мислення з поєднанням фактів далекого і недавнього минулого із 

сьогоденням, простий і зрозумілий виклад. 

 

          821.161.2'06-184(4УКР)6-5 

        84(4УКР)6-5 

        Ж15  

         Жадан, Сергій Вікторович. Псалом авіації  / Сергій Жадан 

; фото Марисі М'яновської. - Чернівці : Meridian Czernowitz : 

Книги - XXI : Померанцев Святослав, 2021. - 153, [5] с. : фот. 

 

          Ці вірші написані впродовж 2020 року. Місце, де вони 

писалися, лежить на пагорбах. Це означало присутність широкої 

лінії горизонту й великої кількості повітря. А ще там було багато 

дерев і птахів, були балки, водойми і рівне, віддалене дихання 

міста за обрієм. Зміна оптики так чи інакше призводить до зміни 

письма. Ось про це переважно і книжка: про те, як нас формують 

ландшафти, як дерева додають нам вертикалі, а озера — глибини, 

як весняна зелень вчить нас оптимізму, а літні ріки — щедрості. Нехитре знання, що допомагає 

цінувати кожен почутий зранку голос. 

 

        821.161.2'06-31 

       84(4УКР)6-44 

       А66 

         Андрухович, Юрій Ігорович. Радіо Ніч : роман / Юрій 

Андрухович. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги - XXI, 2021. - 

450, [4] с.  

 
Як і в "реальній дійсності", ще одна революція зазнала поразки. Можливо, 

тому, що втратила свого загадкового лідера. Йосип Ротський, музичний герой 

барикад, змушений хоч кудись утікати, приміряючи на себе долю багатьох 

інших Йосипів. Його переслідують, і режимні спецслужби – це лише пів біди. 

Є ще недоречна любов, з якою не звладати, і банківська таємниця, з якою не 

впоратися. В’язничний досвід і мимовільно успішний теракт. А також розум і 

забуття, сміх і темрява, холод і пекло, іронія і щем. Останній сховок, звідки 

дозволено вести нічний етер. Чи справді останній? 



 

       821.161.2'06-31-94 

       84(4УКР)6 

       Р49 

        Різник, Левко. Форум  Романа Лубківського : повість-спогад / 

Левко Різник ; [худож. оформ. Р. Різника]. - Львів : Світ, 2021. - 121, 

[3] с. : іл. 

  

       Автор, на основі власних спогадів, у повістевій формі прагне 

розкрити якнайширший простір світоглядного поля видатного 

українського літературного, політичного та громадського діяча періоду 

розвалу Радянської імперії Романа Мар’яновича Лубківського. 

Харизматична постать українця-патріота послужить прикладом для 

наслідування майбутніх поколінь. 

 

 

 

     821.161.2'06-312.4 

     84(4УКР)6-4 

     К59  

      Кокотюха, Андрій Анатолійович. Вигнанець і перевертень  / 

Андрій Кокотюха ; [обкл. О. Скворчинської]. - Харків : Vivat, 2021. - 

300, [3] с. - (Художня література) 

 

       Зима 1913 року. Колишній київський слідчий, а тепер вигнанець 

Платон Чечель виконує в Харкові делікатне доручення. На запрошення 

господарів він приєднується до компанії гостей у їхньому маєтку. 

Починаються таємничі вбивства - один за одним гинуть гості. Здається, 

їхні смерті пояснити неможливо, адже загиблих нібито ніщо не пов’язує. 

Та що насправді криється за блискучим фасадом будинку мільйонерів? 

 

 

 

 

        821.161.2’06-31 

        84(4УКР)6-4 

        Р64  

         Роздобудько, Ірен. Фаріде : роман-апокриф / Ірен 

Роздобудько. - Київ : Нора-Друк, 2021. - 229, [3] с. 

 

        Той, хто врятував одне людське життя, - врятував цілий світ. Про 

це не знає дівчинка, що живе в маленькому кримському Селищі. 

Проте під час Другої світової війни вона рятує єврейських дітей від 

неминучої смерті. А на цілу епоху пізніше її, вже стару жінку, 

розшукали 80 врятованих нею дорослих людей. 

 

 

 

 



 

      821.161.2'06-32 

      84(4УКР)6-4 

      С16  

        Саліпа, Ольга. Теплі історії про справжнє : як бути щасливим 

попри все / Ольга Саліпа. - Київ : Брайт Букс, 2021. - 173, [3] с. : 

фот. - (Теплі історії).  

   «Теплі історії про справжнє» — про найсвітліше та найсолодше, що є 

в людському житті: про кохання, яке долає всі перешкоди, про міцну 

родину, щирість людських душ. Усі історії — реальні. І хай трішки 

прикрашені квітами, ароматами та смаками, але вони точно 

відбувалися, може, навіть з кимось із ваших сусідів — пригадайте. 

 

 

 

 

 

       821.161.2'06-312.9 

       84(4УКР)6-44 

       С90 

        Сурженко, Маргарита. Квартира київських гріхів : 

[роман] / Маргарита Сурженко. - Вид. четверте. - Брустурів : 

Дискурсус, 2021. - 247, [9] с. : іл. 

 

   Вони - сім київських гріхів, прекрасні містичні панни, які не 

дають місту нудьгувати. Одного разу піддавшись спокусі, 

головний герой потрапляє в їхнє помешкання. Чи вдасться йому 

пройти випробування всіма гріхами? Адже в кінці шляху на нього 

чекає найкраще, що може подарувати доля… 

 

 

 

 

      821.161.2'06-2(081) 

      84(4УКР)6 

      Г67 

       Горак, Роман. Поцілунок самотності : п'єси з життя укр. 

митців / Роман Горак ; [передм. Г. Шумейко]. - Львів : 

Література та мистецтво, 2021. - 646, [2] с. : іл.  

 

       П’єси, написані львівським майстром, мають характер 

есеїстичного жанру, де чимало матеріалу, роздобутого 

дослідницьким шляхом. Більшість із них написані для камерної 

сцени і з успіхом ставилися на львівській сцені, переважно в 

Національному академічному українському драматичному театрі ім. 

Марії Заньковецької, деякі дістали міжнародне визнання на 

фестивалях і конкурсах за межами України.   

 

                               Приємного читання ! 



 

 

 

 

 

 


