
 

 

До вашої уваги  

пропонуємо нові видання,  

які надійшли до бібліотеки. 

Якщо вас зацікавлять  

матеріали перегляду,  

звертайтеся до Наукової бібліотеки,  

де вам допоможуть підібрати  

не тільки запропоновану літературу,  

а й літературу на будь-яку іншу тему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нас вбивали, бо ми – Українці… : [брошура] / Національний 

музей «Меморіал жертв Голодомору». – 2017. – 12 с. 

У 1932-1933 роках радянським режимом проти української нації 

було вчинено геноцид, що має назву Голодомор. Понад 60 років українцям 

було заборонено навіть згадувати своїх близьких, яких вбили голодом під 

час Голодомору. Саме тому в світі так мало знають про такий жорстокий і 

масштабний злочин, жертвами якого стало понад 7 мільйонів осіб. 

Інформування світової громадськості про Голодомор є актуальним, адже і 

сьогодні уряди певних країн використовують голод як знаряддя вбивства. 

 

Упокорення голодом : збірник документів / М. Мухіна ; 

[упоряд., передм., комент., покажчики М. Мухіної] ; НАН України, 

Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії. – Київ, 1993. – 312 с. 

Збірник знайомить із джерелами з історії голодомору 1932-1933 рр., 

які зберігаються за межами України. Основу видання складають матеріали, 

зібрані Комісією конгресу США та Міжнародною комісією з розслідування 

голоду 1932-1933 рр. в Україні, а також колекція Наукового товариства 

ім. Т. Шевченка (Нью-Йорк). 

 

 

Голодомор не зламав 1932-1933 [брошура] / Український інститут 

національної пам’яті, Національний музей «Меморіал жертв 

голодомору», Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв 

голодомору – геноциду 32-33 років. – 32 с. 

«Україну можемо втратити!» – писав переляканий Сталін влітку 

1932 року. Він боявся втратити Україну як ресурс, без якого побудова 

могутньої індустріальної імперії, здатної завоювати світ, залишалася б 

тільки мрією. Щоб не втратити, він вирішив стратити Україну. Стратити як 

уособлення всього, що ненавидів диктатор – свободи, самодостатності, 

культурної унікальності. 

 

 

1933: «І чого ви ще живі?» / Упоряд. Т. Боряк ; НАН України. 

Інститут історії України. ‒ К. : TOB «Видавництво «Кліо»», 2016. ‒ 

720 с. 

Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення 

незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка 

про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. 

Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, 

наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням 

будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до 

жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади 

напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до конфіскації 

їжі, іншими словами – позбавлення українського села засобів існування. 



Гойченко Д. Красный апокалипсис. Сквозь раскулачивание и 

голодомор: мемуары свидетеля / Д. Гойченко. – К. : Издательство А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 340 с. 

Рукописи Дмитра Гойченка (1903-1993), випадково виявлені 1994 

року в еміґрантському архіві Сан-Франциско (США), – це унікальні 

свідчення про страшні часи радянської колективізації та Голодомору в 

Україні (південно-східні області, Одеса, Київ та Київщина). На відміну від 

художніх творів Барки чи Багряного, в історичній мемуарній літературі 

практично не збереглося настільки детальних, як у цій книзі, описів 

людиноненависницького комуністичного режиму. Ці рукописи вперше 

опубліковано 2006 р. у Всеросійській мемуарній бібліотеці вид-ва «Русский 

путь» з ґрунтовною післямовою та коментарями Павла Проценка. 

 

Війна і міф. Невідома Друга світова / Ігор Бігун, Сергій Бутко, 

Володимир В’ятрович, [та ін.] ; Український інститут національної 

пам’яті. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 272 с. 

Дізнайтеся правду, яку приховували від нас! Чи правда, що пакт 

Молотова-Ріббентропа був вимушеним кроком для СРСР? Чи завжди 

Радянський Союз був непримиренним противником нацистів? Чи правда, що 

українські націоналісти масово винищували євреїв під час війни, особливо у 

Львові та Бабиному Яру? Сталін узгоджував військові дії з Гітлером? 

Бандера був агентом спецслужб нацистів? Кримські татари масово 

дезертирували на початку війни? На ці теми ще 30 років тому боялися 

говорити навіть із рідними! 

 

Українська Друга світова : Матеріали міжнародної наукової 

конференції до 70-ї  річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні (5 травня 2015 р., м. Київ) ; МОН України, НДІ Українознавства, 

Український інститут національної пам’яті, Історичний факультет 

КНУ ім. Т. Шевченка / Упорядник Яремен-ко В. М. – Київ, 2015. – 

208 с. 

Матеріали конференції присвячено проблемам історії періоду 

Другої світової війни та формуванню історичної пам’яті в Україні про цю 

подію. Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам, учителям, 

учням та усім, хто цікавиться історією України. 

 

Україна у Другій світовій війні : До 70-річчя перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні / Український інститут національної 

пам’яті. ‒ 2015. ‒ 28 с. 

Українці у Другій світовій війні. Факти, цифри, особи. Складна 

картина світового протистояння на нашій землі та українці на всіх фронтах 

глобального конфлікту.  

 

 



Норман М. Наймарк «Геноциди Сталіна» / Пер. з англ. 

В. Старка. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 

2011. – 135 с. 

Професор Стенфордського університету Норман М. Наймарк у 

своїй книзі «Геноциди Сталіна» порівнює сталінські злочини зі 

злочинами Гітлера та доводить, що геноцидом був не лише Голодомор 

1932-33 років, а й «розкуркулення», кампанії проти неросійських 

народів, Великий Терор та інші масові вбивства і знущання. 

 

 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (33) 2009. – Харків : Права 

людини, 2010. – 488 с. 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (19) 2002. – К. : Сфера. 2002. – 319 с. 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1 (20) 2003. – К. : Сфера, 2003. 

– 404 с. 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1 (34) 2010. – Харків : Права 

людини, 2011. – 440 с. 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (35) 2010.-

Харків : Права людини, 2011. – 448 с. 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1 (36) 2011. – 

Харків : Права людини, 2011. – 416 с. 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (37) 2011. – 

Харків : Права людини, 2011. – 312 с. 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1-2 (40-41) 2013. – 

Харків : Права людини, 2014. – 424 с. 

«З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» – науковий і 

документальний журнал. Видається з серпня 1994 

відповідно до постанови KM України за № 530 від 11 вересня 1992.  У журналі публікуються 

документальні матеріали закритих архівів спецслужб, правоохоронних органів, біографічні 

нариси про діячів дисидентських (опозиційних) рухів 1960-1980-х років в Україні, які стали 

жертвами політичних репресій у СРСР. 

 

Герасименко О. Майдан після Майдану / О. Герасименко. – 

Київ, 2016. – 135 с. 

Написати цю книгу мене надихнуло сором’язливе замовчування 

подій на Майдані Незалежності після Революції Гідності. Доводилося 

вибирати: або воювати, або тиснути на владу. Частина активістів 

залишилася на Майдані. Не всі їх розуміли, багато образливих слів 

доводилося вислуховувати. Ціле спекотне літо майданівці намагалися 

контролювати владу, підштовхувати її до реальних дій та проведення 

реформ. Однак, встояти проти «системи» Майдан не зміг. Тому Революцію 

ще не закінчено і ми повинні завершити розпочату справу.  

 

 

 



Базів В. Армагеддон на Майдані : роман-реквієм / В. Базів – К. : 

Український пріоритет, 2014. – 160 с. 

Майдан, який пережила Україна взимку 2014 року, звичайно, не міг 

не спричинити і своєрідного літературного відгуку. 

Нова повість Василя Базіва «Армагеддон на Майдані» – цікава 

спроба письменника (і водночас дипломата, політика) передати свою 

версію подій. 

 

 

 

Брехуненко В. «Братня» навала. Війни Росії проти України 

ХІІ‒ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, 

В. Корнієнко ; за заг. ред. В. Брехуненка. ‒ К., 2016. ‒ 248 с. 

У книзі в науково-популярному форматі розглядаються численні 

російсько-українські війни включно з Вітчизняною війною українців за 

незалежність, яка розпочалася із вторгнення російських окупантів в 

Україну в лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягає XII ст. 

Показано, що саме війни як втілення постійних агресивних планів Московії 

(Росії) заволодіти українськими землями визначали головну вісь російсько-

українських стосунків. Описано мотиви, визрівання та хронологію війн, 

перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на українську 

перспективу.  

 

Брехуненко В. Війна за свідомість. Російські міфи про Україну 

та її минуле / В. Брехуненко. – К., 2017. – 280 с. 

У книзі за допомогою наукових аргументів спростовуються 

ключові російські міфи про Україну та українську історію. 

Проаналізовано ідеологічну спрямованість кожного міфу, історичне 

підґрунтя російських спекуляцій, обґрунтовано підстави заперечення 

спотворених образів нашого минулого, цілеспрямовано нав’язуваних 

Москвою ось уже протягом кількох століть. У тих випадках, коли 

сучасний міф має довгу історію, простежено еволюцію його змісту. 

 

 

Дзюбенко Н. Андрій Первозванний : роман / Н. Дзюбенко ; 

відп. ред. Любов Голота ; худож. оформл. Андрій Саєнко. – Київ : 

Гранослов, 1999. – 331с. 

Поетична леґенда про прихід одного з самовидців Ісуса Христа 

апостола Андрія Первозванного на землі стародавньої України-Руси 

лягла в основу історичного роману Наталі Дзюбенко, більше знаної досі 

як талановита поетеса та журналістка. 

 


