
 

До вашої уваги пропонуємо подаровані 
видання, які надійшли до бібліотеки 

 від Національного музею 

«Меморіал жертв голодомору». 

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 

  



Рафаель Лемкін. Радянський геноцид в Україні 

(стаття 33 мовами) / ред. Р. Сербин − К. : Видавництво 

Марка Мельника, 2020. − 256 с. 

Лекція присвячена проблемі визначення ознак та 

підрахунку жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років в 

Україні. На основі дослідження первинних документів 

українських архівів стверджується, що мінімальні втрати від 

цієї трагедії становлять щонайменше сім мільйонів осіб. Це 

засвідчується як документами про рух населення, так і 

статистичними даними. Особливо важливим є наповнення 

початкових класів, зокрема першого в 1932–1940 роках 

порівняно з кількістю народжених відповідно у 1924–1932 роках. Видання буде 

корисним усім, хто цікавиться українською історією. 

 

Сергійчук В. Голодомор 1932-1933 років як геноцид 

українства / Володимир Сергійчук – Вишгород : ПП 

Сергійчук М. І., 2016. − 320 с. 

У пропонованій книзі на основі архівних документів і 

спогадів очевидців обґрунтовується закономірність 

визначення Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом 

українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання 

злочинів проти людства. 

 



 

Сергійчук В. Правда про «золотий» вересень 1939-го / 

В. Сергійчук. − Вишгород. : ПП Сергійчук М. І., 2014. − 208 с. 

На основі документальних даних автор розповідає про 

події, які передували «золотому» вересню 1939 року і його 

наслідки для долі українського та польського етносів, котрі 

населяли Галичину та Волинь. Документи з колишніх 

спецхранів комуністичного режиму стверджують, що влада, яка 

прийшла у вересні 1939 року на західно-українські землі, була 

нав’язана місцевому населенню. 

 

 

Марочко В. Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору 

/ В. Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т 

дослідження Голодомору. − К. : Видавець Мельник М. Ю., 

2020. − 104 с. 

У праці висвітлено тактико-стратегічний задум 

сталінської політики хлібозаготівлі, особисту участь Сталіна у 

«розверстанні» обсягів примусового вилучення селянського 

хліба, республіканських та обласних планів заготівлі, 

ініціювання кремлівським володарем судових репресій проти 

так званих «ухильників» і «саботажників». 

 



 

Cимoн Пeтлюpa. Cтaттi. Листи. Дoкyмeнти. Tом V. – 

Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2016. − 632 c. 

У п’ятому томі праць Голови Директорії та Головного Отамана 

військ УНР Симона Петлюри вміщено маловідомі статті, а також досі 

неопубліковані листи і документи, присвячені розбудові Української 

держави. 

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться постаттю Симона 

Петлюри, і приурочене до 90-річчя трагічної загибелі цього видатного 

українського державника. 

 

 

Сергійчук В. Симон Петлюра і єврейство / Володимир 

Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр 

українознавства. – Київ: ПП Сергійчук М. І., 2006. – 152 с. 

Тривалий час нашого уярмлення чужинцями ми не мали можливості обстою-

вати перед світом свою правду. Користуючись нашою бездержавністю, за нас писали 

нашу історію, діяльність провідників національно-визвольної боротьби за незалеж-

ність України оцінювали її вороги. Зокрема, й досі противники української державнос-

ті продовжують знеславлювати одного з найбільших державників нашого народу – 

Голову Директорії та Головного Отамана військ УНР Симона Петлюру, звинувачуючи 

його в єврейських погромах у 1919–1920 роках. На основі великої кількості невідомих 

досі архівних матеріалів автор відкидає ці наклепи, стверджуючи документально, що 

Симон Петлюра був насправді захисником єврейства у важкі для нього часи.  



Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. 

Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під 

виглядом ОУН-УПА. Видання третє, доповнене. − К. : ПП 

Сергійчук М. І., 2011. − 240 с. 

У пропонованій праці вміщуються документи з колишніх 

спецхранів комуністичної системи, які розповідають про мето-

ди компрометації українського національно-визвольного руху 

спецслужбами більшовицької влади. Читач має можливість 

переконатися, що багато з тих злочинів проти мирного 

населення, які перекладалися комуністичною пропагандою на 

ОУН-УПА, насправді були вчинені спецслужбами. 

 

 

Сергійчук В. Всеволод Петрів / Володимир Сергійчук. 

– Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 296 с. – (Серія «Українські 

державники») 

Книга присвячена життю і діяльності видатного 

українського воєначальника й авторитетного дослідника 

Історії Збройних Сил України генерал-хорунжого Армії УНР 

Всеволода Петріва – скандинава за походженням, котрий став 

справжнім патріотом нашого народу. 

 

  



Радянські органи державної безпеки у 1939 ‒ червні 

1941 р.: документи ГДА СБ України. Ч. 1 / Упорядн. 

В. Даниленко, С. Кокін. ; НАН України, Інститут української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 

Служба безпеки України, Галузевий державний архів. ‒ К. : 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. ‒ 720 с. 

У збірнику подаються документи, оригінали або копії 

яких зберігаються в Галузевому державному архіві Служби 

безпеки України. 

 

 

 

Радянські органи державної безпеки у 1939 ‒ червні 

1941 р.: документи ГДА СБ України. Ч. 2 / Упорядн. 

В. Даниленко, С. Кокін. ; НАН України, Інститут української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського , 

Служба безпеки України, Галузевий державний архів. ‒ К. : 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. ‒ 608 с.  

У збірнику подаються документи, оригінали або копії 

яких зберігаються в Галузевому державному архіві Служби 

безпеки України. 

  



Остання адреса. До 60-річчя соловецької 

трагедії. В 3 т. / ред. кол. : І. Драч, В. Пристайко, 

О. Пшенніков та ін.; упоряд. : П. Кулаковський, 

Ю. Шаповал. – Київ : Сфера, 1998. – Т. 2. – 286 с. 

Головна мета видання – зберегти пам’ять про те, що 

сталося на Соловках лиховісного 1937-го року. Соловецький 

табір, ця, за висловом сучасника, «країна мук і відчаю», став 

останньою земною адресою для багатьох синів і дочок 

України. Науково-аналітична розвідка «Шлях на Соловки» 

поєднується з публікацією документів із тюремних справ та 

унікальними матеріалами оперативної розробки соловецьких в’язнів, які дозволяють уявити і розкрити 

найпотаємніші сторони табірного побуту, переддень масових розстрілів у листопаді 1937 року, 

проливають світло на багато попередніх подій в Україні і в тодішньому СРСР. 

 

Курінний О. В. Імплементація права на політичне 

самовизначення до сучасної правової системи України 

(ХХ – початок ХХІ ст.) / упоряд. О. Є. Звєрєв, В. О. Курінний. 

− К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 

2020. − 204 с. 

У праці аналізуються процеси зародження, становлення й 

розвитку політичного самовизначення в українській правовій системі 

крізь призму державотворчої боротьби українського народу й 

подальшої розбудови та легітимації ним власної державності, а також 

вивчення й систематизації суб’єктів права та порядку реалізації цього 

права в сучасній Україні відповідно до чинного українського 

законодавства. 

  



Сергійчук В. Український Крим / Володимир 

Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. − 312 с. 

У книзі з залученням великого документального 

матеріалу розповідається про спільну історичну долю Криму й 

України. Зокрема, звертається увага на українську більшість 

півострова в період Кримського ханства, на включення Криму 

до українського народногосподарського організму вже з кінця 

ХVІІІ ст., детально аналізується перебіг подій, пов’язаних з 

процесом об’єднання Криму з Україною в 1918 і передання 

півострова УРСР у 1954 році. Наводяться також конкретні 

аргументи на користь того, що населення півострова завжди 

пов’язувало зростання свого добробуту в єднанні з Україною, що є запорукою 

повернення Криму до складу України. 

 

 

Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, 

Ленінграда… − Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. − 710 с. 

У пропонованій книзі-розповіді про вихідців з України, 

які з початку заснування Снкт-Петербурга брали активну 

участь не тільки у будівництві міста, а й у створенні його 

архітектурних ансамблів, збагачували культуру й мистецтво, 

робили наукові відкриття. 

 



 

Aнтуан Аржаковський. Бесіди з Блаженнішим 

Любомиром Гузаром: До постконфесійного християнства / 

перекл. з французької, вид. 2, випр. і доповн. − Львів: 

Видавництво Українського Католицького Університету, 

2007. − 183 с. 

Bидання присвячене особі Блаженнішого Любомира 

Гузара. Книга складається з кількох інтерв’ю автора з 

кардиналом Гузаром на теми Помаранчевої революції, 

Київської Церкви, екуменічної місії Східних Католицьких 

Церков тощо, а також творів Блаженнішого. 

 

Чернієнко В. Щоденник військового лікаря / Віктор 

Чернієнко. – Харків : Фоліо, 2019 − 188 с. – (Серія «Воєнні 

щоденники») 

«Щоденник військового лікаря» − книга 

автобіографічна, це записки молодого хірурга про війну, а 

точніше − про страшні події Іловайського котла 2014 року, 

який став найбільшою трагедією української армії в ході 

війни на Донбасі. Це книга про простих українських хлопців, 

які опинилися на війні, про їхню мужність, неймовірний 

героїзм та людяність при захисті своєї Батьківщини. 

Присвячується усім тим, хто захищав і нині захищає Україну... 



 

Шила А. Жінка війни / Анна Шила. − 3-тє вид., 

доповнене. – Харків : Фоліо, 2019. − 401 с. 

Книга «Жінка війни» − перше в історії України видання, де 

збройне протистояння на теренах нашої країни розглядається 

через історії жінок. Оповідання написано на основі інтерв’ю з 

25 жінками − парамедиками, волонтерами, журналістами, 

військовослужбовцями, які вирушили на Схід боронити свою 

Вітчизну. Авторка розповідає про вистраждані долі героїнь, але 

водночас кожна з них − це символічний образ, у якому втілено 

життя й емоції багатьох жінок-воїнів. Їхніми вустами говорить 

Україна. Це голос, який варто почути і до якого варто 

дослухатися. 

 


