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     З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1, 2 (36) 2011 р.\ 
Харків: Права людини, 2011. 
 
     Науковий і документальний журнал. Видається з серпня 
1994 р. в якому зібрані статті та архівні документи з історії 
спецслужб. 
 

 
  

  

     Хмельковський Левко. 136 призвідців Гголодомору. – 
Львів: Свічадо, 2009. – 136 с. 
     Служба безпеки України в 2009 році вперше оприлюднила 
список 136 осіб, відповідальних за Голодомор 1932-1933 років в 
Україні. Досі поширення інформації про цю трагедію було 
обмежене тільки розповідями про страждання жертв. Тепер, 
коли стали відомі прізвища конкретних винуватців, виникла 
потреба поширити цю інформацію в Україні і серед 
закордонного українства. 
     З цією метою редактор тижневика «Свобода» Українського 
народного союзу (США) Левко Хмельковський підготував 
книжку «136 призвідців Голодомору». Книжка призначена для 
масового читача. 
 

 
  
  

     Наукові записки з української історії. Культура і освіта в 
Україні. Випуск ІІ. – Київ – Переяслав-Хмельницький – 
1994. – 85 с. 
     В збірнику розглядаються пиьтання культури і освіти в 
Україні, зокрема питання формування вчительських кадрів та 
розвиток шкільної мережі у післявоєнний період, 
висвітлюється культурно-освітня діяльність в програмах 
українських політичних партій, питання культурного 
відродження національних меншин України на сучасному етапі 
тощо. 
     Для викладачів, аспірантів, студентів. 

 



  

     Збірник матеріалів: наукова конференція в 1000-ліття 
хрещення Русі-України/ Український Католицький 
Університет ім. св.Климента Папи.  – Рим – Львів – Лондон. 
1988 - 2008  
     Великий князь Київський св.Володимир прийняв 
християнство в Україні актом хрещення народу в Дніпрі 14 
серпня 988 р. Прийняттям християнства й об’єднанням 
українських земель в одну могутню українську державу – 
Древню Русь – Володимир Великий заклав основи релігійного та 
національного розвитку нації. 

  
  

     Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над 
законом: З історії адміністративних органів і поліцейсько-
жандармської системи в Україні (ІХ – початок ХХ ст.). – К.: 
Україна, 1996. – 269 с. – Бібліогр.: с 264 – 268. 
     Книзі на основі опублікованих матеріалів і документів, а 
також архівних джерел, розглядається історія зародження, 
розвитку та функціонування адміністративно-карального 
механізму в Україні протягом майже одинадцяти століть. 
     Книга розрахована на викладачів, студентів історичних та 
юридичних вузів, коледжів, учнів середніх шкіл, широкого 
читача. 

  
  

     Савченко Віктор. Україна масонська. – К.: Нора-Друк, 
2008. – 336 с. 
     Масони створили Нову Європу. За великим рахунком, ми 
живемо у світі, який придумали творці-«будівельники»: 
Моцарт і Бетховен, Гюго і Фіхте, Ньютон і Гарібальді, 
Вашингтон і Прудон… 
     Не варто і нам цуратися того, що формування світогляду 
українців відбулося під впливом масонів: гетьманів 
Розумовського і Скоропадського, письменників Котляревського 
і Франка, державотворців Драгоманова, Грушевського і 
Петлюри. 
     А хто керує світом сьогодні? 
     На це і багато інших запитань ви знайдете відповіді у цій 
книзі.. 

  

  

     Записки історичного факультету. Випуск 18. – Одеса, 
2007. – 294 с. 
     У вісімнадцятому випуску Записок історичного факультету 
Одеського національного університету подані дослідження 
співробітників кафедр, аспірантів факультету та інших вищих 
навчальних закладів, які присвячені питанням археології, 
етнології, історії України, методологічним і теоретичним 
проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних 
історичних дисциплін та всесвітньої історії. 
 

 



  
 
 

     Невидайло М.Г. Нариси з історії України – від прадавніх 
літ до сучасності. Буквар патріота України. Публіцистика. 
Ужгород: Видавництво «Графіка», 2013. – 151 с. 
     Третя книжка М.Г. Невидайла «Нариси з історії України – 
від прадавніх літ до сучасності. Буквар патріота України. 
Публіцистика» містить в собі три аспекти розвитку 
визвольної боротьби українців: «Нариси з прадавньої історії 
русів-українців», «Буквар патріота України» і публіцистичні 
статті останніх 20 років нашої новітньої історії становлення 
незалежної, самостійної, демократичної держави України. 
     Микола Гаврилович Невидайло (1923 – 2012 рр.) – лауреат 
двох літературних премій: імені Олеся Гончара та імені 
Валер’яна Підмогильного. Він – український Солженіцин, 
послідовник Івана Багряного та Олеся Гончара. Його творчість 
буде вивчатися в університетах... 
 
 

 
  

 
  

 
 

Солдатенко В.Ф. Три Голгофи: політична доля 
Володимитра Винниченка. – К.: Світогляд, 2005. – 349 с. + 
16 с. ілюстр. 
     Ця книга про одного із найцікавіших вітчизняних політичних 
діячів першої половини ХХ століття. Сьогодні він більше 
відомий як видатний письменник і драматург, автор глибоких 
етично-філософських трактатів. Його твори міцно ввійшли у 
скарбницю світового мистецтва, у надбання прогресивної 
суспільної думки. Однак всебічно обдарована особистість – 
В.Винниченко залишив не менш рельєфний і значимий слід в 
історії українського визвольного руху, національно-
демократичної революції, зробив неоціненний внесок у справу 
торжества української ідеї, відродження віковічної 
державності, масштабний розвиток українства. Все своє 
свідоме життя він знаходився на вістрі соціальних і 
національних прагнень рідного народу. перебував на самому 
гребні боротьби за удосконалення суспільних відносин. 
     В політичній біографії В.Винниченка могутньо 
віддзеркалилися найважливіші моменти непростого, 
суперечливого поступу українства на одному з 
найдоленосніших історичних рубежів. 
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією України. 

 



  

     Гончарук Т., Гуцалюк С. Українське козацтво і 
Хаджибей (Одеса) Середина ХVІ ст. – 1794 рік. Популярний 
нарис та додані документи з друкованих джерел. – Одесса, 
1998. – 66 с. 
     Книга змінює громадську думку стосовно початків історії 
Одеси. Сьогодні небагато знайдеться науковців, котрі б 
стверджували, що наше місто засноване 202 роки тому. Вже 
створений і працює громадський комітет з підготовки 
відзначення в 2015 році 600-річчя першої письмової згадки про 
Хаджибей-Одесу. 
     Книга «Українське козацтво та Хаджибей-Одеса» стане 
хоч і невеликим, але необхідним внеском у висвітлення 
невідомих для широкої громадськості сторінок минувшини. 

 
 

  
 
 
 

  
 

     Друга світова війна в історичній пам’яті України. (За 
матеріалами Українського інституту національної пам’яті) \ 
[Упорядники: Л. Герасименко, Р. Пилявець] – Київ-Ніжин: 
Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 247 с. + 22 с. іл. 
     У виданні представлено матеріали про причини, перебіг і 
наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій в історії 
Українського народу ХХ століття – Другої світової війни. В 
основу праці покладено ідею боротьби Українського народу за 
власну Державу, яка не припинялась з поразкою національно-
визвольних змагань 1917-1921 рр. Через відсутність 
незалежної української держави українці опинились по різні 
сторони фронту. У запропонованій книзі проаналізовано події, 
що відбувались на території України, починаючи від 
проголошення Карпатської України у березні 1939 р., і 
завершуючи подіями на Далекому Сході у вересні 1945 р. (На 
основі значного масиву матеріалів розглянуто основні аспекти 
формування історичної пам’яті Українського Народу про Другу 
світову війну в сучасній Україні). 
     При підготовці видання використано матеріали, надані 
Українському інституту національної пам’яті доктором 
історичних наук, професором Лисенком О.Є., доктором 
політичних наук Гриневичем В.А., доктором історичних наук, 
професором Королем В.Ю. та кандидатом історичних наук, 
доцентом Патриляком І.К., а також матеріали одинадцяти 
круглих столів, проведених в Українському інституті 
національної пам’яті за участю провідних науковців і 
дослідників.  
 

 
 




