


Махорін Г. Л. У світлі слави

Рильських / Г. Л. Махорін.-

Житомир: Видавець О. О. 

Євенюк, 2017.-132с.  

Дана  книга покликана висвітлити

найславетніших представників

Попілянщини, залишаючи в центрі

уваги, як стрижень змісту, родину 

Рильських і їх діяльність. Мова йде

про Володимира Антоновича, 

Остапа Вишню,Михайла Донця, 

Григорія Кочура, Костя 

Михальчука, Бориса Познанського, 

Йосипа Юркевича та інших

представників української

культури,  які були пов’язані із цією

родиною професійними, 

товариськими зв’язками. 



 Дончик Віталій. Любіть Україну, 
або Яку державу ми 
будуємо?/Віталій Дончик.-К.:Літ. 
Україна,2015.-128с.  

 Нова книжка відомого
літературознавця Віталія Дончика
починається скрушними
питаннями: «Чи замислювались
ми над тим, чому в нашої мови
так багато неприхильників? Мова
Тараса Шевченка і Лесі Українки –
мова самобутньої літератури, в 
якій сотні славетних імен, мова
неперевершеної української пісні, 
в якій дихає вічність і якій немає
ліку, мова милозвучна, багата, 
розмаїта, та хоч би яка, - вона нам 
рідна, і цим усе сказано. Чим вона 
завинила й перед ким?».

 Саме на ці питання дає відповідь у 
цій книжці знаний український
інтелектуал, знавець літератури –
Віталій Дончик.



Лисак Н. М. Волонтер у зоні

АТО /Н. М. Лисак .- К.: Срібна

птаха, 2015. - 128с.

Волонтерський рух, на 

сьогоднішній день, є унікальним

явищем, і несе собою ряд 

важливих соціальних функцій як 

для суспільства так і для 

особистості, яка займається

волонтерською діяльністю.

Дана  книжка – це своєрідна

пам’ятка для волонтерів, які

самостійно везуть допомогу на 

Схід.



Християнські мотиви в 

українській літературі : 

вибрані твори українських

письменників / упорядн. 

архімандрит Пафнутій

(Мусієнко).- К.: Києво-

Печерська Лавра,2015.- 120с.

Християнські засади упродовж

століть були й залишаються

фундаментальною основою 

цивілізації, культури й літератури

зокрема.

У ХІІІ – ХVІІІ ст. не було митця, 

який би у своїх творах не звертався

до Біблії. Не втратила вона свого

значення і в теперішній період. 



Коваль Т. Г.  Ключі до дивосвіту мови. 

Пізнавальні римуванки / Тамара 

Григорівна Коваль . – Житомир.: 

Видавець Євенок О. О., 2015. – 96 с. 

Цей доробок – асоціативні

акровірші, віршовані вправи.  Вони 

полегшують вивчення рідної мови й 

літератури, допомагають зберегти в 

довготривалій пам’яті слова –

винятки, моделі складних слів, 

термінів. Вони, на думку автора, є 

дуже корисними і під час підготовки

ЗНО, адже сприяють швидкому

запам’ятовуванню, виробляють

здатність до образної конкретизації й 

образного узагальнення, 

пробуджують увагу, відчуття й 

розуміння метафоричності мови.



Мені ці сльози Бог уклав у 
серце.. : поезії про Майдан / 
упоряд. Д. Д. Здірук; авт. 
передмови М. С. Тимошик. - К.: 
Наша культура і наука, 2014.-

32 с.

Ця збірка поезії є своєрідною

збіркою творчості, присвяченої

подіям Євромайдану, що

почалися 30 листопада 2013 року. 

Євромайдан створює нову епоху

не тільки в історії, але й в 

мистецтві. 



Монолатій Іван. Перша 

республіка: Коломия в часи ЗУНР 

/ Іван Монолатій .- Івано-

Франківськ: Лілея НВ, 2017.- 96 с.

У презентованих

коломиєзнавчих текстах уважний

читач знайде відповіді на завше

актуальні питання

взаємовідносин містян і 

влади,їхнє повсякдення в добу

ЗУНР, формування ідентичностей

і живучість стереотипів, форми

щоденної поведінки в умовах

українсько-польської війни, 

розвитку міської культури тощо.  



Козачок Я. В. Горизонти

українотворення в публіцистиці

М. І. Костомарова. Микола

Костомаров у контексті

сучасності: навч. посібник/ Я. В. 

Козачок, В. В. Чекалюк.- К.: НАУ, 

2013.-336 с. 

Посібник допоможе

глибшому розумінню історичних, 

суспільно-політичних умов 

становлення і розвитку

публіцистики ХІХ століття, 

опануванню її кращих надбань на 

прикладі творчості

найяскравішого представника –

Миколи Івановича Костомарова



Тимошик М. С. «Українець я є, і 

ніщо українське не сміє бути мені

чужим» : націоналістична ідея в 

житті і діяльності Євгена

Онацького /М. С. Тимошик. –

Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. 

– 60 с. 

Вперше в Україну повертається

постать відомого досі більше на 

Заході Євгена Онацького -

талановитого журналіста, 

редактора, видавця, дипломата, 

одного з провідних діячів

Організації Українських

Націоналістів у період її

становлення, соратника і 

побратима, засновника ОУН 

Євгена Коновальця. 



Бондаренко С. Вогонь майданів

і магнатів: лірика , поеми-кліпи

/Станіслав Бондаренко. – К.: 

Український пріоритет, 2015. –

128 с. 

Горячий вітер зі Сходу проник у 

всі пори й чи не в кожний рядок 

модерної лірики останніх літ

відомого поета Станіслава

Бондаренка.

».



Євроремонт традицій. – К.: Літ. 

Україна, 2015. – 68 с.-(Бібліотека

газети «Літературна Україна». –

2015. - № 14).

Статті , зібрані разом під однією

обкладинкою , дають найбільш

чітку панораму нових тенденцій в 

художньому осмисленні сучасного

життя, в назрілому «євроремонті

традицій» нашої літератури, у 

модерній поетиці автора, 

розкривають особливості його

проникнення в темні лабіринти

життя новітнього прошарку

олігархів, розкривають

метаморфози на Майдані декого з 

них та обґрунтовують життєву

необхідність деолігархізації, 

«демагнатизації» країни.



Слабошпицький М. Що записано в 

книгу життя: Михайло 

Коцюбинський та інші : роман 

/Михайло Слабошпицький. – К.: 

Ярославів Вал, 2012. – 352 с.

Це твір про випробування української

людини історією. Про її екзистенційну

самотність і про неубієнну надію, яка 

оживає в кожному поколінні.

Український письменник – це такий

важкий хрест, який незрідка роздушував

людину, що завдала його собі на плечі.

У мартиролозі нашої літератури –

довгий ряд таких імен. Це : Михайло 

Коцюбинський, Євген Чикаленко, Сергій

Єфремов, Володимир Самійленко, 

Володимир Леонтович, Володимир

Винниченко та їхні сучасники.


