
Шановні користувачі,                                

запрошуємо до перегляду віртуальної 

виставки



Іван Степанович Мазепа (1639–

1709) український політичний, 

військовий діяч, дипломат, 

гетьман Війська Запорозького, 

голова козацької держави на 

Лівобережній (1687–1704) і всій 

Наддніпрянській Україні (1704-

1709). Прожив 70 років, 20 із них 

був гетьманом...

Метою Мазепи як гетьмана Війська Запорозького було об'єднання козацьких земель 

Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя і, якщо можливо, Слобожанщини і Ханської 

України в складі єдиної Української держави під гетьманським реґіментом, та 

встановлення міцної автократичної гетьманської влади у становій державі європейського 

типу зі збереженням традиційної системи козацького устрою. 







Доба гетьмана Івана 

Мазепи в документах   / 

Чернігівський 

історичний музей ім. В. 

В. Тарновського, 

Канадський інститут 

українських студій 

Альбертськог о 

університету, Інститут 

рукопису Національної 

бібліотеки України ім. 

В. І. Вернадського ; 

упоряд. С. Павленко. -

К. : Києво-Могилянська 

Академія, 2007. - 1144 с

У книзі «Доба гетьмана Івана Мазепи в документах» вміщено універсали, накази гетьмана, листи, 

спогади генеральної старшини, російських високопосадовців, іноземців та інші матеріали, що 

допоможуть краще відчути епоху. Загалом збірник документів ознайомить читача з 900 

документами, які висвітлюють спосіб життя, економічні, політичні інтереси провідної верхівки 

Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи. Видання буде корисним як для істориків, так і для 

економістів, правників, дипломатів, літературознавців, культурологів.



У даному виданні «Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах» вміщено царські 

розпорядження, універсали, листи гетьмана, кореспонденцію російських та українських урядовців, 

спогади сучасників подій, що відбувалися протягом 1687—1710 рр. і безпосередньо впливали на життя 

України. У збірці джерельних матеріалів також представлені акти місцевого самоврядування, церковні 

грамоти. Видання розраховане на істориків, військовиків, студентів, усіх, хто цікавиться історією 

України.

Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах  / 

Український ін-т національної пам'яті, Чернігівський історичний 

музей ім. В.В.Тарнавського, Сіверський ін-т регіональних досліджень, 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського ; упоряд. С. Павленко ; відп. ред. С. Леп'явко. - К. : 

Києво-Могилянська академія, 2009. - 1056 с. - (Джерела ; т. 2).



Книга вперше ґрунтовно знайомить читача з членами команди гетьмана І. Мазепи, 

його соратниками та прибічниками, показує їхню роль у контексті подій 1687—1709 

pp. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить 

багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час 

повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.

Павленко С. О. Оточення 

гетьмана Мазепи: соратники та 

прибічники [Текст]  / С. О. 

Павленко. - К. : КМ Академія, 

2004; 2005. - 602 с. 



Мало кому випала така цікава й непроста 

доля за життя та після смерті. 

Журавльов, 

Денис 

Володимирович. 

Мазепа: Людина. 

політик, легенда 

[Текст]  / Д. В. 

Журавльов. - Х. : 

Фоліо, 2007. -

382 с. -

(Історичне 

досьє).



Українське козацтво було провідною суспільною силою в боротьбі за 

національне визволення України. Діяльність козаків торкалася всіх сфер життя 

українського народу: вони боронили українські землі, освоювали південні степи, 

підтримували українську культуру . Усі визначні події тих часів пов’язані з 

іменами певних осіб: козацьких ватажків, отаманів, гетьманів. Про них і піде 

мова в цій книзі

Видатні постаті 

козацької доби: 

вчинки, шляхи, 

долі [Текст]  : 

довідкове 

видання / В. Г. 

Гітін ; ред. І. В. 

Єфімова. - Х. : 

Торсінг, 2009. -

336 с



Перу визначного історика українського зарубіжжя Б. Крупницького, самобутній 

талант якого розквітнув на чужині після вимушеної еміграції, належить понад 120 

наукових праць. Особливо ретельно і всебічно він розробляв тему Мазепіани. Тож 

не дивина, що книга «Гетьман Мазепа та його доба» є одним з найповніших 

досліджень із зазначеної тематики.

Крупницьки

й Б. Гетьман 

Мазепа та 

його доба / Б. 

Д. 

Крупницький. 

– Київ : 

Україна, 2001. 

– 240 с. : іл



Гетьман Мазепа був великим меценатом культурних починів і будов в Україні. 

В добу Мазепи відроджується Київ як духовий центр України. Мазепинська

доба створила свій власний стиль, що виявився в цілому культурному житті 

гетьманської України. Це було бароко, українське бароко

Павленко, 

Сергій

Олегович. 

Іван Мазепа як 

будівничий 

української 

культури 

[Текст]  / С. О. 

Павленко. - К. 

: Києво-

Могилянська 

Академія, 

2005. - 304 с  



Шевчук В. О.

Просвічений володар [Текст]  : Іван Мазепа як будівничий 

Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. -

К. : Либідь, 2006. - 463 с. 



Гетьман активно сприяв національному книгодрукуванню і прикладному до 

нього граверству, фінансуючи різні видання особисто. Дбав про церкву і підносив 

її: по-перше, через будівництво храмів, по-друге, через її мистецьке та обрядове 

наповнення.

Іван Мазепа та його 

доба: історія, культура, 

національна пам'ять 

[Текст]  : Матеріали 

міжнародної 

конференції (15-17 

жовтня 2008 р., Київ -

Полтава) / Національний 

університет "Києво-

Могилянська Академія". 

- К. : Темпора, 2008. -

488 с. 



Поза всяким сумнівом, Іван Степанович Мазепа є однією з 

найяскравіших, найвидатніших і найсуперечливіших 

постатей української історії

Шановні читачі!                                                                                                            

Всі ці книги та іншу літературу ви зможете 

знайти у фондах бібліотеки імені М. О. 

Лавровського Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя.

Віртуальну виставку підготувала провідний 

бібліотекар Оніщенко С.С.


