


Це видання про Євгена Кріпа – перше
значне дослідження художньої спадщини
цього самобутнього українського художника.
Воно безперечно зацікавить багатьох
шанувальників мистецтва і розширить їхню
уяву про його творчість.

Кріп Є.  Живопис: графіка / Євген Кріп.- К:Фенікс, 2019.-224 с.



Даний довідник є спробою системного
дослідження біографій вояків українських армій часів
Визвольних змагань 1917-1921 рр.- уродженців
Чернігівської області. Довідник містить 624
біограми українських генералів, старшин, козаків
Армії УНР, а також Армії Української Держави П.
Скоропатського. Наприкінці книги наведено спогади
безпосередніх учасників бойових дій на теренах
Чернігівщини з російськими більшовицькими
військами.

Ясенчук О.  600 біографій. Генерали, старшини, козаки: 
нариси / О. Ясенчук. – Мена: ТОВ Домінант, 2019. – 320с. 



Книга присвячена людині, яка залишила
яскравий слід в історії – герою війни з
Наполеоном, генерал-губернатору Саксонського
королівства, військовому губернатору
Полтавської та Чернігівської губерній, князю М.
Г. Рєпніну. Україна стала для нього рідною
землею. Останні роки його життя пройшли в
Яготині на Київщині. Похований у Свято-
Троїцькому Густинському монастирі.

Захарова О. Ю. Князь Микола Григорович Рєпнін.
Шлях довжиною в життя: монографія / О. Ю. Захарова.

Ю. А. Русанов.- Ніжин: ПП Лисенко М. М. ,2019. - 112 с.



Для когось навколосвітня подорож Крузеннштерна
та Лисянського є лише черговим прикладом того, як
німці та українці на рубежі ХVІІІ –ХІХ ст. розбудовували
велич та могутність Російської імперії. Для інших
дослідників життя та діяльність видатного
мандрівника та мореплавця українського походження
Юрія Лисянського – це ще одне свідчення того, як
творчий пасіонарний український дух, що століттями
зростав та загартовувався в глибинах козаччини, у
жорстоких умовах відсутності національної
державності, намагався реалізувати свій потенціал та
явити себе світові…

Лисянський Ю. Навколосвітня подорож на шлюпі
«Нева» (1803- 1806).- К.: Темпора, 2019.-384 с., іл.



Вперше переклад споминів Павла
Скоропадського виконано з оригінального
авторського тексту та без редакційних
правок. Читач має змогу ознайомитися з досі
невідомими авторськими додатками до
споминів та раніше непублікованими
частинами мемуарів гетьмана «Моє
дитинство на Україні» у перекладі упорядників.
Видання також містить колоризовані
фотографії-реконструкції гетьмана України
Павла Скоропадського.

Скоропадський П. Спомини: кінець 1017 – грудень
1918 року / П.  Скоропадський.-К: Темпора, 2019.- 756 с. + 110 с. 

іл.



Дана книжка розкриває маловідому сторінку
європейської історії, пов’язану з роллю «козацького
чинника» у французькій дипломатії ХVІІІ ст. У цьому
контексті на основі широкого кола архівних
документів досліджено постать Григорія Орлика –
сина українського гетьмана Пилипа Орлика, його
внесок на службі у французькій дипломатії та
багаторічну діяльність на користь інтересів
«козацької нації».

Дмитришин І. Григорій Орлик, або Козацька нація у
французькій діпломатії / Ірина Дмитришин.- К.: Темпора,

2019.- 496с., іл.



Петро Гулак-Артемовський створив чимало
романтичних балад, віршованих і прозових
послань, перекладів, віршів побутового харатеру,
проте здобув популярність перш за все як
байкар-новатор. Використовуючи скарби
українського фольклору, його гумор, художні
засоби, народну розмовну мову, поет створив і
поширив жанр байки і приказки, випробувавши, по
суті, всі найголовніші різновиди цього жанру – від
байки-казки Ж. де Лафонтена та І. Хемніцера до
класичної байки І. Крилова.

Петро Гулак-Артемовський / І. Коляда, Ю. Коляда, О.

Кирієнко, Є. Биба. – Харків: Фоліо, 2018.-120с. (Знамениті

українці).



Ця книга незвичайна через те, що вона
виходить за межі традиційного, шаблонного
уявлення про світовідчуття українців, по-своєму
відповідає на запитання – хто такий українець, чим
мешканці України відрізняються від європейців і
росіян, які карти в колоді української ментальності
козирні, а які масті биті. Прочитавши цю книгу, ви
по- іншому дивитиметеся на людей, краще
розумітимете логіку їхніх вчинків.

Стражний О. Український менталітет : ілюзії –
міфи – реальність. / О. Стражний; Вид. 3-є .-К.: Дух і літера,

2018.- 456с.



Ця книжка створена для тих, хто хоче

ближче познайомитися з Україною, торкнутися
багатств нашого краю та відвідати його
цікаві місцини. Можливо, саме це видання
надихне вас на реальні подорожі.

Третяк А. Подорож Україною / А. Третяк .- К.: АВІАЗ,

2018.- 240 с., іл.



Метафора в художній комунікації є унікальним
засобом образотворення, чере який найповніше
розкривається мовна індивідуальність митця слова.
У монографії вперше здійснено комплексний аналіз
метафори українських поетів 90-х років ХХ ст. в
антропоцентричному, лінгвоперсонологічному й
комунікативно-прагматичному вимірах.

Єщенко Т. Текстово - антропоцентричний вимір
метафори українських поетів 1990-х р., монографія/
Тетяна Єщенко.-К.: Академвидав, 2018.-352с.



Монографію присвячено дослідженню
філософської складової проповідей Антонія
Радивиловського в контексті української духовної
культури ХVІІ століття. Значна за обсягом
рукописна та друкована спадщина Антонія
Радивиловського надає багатий матеріал для
аналізу, а її насиченість філософськими
розміркуваннями та знаннями робить доробок
проповідника цінним джерелом для вивчення
української філософської культури епохи барокко.

Співак В. В. Філософські погляди Антонія
Радивиловського в контексті української духовної
культури ХVІІ століття: монографія / В. В. Співак.-

Чернігів: SCRITORIUM.- 2018- 328c.


