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Іван Франко. Шевченкознавчі студії/У поряд. М. Гна-
тюк. — Львів: Світ. 2005. - 472 с. 
 
У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії 
Івана Франка, які друкувалися від 80-х років XIX ст. до 
перших десятиліть XX ст. в українських, польських, ні-
мецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні 
шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволю-
цію його поглядів, а також дають змогу глибше осягну-
ти ідейно-тематичні та образно-стильові особливості 
поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього 
досвіду великого поета в українській і світовій літера-
турі. 

Біль і тривоги Чорнобиля / Упоряд. Ю.В. Сазонов. – 
288 с., іл. 64 с. 
 
Книга "Біль і тривоги Чорнобиля" – колективна розпо-
відь про найбільшу техногенну катастрофу в історії 
людства, з часу якої минуло вже два десятки літ. Авто-
ри, що були безпосередніми свідками і учасниками 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, діляться свої-
ми спогадами про тривожні для України й усього світу 
дні весни і літа 1986-го. 

Зайцев Павло. Життя Тараса Шевченка. 2004 [1955]\ 
Художні твори, критика. 
 
Талановита монографія видатного шевченкознавця Пав-
ла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного чи-
тача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій 
в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія 
Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних 
приписів різної, часом протилежної орієнтації. 
Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, не-
традиційний образ Шевченка й водночас повертає із 
забуття добре ім’я її автора. 

Лучкай, М. М. Історія карпатських русинів: У шести 
томах.-Ужгород: ПРАТ "Видавництво Закарпаття", 
2011.-472с.,іл. 
       
 "Історія карпатських русинів"у шести томах - визначна 
пам`ятка історичної думки Закарпаття, належить перу 
видатного вченого-історика, мовознавця, фольклорис-
та - М. Лучкая (1789-1843). 
    Шостий том охоплює події кінця ХVІІІ - першої трети-
ни ХІХ століття. 

Волошин А.І. Вибрані твори [Текст] /А.І.Волошин  /
Упорядкування, вступна стаття та примітки 
О.В.Мишанича. -Ужгород: ВАТ «Видавництво 
«Закарпаття», 2002. -528 с.  
       
Президент Карпатської України Августин Волошин впи-
сав одну із яскравих сторінок в українське державотво-
рення. До книги ввійшли його оповідання, п'єси, науко-
ві праці, а також спомини та кращі зразки публіцистич-
них творів, написаних ним як редактором газет, членом 
чехословацького парламенту, прем'єр-міністром та 
Президентом Карпатської України, який палко бажав 
рідному українському народові «почесне місце в роди-
ні цивілізованих націй» і розглядав Карпатську Україну 
як перший крок до самостійності України. 

Книга "Велика ілюстрована енциклопедія України" — 
В. Борисенко, Брюховецкая, Веселовская 
 
Унікальне видання дарунку для дітей дошкільного і 
шкільного віку включає не лише історичні віхи українсь-
кого народу, але і розповідає про самобутню культуру, 
духовні скарби поколінь, відомих осіб, які були справж-
німи патріотами своєї країни. Юні українці повинні зна-
ти історію свого народу – зі всіма радощами і жалем, 
перемогами і поразками, зльотами і падіннями. Барви-
сті ілюстрації в енциклопедії наочно демонструють кра-
су і духовну силу однієї з найбільших країн Європи – 
України. 



Підручник. Історія України. 10 кл.  
Рівень стандарту, академічний рівень.  
Автор: О. Реєнт, О. Малій.  
Видавництво: Генеза. 
Кількість сторінок: 240 

Підручник для учнів Всесвітня історія 10 
клас Рівень стандарту, академічний рі-
вень 
Автор: Павло Полянський.  

Біологія. Підручник для 10 класу 
Автор: Балан П.Г., Вервес Ю.Г.,  
Поліщук В.П. Рік видання: 2010 
Видавництво: Генеза 

Фізика. Підручник для  10 класу.  
Рівень стандарту 
Автор: Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савчен-
ко В.Ф.  К.: Генеза, 2012. — 192 с. 

Підручник. Хімія 10 клас.  
Академічний рівень, рівень стандарту.  
Автор:Попель П. П., Крикля Л. С.  
– К.: ВЦ "Академія", 2010. – 208 с 

Підручник. Математика 10 клас: Рівень 
стандарту. 
Авто:Бурда М.І., Колесник Т.В. та ін. 
— К.: Зодіак-ЕКО, 2010. — 284 с.  

Підручник Географія 10 клас.  
Рівень стандарту, академічний рівень 
Автор: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. 
Р.: Генеза, 2010 г. - 304 стр. 

Підручник «Інформатика” 10 клас.  
Академічний рівень, профільний  
рівень. 
Автори: Й.Я. Ривкінда, Т.І. Лисенко, 
Л.А. Чернікової, В.В. Шакотько. 

Підручник. Правознавство. 10 клас. 
Рівень стандарту, академічний рівень. 
Автори: С. Б. Гавриш, В. Л. Сутковий, 
Т. М. Філіпенко.  
Вид-авництво: Генеза. 

Підручник "Французька мова" 10 клас. 
Рівень стандарту. 
Автор: Клименко, Ю.М. 

Підручник  “Художня культура” 10 клас.  
Рівень стандарту, академічний рівень. 
Автор:Климова Л.В. 

Підручник Технології 10 клас.  
Рівень стандарту, академічний рівень. 
Автор: Коберник О.М. та ін. 

Підручник для 10 класу.  Українська мова. 
Рівень стандарту.  
Автор:Заболотний О. В., Заболотний В. В. 
- К.: Генеза, 2010. - 224 с. 

Підручник. Українська література. 10 
клас. Рівень стандарту, академічний рі-
вень.  
Автори: Авраменко О. М. Пахаренко В. І.  



Невідома Україна. Гетьманські могили. Автор:  
Сергій Сегеда. Рік: 2010 Кількість сторінок: 440 
Палітурка: тверда, глянцева 
 
«Згадайте праведних гетьманів: Де їх могили?» — із 
сумом і гіркотою запитував себе та сучасників Тарас 
Шевченко на сторінках поеми «Гайдамаки». Справді — 
де? Чи збереглося місце останнього спочинку славет-
ного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного? Які 
таємниці криються довкола поховання Богдана Хмель-
ницького — очільника Національно-визвольної війни 

українського народу 1648–1657 років? Як сталося, що гетьман Петро Доро-
шенко був похований у далекому Підмосков’ї? Де упокоївся Іван Мазепа і 
чи збереглася його могила? Чому життєвий шлях останнього кошового ота-
мана Запорозької Січі Петра Калнишевського завершився на похмурих Со-
ловках? Це далеко не повний перелік запитань, відповіді на які читач знай-
де на сторінках нашої книги. Оповіді про місцезнаходження та долю похо-
вань визначних державних, військових і культурних діячів ведуться на тлі 
бурхливих подій української історії.  
 Видання призначене для широкого кола читачів, які цікавляться історич-
ним минулим України. 

Володимир Винниченко, Дитяча література українська 
класика Драма, 2005 рік 
До книги ввійшли кращі твори з багатогранної творчої 
спадщини Володимира Винниченка. Яскраві, позначені 
глибоким психологізмом оповідання, повість, фантасти-
чно-утопічний роман, що вміщені у виданні, стали над-
банням української літератури після багатьох десятиліть 
заборони. Видання призначається для широкого кола 

 Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енцикло-
педичний довідник 
 
Перше енциклопедичне видання, присвячене історії 
війн і збройних конфліктів, які безпосередньо чи опосе-
редковано стосуються українського народу. Значна ува-
га приділена постатям вітчизняних полководців, керів-
ників національних змагань, а також розвитку воєнного 
мистецтва в Україні. Розраховане на всіх, хто цікавиться 
історією. 

Декоративне мистецтво України XX століття. Автори:  
Кара- Васильєва Т.В. Чегусова З.А. К. Либідь, 2005, 
280с. 
 
 Книжка базується на сучасній концепції розвит-
ку декоративного мистецтва ХХ ст. Розкривається скла-
дна й розмаїта панорама художнього життя в Україні: 
зміни напрямків і стилів, взаємовпливи народного та 
професіонального мистецтва, творення нових ідей - від 
авангарду на початку століття до пошуків стилю сучас-
них митців.  
 Для мистецтвознавців, істориків, працівників 
музеїв, студентів та учнів творчих навчальних закладів, 

усіх, хто цікавиться українським декоративним мистецтвом.  

Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: 
труднощі усвідомлення Кількість сторінок: 424 
 
На підставі багатьох документів і свідчень автор встанов-
лює, що Голодомор 1932-1933 рр. в українському селі яв-
ляв собою результат замаскованої під хлібозаготівлі кара-
льної акції з вилучення у селян всього наявного у них про-
довольства. В книзі доведено, що Ста-
лін застосував цю терористичну акцію 
в ситуації гострої кризи і голоду в ба-
гатьох регіонах СРСР, які були наслід-
ком здійснюваної Кремлем прискоре-
ної «революції згори». Книга допома-

гає усвідомити, що терор голодом у поєднанні з реп-
ресіями проти безпартійної української інтелігенції та 
членів КП(б)У мали на меті попередити соціальний і 
політичний вибух в найбільшій національній респуб-
ліці. Це дослідження призначене для української гро-

мадськості, яка зацікавлена у міжна-
родному визнанні Закону України 
«Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», прийнятого 
Верховною Радою 28 листопада 2006 р.  


