
України 

славні імена 

Бібліотека Житомирського державного   

університету імені Івана Франка 

2022 



В історії кожної країни є люди, чиї імена з гордістю і повагою 
згадуються співвітчизниками. Є такі і в Україні. Їх називають 
Славетними українцями. Ці люди жили в різні часи. Вони досягли успіху 
в різних галузях, і зробили багато корисного для свого народу, тому їх 
довго будуть пам’ятати вдячні земляки. 

 Неможливо перерахувати всіх славетних українців, тих, хто  
протягом всієї історії своєю діяльністю та досягненнями прославив 
Україну. Серед них державні діячі і вчені, письменники і поети, 
художники, борці за свободу народу... Україна пам'ятає своїх славетних 
синів та дочок: їм встановлюють пам'ятники, їхніми іменами називають 
різні заклади, вулиці і навіть населені пункти, про них знімають фільми 
та пишуть книжки. 

Підбірку книг, саме про таких людей, пропонуємо до перегляду. А 
ознайомитися з ними можна завітавши до Бібліотеки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. 

 



Сто найвідоміших українців / 

[авт. ст.: М. Гнатюк та ін.]. - Київ : 

Орфей, 2002. - 576, [4] с. 

Сто портретів видатних 

представників українського народу - це 

долі ста непересічних постатей, які 

присвятили себе боротьбі і розбудові 

української держави, ратним подвигам і 

політичній діяльності, створенню 

художніх шедеврів, унікальних 

літературних творів і чудес техніки. 

Шаров І. Сто видатних 

імен України / Ігор Шаров. - 

Київ : Альтернативи, 1999. -

502, [1] с. 

У виданні подано матеріал про 

відомі постаті України, що своїми 

подвигами й ділами прославили 

українську землю.  



Сто великих українців / [кол. 
авт.: Н. В. Астапенко та ін.]. - Київ 
: Арій, 2011. - 495 с. - (Сто 
великих) 

До книги увійшло 100 коротких 

біографічних нарисів, історичних 

портретів видатних наших земляків, 

представників найрізноманітніших 

верств суспільства - мислителів, 

письменників, учених, митців, 

громадських, релігійних, політичних 

діячів, чиїми зусиллями впродовж віків 

творилася українська культура, 

формувався світогляд української нації.  

 Остапенко П. В. Усі 

видатні постаті історії України : 

біогр. нарис / П. В. Остапенко. - 

Харків : Торсінг плюс, 2006. - 

351 с. - (Іду на урок) 

Довідник містить відомості про 

всі видатні постаті історії України. 

Стисла довідка про кожну видатну 

людину включає основні факти з її 

життя і діяльності.  



Котляр М. Ф. Історія 

України в особах. Давньоруська 

держава : [іст. нариси] / М. Ф. 

Котляр. - Київ : Україна, 1996. - 

238, [2] с. 

З низки нарисів про видатних 

осіб читач дістане уявлення про 

Давньоруську державу IX-XIII ст. у 

всьому розмаїтті політичного, 

економічного та культурного життя. 

Історія України в особах. 

Литовсько-польська доба : [іст. 

портрети] / [авт. кол.: О. М. Дзюба 

та ін.]. - Київ : Україна, 1997. - 271, 

[1] с.  

Книга висвітлює історичні 

портрети видатних гуманістів XV-XVI 

ст., церковно-культурних діячів кінця 

XVI - першої половини XVII ст., 

козацьких ватажків. 



Народжені Україною : мемор. 

альм. у 2-х т. / [гол. ред. О. 

Онопрієнко.]. - Київ : Євроімідж, 

2002. - Т. 1 : А - К. - 877, [18] с. - 

(Золоті імена України) 

  
До альманаха увійшло близько тисячі 

персоналій наших видатних співвітчизників - 

державних, громадських і релігійних діячів, 

просвітників і науковців, діячів культури, 

мистецтва і спорту. 

Хорунжий Ю. Мужі чину : 

іст. парсуни / Юрій Хорунжий. 

- Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 

2005. - 423 с. 

У посібнику вміщено 

бібліографічні відомості, стисло 

висвітлено суспільно-політичні 

погляди та роль і місце кожної особи 

в історичному розвитку України. 



Видатні постаті в історії 

України, IX-XIX ст. : корот. 

біогр. нариси. іст. та худож. 

портр. / В. І. Гусєв [та ін.]. - 

Київ : Вища шк., 2002. - 358, [1] 

с. 

У виданні вміщено короткі 

історичні портрети громадських, 

політичних і культурних діячів 

України, починаючи від виникнення 

Київської Русі й до кінця XIX ст. 

  

  
Одарченко П. Видатні 

українські діячі : статті : нариси / 

Петро Одарченко. – Київ : 

Смолоскип, 1999. - 320 с. 

До книги увійшли статті й 

нариси про видатних українських 

вчених, істориків, мовознавців, 

письменників, літературознавців, 

громадських діячів.. 



 Чухліб Т. В. Гетьмани 
Правобережної України в історії 
Центрально-Східної Європи 
(1663-1713) / Тарас Чухліб. - Київ 
: Києво-Могил. акад., 2004. - 284, 
[2] с. 

У посібнику подано яскраві, 

багатопланові портрети володарів 

гетьманської булави, які діяли на 

Правобережній Україні у 60-х роках 

XVII - на початку XVIII ст. Діяльність 

українських гетьманів розкривається у 

контексті загальноєвропейської історії. 

Реєнт О. П. Усі гетьмани 

України : Легенди. Міфи. 

Біографії / О. П. Реєнт, І. А. 

Коляда. - Харків : Фоліо, 2007. - 

414, [1] с. - (Історичне досьє) 
Книга містить матеріал про 

гетьманів української держави. Усі 

вони були носіями ідеї незалежної 

самостійної Української держави. У 

книжці надається правдивий і 

об'єктивний життєпис гетьманів, а 

також інших найвищих військових 

керівників українського козацтва. 



 Хоткевич Г. Два гетьмани / 

Гнат Хоткевич. - Київ : Дніпро, 

1991. - 105, [2] с.  

Дві постаті історичного минулого 

українського народу в полі зору 

українського письменника Г. Хоткевича 

(1877-1938), два гетьмани, перший з 

яких - Б. Хмельницький (1595-1657) - 

стояв біля витоків ідеї української 

державності, а другий - І. Мазепа (1639-

1709) - намагався втілити цю ідею в 

життя. 

Історія України в особах. 

Козаччина : [нариси] / [кол. авт.: 

О. І. Гуржій та ін.]. - Київ : 

Україна, 2001. - 301, [1] с.  

У виданні подано нариси про 

найдавніших державних, громадських, 

та культурних діячів України XVII-

XVIII ст. Відтворено героїчну боротьбу 

українського народу за своє соціальне й 

національне визволення, побудову 

незалежної Української держави. 



 Костомаров М. І. Богдан 

Хмельницький : іст. 

монографія / М. І. Костомаров. - 

Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 

843 с. 

На великому документальному 

матеріалі у книзі надано 

характеристику епохи боротьби 

українського народу за 

незалежність та право на вільний 

розвиток, доведено велику 

значимість в історії України 

Богдана Хмельницького. 

 Огієнко І. (митрополит Іларіон). 

Богдан Хмельницький / Іван Огієнко 

(митрополит Іларіон) ; упоряд. М. С. 

Тимошик. - Київ : Наша культура і 

наука, 2004. - 445 с. - (Запізніле 

вороття : видавн. проект Фундації ім. 

митрополита Іларіона (Огієнка). 

Серія 2, Зарубіжні першодруки ; Т. 4).  

Автор на основі  маловідомих архівних 

матеріалів розглядає державницький і 

громадянський чин видатного українського 

гетьмана Богдана Хмельницького.  



 Ковалевська О. Іван Мазепа: у 
запитаннях та відповідях / Ольга 
Ковалевська. - Київ : Темпора, 2008. - 200 с. 

Кентржинський Б. Мазепа / Богдан 

Кентржинський. - Київ : Темпора, 2013. – 495 с. 

 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та 

його доба / О. Оглоблин ; ред. Л. Винар = 

Hetman Ivan Mazepa and his era / Olexander 

Ohloblyn ; edited by Lubomyr Wynar. - 2-ге 

вид., допов. - Львів : Місіонер, 2001. - 461 с.  

Мицик Ю. Іван Мазепа / Юрій Мицик. - 

Київ : [б. в.], 2007. - 69, [1] с. - (Великі українці) 

Шевчук В. О. Просвічений володар. І. Мазепа 

як будівничий Козацької держави і як літературний 

герой / Валерій Шевчук. - Київ : Либідь, 2006. - 

461, [1] с.  



Гуржій О. І. Гетьман Петро 

Канашевич-Сагайдачний : [іст. 

портрет] / О. І. Гуржій, В. В. 

Корнієнко. - Київ : Україна, 

2001. - 188, [2] с. 

Висвітлюється політична і 

військова діяльність славетного 

гетьмана реєстрового козацтва кінця 

XVI - перших десятиліть XVII 

століття Петра Канашевича-

Сагайдачного. 

Крупницький Б. Гетьман 

Данило Апостол і його доба : 

[іст. портрет] / Борис 

Крупницький. - Київ : Україна, 

2004. - 285, [1] с. 

Книга присвячена гетьманові 

Данилу Апостолу - непересічній 

постаті у вітчизняній історії, 

талановитому дипломатові, 

тямущому господареві, розумному 

адміністраторові. 



Савченко В. А. Павло 

Скоропадський. Останній 

гетьман України : [іст. портр.] / 

В. А. Савченко. - Харків : Фоліо, 

2008. - 378, [2] с. - (Історичне 

досьє) 
Надано відомості про Павла 

Скоропадського, останнього гетьмана 

України, діяльність якого пов'язана з 

бурхливими подіями епохи 

Громадянської війни. Кавалергард і 

генерал, що успішно робив кар'єру, і 

волею долі стає диктатором України. 

Гетьманат Павла 

Скоропадського: історія, постаті, 

контроверсії : всеукр. наук. конф. 

19-20 трав. 2008 р. / [відп. ред. В. 

Ф. Верстюк]. - Київ : Вид-во ім. О. 

Теліги, 2008. - 319 с. 

В основу збірника покладено 

матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції, присвяченої 90-річчю 

утворення Української Держави та 135-

річчю від дня народження П. 

Скоропадського. 



Гуржій О. Іван Скоропадський : 

[іст. портрет] / Олександр Гуржій. - 

Київ : Альтернативи, 2004. - 309, [1] с. - 

(Особистість і доба) 

В цій праці вперше розглянуто 

питання про формування державної ідеї 

у свідомості вищої посадової особи в 

Гетьманщині початку XVIII ст. Показано, 

якими методами І. Скоропадський 

прагнув зберегти автономію та 

територіальну цілісність регіону, 

характеризується міжнародна політика, 

участь у війнах і походах на чолі 

козацьких загонів. 



Віртуальну виставку 

підготувала 

бібліотекар ч/з № 1 

Алла Любарець 


