
Гей, ви, славні козаченьки! 

( До дня українського козацтва ) 

 
 

У світлий день Покрови Пречистої 

Богородиці, яка українцями завжди 

вважалася заступницею і 

покровителькою відзначається 

національне свято – День козацтва. Ця 

традиція належно підкреслює велике 

історичне значення козацтва в боротьбі 

за утвердження української державності 

та суттєвий внесок у сучасний процес 

державотворення.  

Козаччина завжди була однією з 

найяскравіших сторінок української 

історії, на славних прикладах якої 

виховувалося почуття національно 

самоповаги багатьох поколінь 

українців. Козацтво – звитяжна історія і 

велика гордість нашого народу, душа 

України, її надія і оберіг. 
 

 

 

Розділи  виставки: 

1. Зародження козацтва: причини та сутність.     

2.   Запорозька Січ - колиска волі.    
3.   Знамениті козаки. 
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Зародження козацтва: причини та сутність                

                         Українське козацтво – найдивовижніша нація світу.    Вольтер 

У багатовіковій історії України важливе місце належить козацтву. Слово "козак" 

походить з тюркських мов і означає – вільна, озброєна людина. У 1489 р. вперше 

згадується в письмових джерелах про українських козаків у "Польській хроніці" 

Бєльських, в якій говориться про похід Яна Ольбрахта, сина польського короля 

Казимира IV, проти татар у Східне Поділля, провідниками в якому були козаки. У 

1492 р. у листі великого литовського князя Олександра до кримського хана Манглі – 

Гирея говориться про козаків, які під Тягинею (сучасні Бендери у Молдові) розбили 

турецький корабель. Тобто у 80 – 90ті роки XV ст. українське козацтво вже існувало. В 

ньому найвиразніше і найяскравіше визначилася "провідна ідея, що виявляла собою 

жадання народу", основою якої був принцип демократизму і рівного політичного 

права для кожної особистості. Ці засади простежуються на прикладі діяльності 

козацтва в різних сферах суспільного життя. Так, освоюючи степові простори, козаки, 

всупереч панівному феодальному способові виробництва, розвивали власне 

господарство, що базувалося на вільнонайманій праці. Ґрунтуючись на глибоких 

історичних традиціях, козацтво відродило перерваний іноземними загарбниками 

державотворчий процес в Україні. Вагомий його внесок у розвиток матеріальної 

культури та духовного життя народу. 

 

 

 

Т3 (4Укр) 

А72      Антонович В.Б. 

Коротка історія Козаччини / В.Б. Антонович – К.: Україна, 1991. – 158 с., іл. 

Книга створена на багатому фактичному матеріалі, надзвичайно захоплююча. На її сторінках оживає 

сива давнина – історія славного козацтва, Запорозької Січі, що була душею визвольної боротьби 

українського народу XVI-XVII століття. 

Для широкого кола читачів. 
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Т3 (4Укр) 

С32         Середюк О.М.  

Лицарі Сонця. Історичний нарис / О.М. Середюк – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна 

друкарня», 2008. – 476 с., іл. 

Хто такі козаки? Які іх звичаї і обряди? Ключова постать – козак, який уособив український ідеал 

чоловіка-воїна, що прагнув до волі і свободи. Йдеться не тільки про виховання й підготовку козака-

воїна та відродження його в незалежній Україні, а й особливої касти – характерників. 

Книга відрізняється розкутістю думок, оригінальністю поглядів, цікавістю викладу і стане добрим 

помічником не лише для учнів та студентів, а й для широкого кола читачів, хто забажає «вичавити із 

себе раба». 

 

Т3 (4Укр) 

 

 

Г91          Грушевський М.С. 

Історія України-Руси: У II т., XII кн. / М.С. Грушевський – К.: Наукова думка, 1995 –  

Т. VII: Козацькі часи – до року 1625. - 628с.

Сьомий том розповідає про початки козацтва від кінця XV ст. до початку XVII ст., коли воно 

перетворюється з чисто побутового явища у суспільно-політичний стан, стає на чолі національно-

визвольних змагань українського народу. Висвітлюється участь козаків у релігійній боротьбі, 

Хотинській війні, морські походи та військові дії гетьмана Сагайдачного проти турок і татар. 

Для широкого читацького загалу. 

 

Т3 (4Укр) 

І-90          Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій та ін. – К.: Вид. 

дім «Київо-Могилянська академія», 2006.  

Сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої 

історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. Розглянуті питання соціальної, 

військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до 

кінця XVIII століття. 

Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал. 

 

Т3 (4Укр) 

Ш37        Шевчук В.О. 

Козацька держава як ідея в системі суспільно - політичного мислення XVI-XVIII ст. / В.О. 

Шевчук: У 2 кн. – К.: Грамота, 2007., іл. 

Книга сучасного українсько історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших 

ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім 

їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію 

Козацької держави. 

Для науковців, викладачів і студентів та всім кому небайдужа українська історія. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Запорозька Січ – колиска волі  
 
Так ось де вона, Січ! Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі, як леви! Ось 
звідки розливається воля й козацтво на всю Україну! 
                                                                                                                        М. В. Гоголь 

 
Одним з видів діяльності козацтва було уходництво – сезонні походи в місця 

постійних промислів (уходів) в Дикому Полі з метою здобуття засобів до існування. 

Це об’єктивно сприяло господарському засвоєнню і вивченню більш глибших районів 

Дикого Поля. Козаки відбували з місць постійного перебування (Канів, Черкаси) 

навесні, об’єднувались у загони на чолі з отаманом і їхали в степи до осені, де й 

займались мисливством, рибальством, випасом худоби і коней, видобутком солі та ін. 

Вже з початку XVI ст. осередком уходів стало Запоріжжя, особливо полюбляли козаки 

район Дніпрових порогів, від р. Самари до о. Хортиця і район Великого Лугу, береги 

Дніпра нижче порогів. Самі козаки говорили: "Січ – мати, Великий Луг – батько". З 

часом уходництво переросло в постійну колонізацію Дикого Поля. Січ була фортецею, 

всередині якої – майдан, площа для проведення ради, церква, стовп для покарань, а 

навколо – великі хати – курені, будинки для старшини, канцелярії, арсеналу, різні 

майстерні та ін. Всі козаки, що належали до Запорозької Січі, були приписані до 

куренів, очолюваними курінними отаманами. Традиційно на Січі було 38 куренів. В 

основу організації Запорозької Січі були покладені широкі демократичні засади.  
 

 
 

Т3 (4 Укр) 

А76          Апанович О.М. 

Розповіді про запорозьких козаків / О.М. Апанович – К.: Дніпро, 1991. – 335 с. 

У книжці відомого историка зібрано надзвичайно цікаві, маловідомі матеріали з історії запорозького 

лицарства, висвітлено тривалий час замовчувані трагічні й героїчні сторінки козацької січової епопеї, 

сказано гірку правду про політику Російської імперії супроти українського народу та української 

державності.         

 

 

Т3 (4Укр) 

Г61          Голобуцький Володимир 

Запорозьке козацтво / Володимир Голобуцький – К.: Вища школа, 1994. – 539 с. 
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В основі досліджень автора – цікаві вітчизняні і зарубіжні історічні джерела, що багатогранно 

розкривають картину життя і побуту, матеріальної і духовної культурі запорожців, які давно зажили 

надійної світової слави. 

Для викладачів і студентів, наукових працівників і лекторів, широкого кола читачів.  

 

Т3 (4Укр) 

Г61          Голобуцький В.О. 

Запорізька Cіч в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) / Передмова В.С. Мороза. – 

Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 421 с. 

Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорозького козацтва, так званої Нової Січі, 

присвячена ця книга. 

З великим інтересом читаються сторінки книги, де автор використав архівні матеріали та інші 

джерела, змалювавши яскраву картинку життя та боротьби славнозвісних запорожців. 

 

Т3 (4 Укр) 

Н23         Наливайко Д.С. 

Козаціка християнська республіка / Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних 

пам’ятках / Д.С. Наливайко. – К.: Дніпро, 1992. – 495 с. 

Книжка присвячена героїчній історії козацької християнської республіки – Запорозької Січі, 

відображеній у західноєвропейських джерелах, історіографії та літературі XVI-XIX століть.            

 

Т3 (4 Укр) 

Я22          Яворницький Д.І.  

Історія запорозьких козаків: У III т.: т. I: / Д.І. Яворницький – К.: Наукова думка, 1990. - 592 с. 

В першому томі висвітлюються питання соцільно-економічної історії,суспільного устрою, життя і 

побуту запорозького козацтва, описани території і кордони, природні умови Запорожської Січі. 

Для істориків, етнографів, викладачів та студентів, широкого кола читачів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Знамениті козаки. 
 
Як вогонь безсмертний у віках не згас. Так козацька слава у серцях у нас." 
 

Запорозька громада поповнювалася вихідцями з різних соціальних верств української 

людності та представниками інших народів. Адекватним її відображенням постало й 

реєстрове військо, перебуваюче на державній службі. При цьому переважну більшість 

козаків становили українці. Розширення козацьких рядів супроводжувалося 

започаткуванням родинних династій майбутньої суспільної еліти — Байбузів, 

Волевачів, Ворон, Гирь, Голубів, Гордієнків, Дорошенків, Кулаг, Сулим, 

Федоровичів, Хмельницьких. 
 

 
 

 

Т3 (4 Укр) 

А76          Апанович О.М. 

 Гетьмани України і кошові отамани Запорожської Січі / К.: Либідь, 1993. – 288 с. 

Книжка розповідає про видатних діячів XVII-XVIII cт. Дотримуючись історичної істини, авторка 

висвітлює життя та діяльність, конструктивний внесок в історичний процес не тільки України, а й 

Європи в цілому видатних українців. 

Для істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться вітчизняної історією.        

 

Т3 (4 Укр) 

В42          Видатні постаті в історії України (IX-XIX cт.): Короткі біографічні нариси. Історічні 

та художні портрети: Довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.) – К.: Вища школа, 2002. – 359 с. 

Наведено біогафічні відомості, стисло вісветлено суспільно-політичні погліди та роль і місце кожної 

особи в історичному розвитку України. Вміщено короткі історичні портрети громадських, 

політичних діячів України, починаючи від Кіївської Русі й до кінця XIX cт. 

Для всіх, хто цікавиться історією нашої держави, учнів, студентів. 

 

Т3 (4 Укр) 



Ш95         Шудря М.А. 

Січ-мати / М.А. Шудря – К.: ТОВ «Елібре», 2008. – 560 с. 

Книжка спогадів про українських козаків та їхніх видатних ватажків – є кроком на шліху до вивчення 

глибокої й повноводної, як наш Дніпро-Славутич, історії запорозької демократично-правової 

державності. 

 

Т3 (4 Укр) 

Г44          Гетьмани України: Історичні портрети: Зб.: Упоряд. журн. «Україна». – К.: Україна, 

газ. Веч. Київ, 1991. – 216 с. 

Читачи матимуть найповніший життєопис українських діячів державного рангу. 

Збірник розрахований на масового читача, студентам, викладачам – усім, хто цікавиться правдивою 

історією України. 

 

Т3 (4 Укр) 

Є63           Єнсен А.  

Мазепа: Історичні картини / Пер. зі швед. Н. Іваничук; Наукова редакція Б. Якимовича – К.: 

Укр. письменник, 1992. – 205 с. 

Шведський дослідник Альфред Єнсен мандруючи Україною з допитливістю та серйозністю науковця 

збирав по архівах, бібліотеках, музеях різноманітні матеріали-свідчення епохи Карла XII і його 

стосунків з російськими царедворцями. 

Результатом досліджень стала серія історичних картин «Україна та епоха Карла XII». Як зазначав 

автор, його дуже вразили фатальний збіг обставин, сама постать та біографія легедарного гетьмана 

Івана Степоновича Мазепи… 

 
Т3 (4 Укр) 

М13          Іван Мазепа: Упоряд. і передм. В.О. Шевчука – К.: Веселка, 1992. – 132 с. ( «Гетьмани 

України» ). 

Художньо-документальна книжка про гетьмана Лівобережної України Івана Мазепу (1644-1709), 

його нелегку і драматичну долю. 

Для середнього і старшого шкільного віку. 

 

Т3 (4 Укр) 

С13           Петро Сагайдачний: Упоряд. і передм. В.О. Замлинського – К.: Веселка, 1992. – 62 с. ( 

«Гетьмани України» ). 

Історіко-документальна книжка про гетьмана України, визначного полководця і освітнього діяча 

Петра Конашевича-Сагайдачного. 

Для середнього і старшого шкільного віку. 

  

Т3 (4 Укр) 

Г95           Гуржій Олександр 

Іван Скоропадський / Олександр Гуржій – К.: Вид. дім «Альтернатива», 2004. – 312 с. 

В постаті Івана Скоропадського переважають здебільшого суб’єктиво-негативні оцінки  його 

суспільно-політичної діяльності. В цій праці зроблено спробу певної «реабілітації» гетьмана на 

грунті більш глибшого аналізу тогочасних джерел, а також вивчення внутрішньої ситуації в країні 

крізь призму зовнішніх факторів, що її зумовлювали. 

Для науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться історичним минулим України та її 

визначними діячами.  

 

Т3 (4 Укр) 

С51           Смолій В.А., Степанков В.С. 

Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет) / В.А. Смолій, В.С. 

Степанков – К.: Либідь, 1993. – 504 с. 

Постать Б. Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де живуть і мислять десятки 

історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею гетьмана. 

Для істориків, викладачив, студентів, усім, хто цікавиться історією України. 

 

Т3 (4 Укр) українського 

Х85             Хоткевич Г.М. 



Два гетьмани / Г.М. Хоткевич – К.: Дніпро, 1991. – 107 с. 

Дві постаті історичного минулого українського народу в полі зору українського письменника Гната 

Хоткевича, два гетьмани: Богдан Хмельницький – стояв біля витоків ідеї української державності, а 

другий – Іван Мазепа – намагався втілити цю ідею в життя. 

Невеликі обсяги двох розповідей вміщують архивний матеріал, що привабить увагу читача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


