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 Мірущенко О. Економічний розвиток Запорізьких 

Вольностей періоду Нової Січі./ О. Мірущенко - К.: [б. в.], 2015. -  

216с. 

 Наукова праця запорізького історика  висвітлює особливості 

економічного розвитку війська Запорозького Низового в завершальний 

період його історичного буття - за часів 

Нової Січі (1734-1775).   

 Автор звертає увагу читачів на аналіз головних напрямків 

господарювання запорозьких козаків за умов територіальної експансії 

та протекціоністської політики уряду Російської імперії, про вплив 

традиційного січового господарювання та торгівлі на подальший 

економічний розвиток південноукраїнського регіону. 

  Рекомендується науковцям, аспірантам, студентам - всім, хто цікавиться історією 

України та запорозького козацтва. 

 

 Саричев В. Три століття козацького флоту / Саричев В. - 

Запоріжжя: Кераміст, 2015. - 136с. 

 

Висипали запорожці - 

лиман човни вкрили. 

“Грай же, море!”-заспівали, 

запінились хвилі. 

Т. Шевченко 

 

 Книга присвячена героїчній боротьбі запорозького козацтва 

проти зовнішніх ворогів у басейні Чорного моря. Неможливо 

відокремити  історію Запорозького козацтва  від  його морських 

походів та битв. З кінця ХV до кінця  ХVIII ст. у Чорноморському регіоні козацтво 

вирішувало історичні завдання протистояння і взаємодії  західної та східної цивілізацій та 

захист українського народу від знищення. 

 Доки на півдні України, на перетині напрямків експансії Речі Посполитої, Османської 

та Російської імперій, існувало козацтво, його флот залишався суттєвим чинником 

геополітичних перетворень у Північному Причорномор`ї  та Приазов` ї. 

 Видання прекрасно ілюстроване і вийшло  на українській та англійській мовах. 

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією Запорозького козацтва та України. 

 

 Плецький С. Поїздки, подорожі та походи в Гетьманщині 

ХVIII  століття / С. Плецький. - К.: [б. в.], 2015. - 112 с. - (Серія 

“Запорозька спадщина.” Вип. 20). 

 Українське суспільство козацької доби створило транспортну 

систему, яка відповідала географічним  та соціально - економічннм 

особливостям країни.  Вона задовольняла потреби суспільства в 

переміщенні населення, забезпечувала економічний розвиток 

суспільства і відзначалась різноманітністю. 

 В книзі розглядаються організаційні та технічні можливості для 

переміщення пасажирів та вантажів, соціально-станові  особливості в 

пересуванні представників основних верств суспільства, зокрема 

козацтва. 

 Видання рекомендується науковцям, аспірантам, студентам - всім, хто цікавиться 

історичним минулим України. 

 

 



  

 Вишнівський О. Спогади петлюрівського генерала / 

О.Вишнівський. - К.:  ТОВ “УВС  ім.  Ю. Липи”, 2015. - 100с. 

Г Генерал - поручик О.Й. Вишнівський - запорожець з народження й 

духу ,  народився 12 серпня 1890 р. в с. Заливне. Олександрівського повіту 

Катеринославської губернії. 

 До збірки увійшли вибрані спогади та роздуми  генерала Армії УНР про 

національно-визвольну боротьбу за українську державність 1917-1920-х 

років. 

 

 

 Клочко Р.В. Інша Мелітопольщина : нарис з історії інакодумства 

(1953-1985) / Р. Клочко. - Мелітополь:Люкс,2015. - 38с. 

 В книзі змальовується Мелітопольщина, про яку не писали на 

сторінках газет, яка  показувала, що в країні далеко не все гаразд і влада не 

є такою турботливою та мудрою, як це змальовувала офіційна пропаганда. 

 Використовуючи спогади учасників дисидентськог руху, архівні 

документи та опубліковані джерела, автор висвітлює один з напрямків 

дисидентства - загальну незгоду з політикою влади. 

  

 

Сімейний архів священницької родини Лоскутових із 

м.Гуляйполе : (док. та м-ли кінця ХIХ-ХХ ст.) / Упоряд. С. Звілінський. 

- К.: [б.в.], 2015. - 110с.- (Серія”Старожитності Південної України”. 

Вип.26). 

 Книга є своєрідною даниною пам`яті родині церковнослужителя, на 

долю якого випало занадто багато випробувань, які вони пройшли разом з 

країною. Окрім матеріалів сімейного архіву, до публікації додані архівні 

документи виявлені в Державному архіві Запорізької області, які розміщені 

в додатках. 

 

 Кушніренко І.  Гуляйпілля (1941-1943 рр.). Окупація  /  І. 

Кушніренко,                            В. Жилінський . – Запоріжжя : 

Дніпровський металург , 2015 . – 112 с. 

 В цій роботі автори зупинилися на періоді німецької окупації 

Гуляйпільського району, яка тривала з 4 жовтня 1941 р. до 18. вересня 1943 

року (709 днів і ночей).  

 Дослідники звернули увагу на те, як «господарювали» окупанти на 

території Гуляйпільщини, які тоді діяли органи влади, яке було їхнє 

ставлення до місцевого населення. 

 Дане дослідження розраховане на всіх любителів історії рідного 

краю. 

 

 Князьков Ю. Вулиці міста Запоріжжя: короткий довідник / Ю. 

Князьков  . - Запоріжжя: “АА Тандем”, 2015. - 248 с. 

  Назви вулиць вказують на важливі події в історії країни та 

Запоріжжя, зберігають пам`ять про державних діячів, героїв війни, діячів 

науки, літератури та мистецтва.  В них  відбиваються особливості історії  

та ідеології суспільства,  містяться короткі відомості про історію вулиць, 

провулків, проспектів, бульварів, проїздів, площ. 

  Довідка  включає їх назви, вказівку на адміністративний район, де 

вулиця розташована, подається інформація про час початку розбудови 

вулиці, час її найменування та перейменування і коротка довідка про 

персоналію, якщо її іменем названо вулицю. 

Книга стане в нагоді науковцям, бібліотекарям,студентам, широкому загалу читачів. 



 

 Шиханов Р. Почесні громадяни міста Запоріжжя : біографічні 

нариси / Р. Шиханов. - Запоріжжя : Привоз-принт, 2015. - 146с.: іл. 

 На підставі архівних матеріалів автор вперше зібрав 

максимально повну біографічну інформацію щодо Почесних громадян 

міста Запоріжжя за усі роки існування  звання ( засноване у 1967 році). 

 Цим  званням нагороджуються кращі представники трудових 

колективів, які зробили значний особистий внесок у соціально-

економічний та культурний розвиток Запоріжжя, хто його прославляв 

своєю працею і творчістю, спортивними рекордами. 

  

 

 Жаботинський Р. Мой отец - Леонид Жаботинский : история 

жизни великого человека, рассказанная его сыном. - Запорожье: 

Тандем, 2014. - 215с. 

 В книзі розповідається про життя великого Українця через 

спогади його рідних, близьких, друзів. Життя цієї людини-приклад того, 

яких висот можна досягти наполегливою щоденною працею, 

підкріпленою талантом. 

 Леонід Іванович Жаботинський  займає одне з найпочесніших 

місць в Книзі спортивної слави України.. Він -  кумир цілої епохи,   

володар двох олімпійських медалей, рекордсмен світу, заслужений 

майстер спорту, кандидат педагогічних наук. Його називали 

найсильнішою людиною планети. 

 

Запорізька книжкова толока : альманах. -  Запоріжжя : [б.в.], 

2015.- [60c.] 

 16 -18 жовтня 2015 р. в Запоріжжі , в рамках Української 

ініціативи з підвищення впевненості (USBI)  за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) була проведена 

Запорізька книжкова толока — міжнародний фестиваль сучасної 

української книги, упродовж якого відбулось більше 150 

найрізноманітніших заходів. Фестиваль супроводжував книжковий 

ярмарок, де понад 30 видавництв з різних куточків України 

презентували свою продукцію. 

 Альманах є частиною  проекту “Запорізька книжкова толока “. 

Сюди увійшли твори визначних українських поетів і прозаїків, а також роботи  переможців 

літературного конкурсу “Запоріжжя у часі і просторі”. 

 

 

 Сегодня была война.... . Истории, которые нельзя забыть...: 

сб. поисково-публицистических студенческих работ. - Запорожье : 

[б.в.д.], 2015. - 31с. 

 Трагічні події, що відбуваються в нашій країні, яскраво і 

безпристрасно  проявили людські якості як всього українського народу, 

так і кожної окремо взятої людини. 

 В збірнику розповідається про реальних людей, які живуть і 

працюють поряд з нами. Їх об`єднує любов до України і бажання 

безкорисливо віддавати свої сили, час, душевне тепло, навіть життя в 

ім`я Батьківщини і свого ближнього. 

 

 

 

 

 



 Майдан : дистанція словом : вірші, п`єси / Упоряд. : О. Барліг, 

А. Косодій. - Запоріжжя : ЗОО ВУТ “Просвіта”, 2015. - 131с. 

 

 Упорядники зробили спробу зібрати твори на тематику поточних 

активних подій в Україні, що можуть мати виняткову художню цінність у 

майбутньому - коли сьогоднішні події стануть історією. 

 

 

 

 

 Коваль В. Побрехеньки моїх кумів / Віра Коваль. - Запоріжжя: 

АА Тандем, 2015. - 64с. 

   Віра Миколаївна Коваль - відома запорізька поетеса. Поява кожної її 

книги - це свято 

не тільки для автора, а й для шанувальників її творчості. Будучи членом 

міжнародної Асоціації гумористів “Весела Січ”, останнім часом пише в 

жанрі гумору, 

підтвердженням чого є ця збірка, яка змусить своїх читачів не тільки 

посміхнутися, а й засумувати і замислитися. 

 

 Хортицькі дзвони : поетичний альманах учасників 1 

Всеукраїнського конкурсу молодої української поезії та української 

авторської пісні імені М. Брацило. - Запоріжжя : [б.в.], 2015. - 43 с. 

 Запорізький національний університет  у пам`ять про свою 

талановиту випускницю разом з творчою громадськістю  Запоріжжя 

заснував щорічний  конкурс “Хортицькі дзвони”, в честь української 

поетеси та піснярки   родом із Запоріжжя , М. Брацило . 

  До збірки увійшли кращі конкурсні твори молодих авторів: Марій 

Н., Білої С. Мушкудіані К., Сажинської І., Чилій А., Матійчук А., 

Григорук Ю., Пак М. та ін. 

 

 Сушко К. Закодований час : замальовки, етюди, новели, 

оповідання / К. Сушко. - Нікополь: ТОВ “Принтхаус “Римм”.- 2014.  - 

92с. 

 До збірки члена Національної спілки письменників України, 

Національної спілки журналістів України, лауреата премії імені І. Франка 

К.І. Сушка увійшли ранні 

(1972-1979рр.) художні твори, які друкувалися тільки в газеті 

“Комсомолець Запоріжжя”. 

 Автор вважає, що у кожній замальовці-новелці, у кожному 

оповіданні, незалежно від автора, закодовано прості (чи, може, й не 

зовсім) житейські істини, які мають стосунок не лише до змісту, а й до 

сенсу нашого буття. 

 

  

Осень Т. Жажда света. / Т. Осень - Запорожье : Кругозор, 2015. 

- 183с. 
 Це п `ята  книга запорізької поетеси. Вірші  автора наповнені 

відчуттями, щирістю, вони запрошують переживати разом з її ліричними 

героями, а багатство словарної палітри порадує вимогливого читача. 

Тетяна Василівна - член  Всеукраїнського творчого союзу “Конгрес 

літераторів України”, член правління літоб`єднання “Пошук”.Книга 

розрахована на широке коло читачів. 

 

  


