
Найкращий FOLIANT 

бібліотеки 



«Коли людина припиняє читати, вона перестає мислити.» 

                                                                                                                                         Дідро 

 

У фондах Черкаського відділення наукової бібліотеки ДВНЗ «Університет 

банківської справи» на жаль  відсутні  рідкісні  рукописні  стародруки  

поважного віку  і  раритети позаминулих століть, але є видання, що 

відзначаються  майстерністю і ошатністю художнього  оформлення. 

       Метою віртуальної  книжкової виставки «Найкращий FOLIANT 

бібліотеки» є ознайомлення  з цікавими і цінними виданнями  оригінального 

вишуканого поліграфічного оформлення. Кожна книга – витвір друкованого 

мистецтва. 



 

 

 

 

Овчінніков В. Історія книги: Еволюція 

книжкової структури: навчальний 

посібник / В. Овчінніков. - Львів : Світ, 

2005. - 420 с.  

 

Книга присвячена історії книжкового мистецтва, 

яке є невід’ємною складовою загальної 

культури книги. Простежується вдосконалення 

структури книги та її художнього оформлення: 

пошуки матеріалів для письма, розвиток 

шрифтової графіки, системи ілюстрування 

книги, а також технології виготовлення 

книжкових блоків і оздоблення оправ. 

Розглянуто винайдення Йоганном Гутенбергом 

книгодрукування та розповсюдження його в 

Європі у XV ст. Належну увагу приділено 

початкам книгодрукування на слов’янських 

землях, зокрема діяльності Івана Федорова. 

Значне місце в посібнику відведено історії 

вітчизняної книги й аналізу її художньої 

структури. 

 

 



Войтович В. Українська міфологія / В. 

Войтович.  –  К.: Либідь,  2002.  –  664 

с.: іл. 

Книга є спробою осмислення надзвичайно 

багатого та яскравого світу української 

дохристиянської міфології – народних уявлень, 

звичаїв та обрядів, вірувань і повір’їв тощо. 

Це своєрідний погляд на духовну культуру 

предків, їхній світогляд, світосприйняття та 

ментальність. 

Текст супроводжується авторськими 

ілюстраціями, відомостями про визначних 

етнографів минулого та грунтовною 

бібліографією. 



Україна і світ: стародавні цивілізації (з 

давніх часів до 500 р. до н. е.) / ред.: М. 

Ю. Відейко, О. А. Корнієвський; 

упоряд.: М. Г. Белік [та ін.]. – К.: КРІОН, 

2009. – 216 с.: іл. 

Впродовж століть народи, які населяли 

території сучасної України, ніколи не стояли 

осторонь історичних процесів, що впливали на 

розвиток людства. Так було в стародавні часи 

існування перших цивілізацій Месопотамії та 

Єгипту, коли Трипільська цивілізація явила 

світові дивовижні досягнення культури і 

господарства.  Так було в часи легендарних 

кіммерійців, скіфів, сарматів, заснування 

античних міст на узбережжі Чорного моря. 

 



Україна і світ: класична давнина (500 

р. до н. е. – початок н. е.) / ред.: М. Ю. 

Відейко, О. А. Корнієвський; упоряд.: 

М. Г. Белік [та ін.]. – К.: КРІОН, 2009. – 

216 с.: іл. 

Це багатотомне науково-популярне видання. 

Мета якого розповісти про переплітіння історії 

та культури народів світу, про розквіт і згасання 

давніх цивілізацій, найбільш видатні події і 

постаті, які впливали на хід історії. Незвіданий 

світ історії народів, які населяли територію 

України в стародавні часи, розкривається 

перед читачем на фоні подій світової історії. 

 



Україна і світ: класична старовина (від 

початку нашої ери до Великого 

переселення народів) / ред.: М. Ю. 

Відейко [та ін.]; укл.: М. Г. Белік [та 

ін.]. – К.: КРІОН, 2010. – 216 с.: іл. 

У 3-му томi «Україна i свiт» Ви дізнаєтесь про 

Римський період в iсторiї античних держав 

Пiвнiчного Причорномор`я, про появу ранніх 

слов`ян, давніх германських племен, про їхню 

мову i писемність, а також про події, що 

відбувалися у Японiї, Китаї, Індії та Римській 

імперії. 



Відейко М. Ю. Україна від Трипілля до 

Антів / М. Ю. Відейко. - К. : КВІЦ, 2008. - 

280 с.: іл.  

 

Різні імена в давні часи носила наша земля, її 

ліси, ріки й рівнини: Кіммерія, Скіфія, Сарматія, 

Замор’я, Леведія, Дорі, Архейм, Русь, 

Борисфен, Істр, Тірас, Гіппаніс…Усі ці, часом 

незрозумілі, а то і взагалі невідомі нині назви 

було дано у давні часи представниками 

народів, що жили у нашому Краї. Що стояло за 

цими назвами, як жили люди, котрі придумали 

та промовляли ці слова? Десятки тисяч років 

давньої історії землі, що її сьогодні називають 

Україною, були відкриті завдяки польовим 

археологічним дослідженням впродовж 

останніх ста п’ятидесяти років. Щороку чимало 

експедицій шукають і знаходять у цій землі 

сліди минулих епох і подій. Із таких знахідок і 

складається мозаїка давньої історії. У книзі 

представлено її окремі сторінки, епізоди, які 

охоплюють період від трипільської 

археологічної культури (5400 - 2650 рр. до н. е.) 

до початку історії антів (IV-V ст. н. е.) 



Корені та парості: український 

генеалогікон / упоряд.: В. Шевчук. – К.: 

Либідь, 2008. – 472 с.: іл. 

 

 

У книзі зібрано пам’ятки української 

біографічної літератури XI-XVIII ст. Тексти 

віднайдені в невідомих або малодоступних 

виданнях, подаються в перекладах сучасною 

мовою. Із першоджерел постає історія родів 

Острозьких, Копистенських, Проскур-

Сущанських, Мовчанів, Горленків та ін. 

Відкриттям для сучасного читача будуть 

родинні хроніки, афтобіографічні оповіді, 

генеалогічні оповідання у коментарях історика 

і літературознавця. 



Іконников В. Історичні портрети / В. 

Іконников. - К.: Либідь, 2004.  -  428 с. 

(Пам’ятки історичної думки України) 

 

 

У книзі професора київського Університету Св. 

Володимира В. С. Іконникова (1841 — 1923) 

вміщено класичні нариси з історії Східної 

Європи та історичні портрети XIV — початку 

XIX ст. Глибока ерудиція та літературний хист 

дали змогу автору майстерно змалювати 

постаті діячів Новгородської республіки, 

Московського царства XVI ст., Смути початку 

XVII ст. та Російської імперії. 

У вступній статті докладно описано життя і 

творчість вченого. Завершує книгу список 

основних його праць. 

Для науковців, студентів, викладачів, усіх, 

кому цікава історія Східної Європи. 

 

 



Українки в історії / ред.: В. Борисенко. 

– К.: Либідь, 2004. – 328 с.: іл. 

В книзі на великому архівному матеріалі, 

маловідомих літературних джерелах подаються 

портрети видатних жінок України від часів 

Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді 

про славетних українок – жінок патріоток із 

знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, 

мисткінь, громадських та політичних діячок, 

учасниць боротьби за незалежність України та 

збереження національної ідентичності. 



Орлик Пилип. Конституція, маніфести 

та  літературна спадщина  : вибрані 

твори / Пилип Орлик. - К. : МАУП, 2006. 

- 701 с. - (Б-ка українознавства; Вип. 

8).  

Книга “Конституція, маніфести та літературна 

спадщина” є першою спробою зібрати 

публіцистичні, політичні та художні твори 

одного із найвизначніших українських 

суспільних діячів, блискучого поета і творця 

“Подорожнього діярія” Пилипа Орлика, чия 

діяльність до встановлення незалежності 

України піддавалася огуді та замовчуванню. У 

виданні вміщено в оригіналі та в перекладі 

сучасною українською мовою дві панегіричні 

поеми “Алцід російський” та “Гіппомен 

сарматський”, а також знамениту Конституцію 

1710 року, добірку політичних документів: 

маніфести, договори, листи та “Діярій 

подорожній”.  



Доба гетьмана Івана Мазепи в 

документах / упоряд.: С. Павленко. – 

К.: Києво-Могилянська академія, 2007. 

– 1144 с. 

 

У книзі «Доба гетьмана Івана Мазепи в 

документах» вміщено універсали, накази 

гетьмана, листи, спогади генеральної 

старшини, російських високопосадовців, 

іноземців та інші матеріали, що допоможуть 

краще відчути епоху, в якій зароджувався 

вибух-протест проти царизму, Петра І. Уперше 

подається цілісний масив допитів старшин, 

козаків, які брали участь у повстанні 1708–1709 

рр. Загалом збірник документів ознайомить 

читача з 900 документами, які висвітлюють 

спосіб життя, економічні, політичні інтереси 

провідної верхівки Гетьманщини та гетьмана 

Івана Мазепи.  

Видання буде цікавим як для істориків, так і для 

економістів, правників, дипломатів, 

літературознавців, культурологів. 

 



 

Данило Нарбут: альбом / ред.: Е. А. 

Левицька, Г. П. Білоус, Т. О. Шадріна 

та ін. – Черкаси: Чабаненко Ю. А.  – 

2008. – 304 с.: іл. 

 

В альбомі представлені твори Народного 

художника України, Лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка Нарбута Данила 

Георгійовича (1916-1918 рр.). Це лише 

невелика частина творчого доробку майстра.  

Деякі картини репродуктуються вперше. 



Україна - козацька держава: 

ілюстрована історія українського 

козацтва у 5175 фотосвітлинах / Укл.: 

В. Недяк. - К.: ЕММА, 2004. - 1216 с.: іл., 

фото.  

Дане видання можна розглядати як унікальну 

енциклопедію українського козацтва, де з 

правдивих сучасних наукових орієнтацій 

розкривається багатогранний об’ємний процес 

тогочасного життя ХVI-XVIII ст.ст. Книга містить 

78 наукових нарисів, що розкривають історію 

українського козацтва від становлення і до 

наших днів, його роль у боротьбі за волю і 

створення української державності; 5175 

світлин із оригіналів документів, стародруків, 

рукописів, гравюр, картин, історичних мап і 

музейних експонатів, пам'ятників архітектури та 

природних ландшафтів. В обкладинку 

вмонтовано бронзову гравіровану печатку 

Війська Запорозького ручної роботи. Вага книги 

– 9 кг.  



З Української Старовини: альбом / 

упоряд.: П. І. Житар; текст: Д. 

Яворницький; мал.: М. С. Самокиш, С. 

І. Васильківський. – Чернівці: Букрек, 

2009. – 172 с.: іл. (Укр. і рос. мовами) 

 

«З Української Старовини» – це давня книга 

про українських козаків. Читаючи книгу, 

повністю поринаєш в описувану епоху – там 

Січ, там бій, там меткий козак, там слава 

козацька!.. Перевидання альбому є спробою 

повернути сучасним поколінням справжню 

перлину видавничої справи кінця XIX століття. 

В ньому вперше збережено оригінальний 

виклад з перекладом на сучасну українську 

мову, а також підібрано репродукції картин 

художників різних епох, які змальовували 

героїчну козацьку добу.   

Для всіх, хто небайдужий до української історії, 

мови та культури. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табачник Д. Українська фалеристика: 

з історії нагородної спадщини: у 2 кн. 

Кн. 1 / Д. Табачник, В. Бузало, В. 

Воронін та ін. – К.: Либідь, 2004. – 480 

с.: іл. 

 

 

У виданні аналізуються становлення й розвиток 

вітчизняної нагородної справи з часів Київської 

Русі до років незалежності України в контексті 

світової фалеристичної спадщини. 

Розглядаються правові та практичні аспекти 

нагородної політики незалежної України, 

узагальнено перший досвід створення цілісної 

системи нагород найвищого державного рівня. 

Органічною частиною книги є унікальний 

документальний, фактичний та ілюстративний 

матеріал.  

Для дослідників історії, політології, філософії 

суспільної думки, студентів, викладачів, усіх, 

хто цікавиться нагородною спадщиною України. 



Васіна З. О. Український літопис 

вбрання. Т. 2: ХІІІ - початок ХХ ст.: 

альбом / З. О. Васіна. - К. : Мистецтво, 

2006. - 448 с.: іл. 

В хронологічній послідовності продовжено 

тему історичного розвитку одягу на території 

України. Починаючи від ХІІІ до початку ХХ ст. 

тут відтворено комплекси вбрання усіх верств 

населення: духівництва, козацтва, дворянства, 

а також міщан, городян та селян різних регіонів 

України. 



Боряк О. О. Україна : етнокультурна 

мозаїка / О. О. Боряк. - К. : Либідь, 

2006. - 328 с.: іл.  

В етнокультурологічних нарисах, присвячених 

традиційному буттю пересічного українця XIX 

— першої половини XX ст., йдеться про свята й 

будні, звичаї та обряди, повір'я і символіку.      

Разом зі свідченнями очевидців, 

узагальненнями дослідників та маловідомим 

ілюстративним матеріалом із архівів та 

малярських майстерень усе це складає 

своєрідну мозаїчну панораму народного 

світосприйняття.  

Для всіх, хто цікавиться українською 

минувщиною. 



Україна в добу «Великого терору»: 

1936-1938 роки / авт-упоряд.: Ю. 

Шаповал [та ін.]. – К.: Либідь, 2009. – 

544 с.: іл. 

 

 

 

Видання присвячено трагічним подіям періоду 

«Великого терору» в Україні. Спираючись на 

унікальні архівні джерела, автори-упорядники 

розкривають мотиви, основні напрямки, 

наслідки та технології репресивних акцій, 

здійснюваних у добу «єжовщини». 

Авторські розвідки доповнено добіркою 

друкованих уперше документів і матеріалів, 

відомостей про структуру і кадри НКВС  УРСР. 



Гроші України = Money of Ukraine : 

наукове видання / Р. М. Шуст, А. Л. 

Крижанівський, О. П. Целуйко та  ін. 

- К. : НБУ, 2011. - 504 с.: іл., фото. 

Книга видана до 20-річчя Національного 

банку України і розповідає про грошовий обіг 

на території України з найдавніших часів до 

сьогодні. Монографія стала результатом 

грунтовного дослідження групи науковців 

УБС НБУ, відомих нумізматів та істориків. 

Видання містить чимало ілюстрацій, а 

родзинкою стала фотозйомка з приватних 

нумізматичних колекцій, музею грошей НБУ, 

Національного музею історії України. 

 

 



Юржик П. Платежные  карты.  

Энциклопедия 1870-2006 / П. Юржик; 

пер. с чешск.: Е. Давыдова. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. – 304 с.: 

іл. 

 

Эта книга об истории платежных карт – от 

появления в конце XIX века до новинок XXI 

века. Знакомство с историей платежных карт 

не только поучительно, но и увлекательно: за 

небольшим кусочком пластика стоит долгая и 

интересная история технических изобретений 

и открытий, удачных и неудачных проектов. В 

книге много фотографий, реликвий, редких 

карт, технических устройств. 



Національний атлас України / Інститут 

географії НАН України. - К. : 

Картографія, 2009. - 440 с.: іл.  

 

Національний атлас України є науково-

довідковим офіційним державним виданням. У 

ньому інтегровані новітні знання та інформація 

про Україну. Атлас характеризує природні 

умови та ресурси країни, її екологічну ситуацію, 

населення , економіку, історію. Містить 875 карт 

різного масштабу.  Атлас складається з 6 

блоків:"Загальна характеристика", "Історія", 

"Природні умови та природні ресурси", 

"Населення та людський розвиток", "Економіка", 

"Екологічний стан природнього середовища" . 

Карти створені фахівцями інститутів 

Національної академії наук України, 

національних університетів, науково-дослідних 

інститутів і урядових установ та організацій.  

 



Україна: герби та прапори / автори 

проекту: В. Г. Кисляк, О. А. 

Нескоромний; ред.: Ю. С. Ганжуров [та 

ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 

456 с.: іл. 

 

Книга є певним підсумком 20-річного періоду 

створення місцевої символіки. До неї включено 

1200 зображень гербів і прапорів областей, 

районів і міст України. 



Жадько В. О. Черкащина: універсальна 

енциклопедія: документально-публіцистичне, 

наукове фотоілюстроване, історичне 

видання / В. О. Жадько. – К.: Експрес-

Поліграф, 2010. – 1104 с.: іл., фото. 

 

Авторська універсальна енциклопедія, яка 
всебічно висвітлює всі сторони економічного, 
соціального і духовного життя Черкаської 
області. До енциклопедії включено 3525 статей 
- коротких довідок про митців, діячів науки і 
культури, освіти, краєзнавців, героїв України, 
неординарних особистостей, життя і діяльність 
яких пов'язані з Черкащиною; вміщено 3486 
світлин автора-упорядника та 187  малюнків 
різних аматорів пензля ( з них 50 Т. Г. 
Шевченка). В комплексі енциклопедія через 
творчі біографії людей, насичене подіями 
минуле села чи міста, висвітлює історію 
українського державотворення, його непросте 
становлення за різних епох і часів. У праці 
використано багатий архівний, науковий, 
художньо-документальний, історичний та 
публіцистичний матеріал. 




