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Віртуальна виставка літератури  

 

 
У книгах подаються свідчення-спогади 

про найстарішу й наймасштабнішу 

трагедію ХХ століття - голод-геноцид 

українського народу 1932-1933 років. 

 

Пам’ять народу: геноцид в Україні голодом        

1932-1933 років. Свідчення. Книга друга / 

упорядники: О. Веселова, О. Нікілєв; 

відповідальний редактор В. Смолій. Асоціація 

дослідників голодоморів в Україні; Фундація 

Українського геноциду; НАН України. Інститут 

історії України. Київ : ВД "КАЛИТА", 2009. 936 с. 

Книга 1. 

 

Пам’ять народу: геноцид в Україні голодом  

1932-1933 років. Свідчення. Книга друга / 

Упорядники: О. Веселова, О. Нікілєв; 

відповідальний редактор В. Смолій. Асоціація 

дослідників голодоморів в Україні; Фундація 

Українського геноциду; НАН України. Інститут 

історії України. Київ : ВД "КАЛИТА", 2009. 920 с. 

Книга 2. 
 

 
Книги містять свідчення очивідців-

емігрантів з України 1932-1933 рр., що 

були зібрані впродовж 1983-1984 за 

спеціальною методикою oral history і є 

доказом геноциду українського народу. 
 

Великий голод в Україні 1932–1933 років : у ІV т. 

Т. І Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США 

/ виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. Київ : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,  

2008. 838 с.  

 

Великий голод в Україні 1932–1933 років : у ІV т. 

Т. ІІ Свідчення очевидців для Комісії Конгресу 

США / виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. 

Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 814 с.  

 
 

 
 

Підсумковий звіт із додатками з 

розслідування Голоду 1932-1933 рр. в 

Україні. 

 

Великий голод в Україні 1932–1933 років : у ІV т. 

Т. ІІІ Свідчення очевидців для Комісії Конгресу 

США / виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. 

Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 838 с.  
 

Великий голод в Україні 1932–1933 років : у ІV т. 

Т. ІV Свідчення очевидців для Комісії Конгресу 

США / виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. 

Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія». 2008. 838 с. 
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Сергійчук В. Як нас морили голодом. Вид. 3-є, 

доповнене. Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. 392 с. 

 
У книзі розповідається про Голодомори 1921-1923 рр., 

1932-1933 рр. та 1946-1947 рр. 

 
 

Навчальний посібник для вчителів «Голодомор 

1932-1933 років – геноцид української нації. Київ : 

Видавництво Марка Мельника, 2021. 336 с. 

 
У книзі автори подають грунтовий фактологічний 

матеріал , щодо передумов обставин та наслідків 

Голодомору 1932-1933 рр. та масових штучних голодів 

1921-1923 рр., 1946-1947 рр. 

 
 

Ільницький М. На перехрестях віку: У трьох книгах. 

Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2008. Книга 1. 838 с.  

Книга містить літературно-критичні та історико-

літературні статті, передмови, портрети, рецензії, які 

охоплюють понад сорок років його творчої діяльності. 

 

 
 

Ільницький М. На перехрестях віку: У трьох книгах. 

Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2008. Книга 2. 703 с.  

До другої книги ввійшли монографії про Богдана-Ігоря 

Антонича, Ігоря Калинця та «портрет» літературного 

Львова ХХ століття. 

 

 
 
 

Ільницький М. На перехрестях віку: У трьох книгах. 

Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2008. Книга 3. 902 с.  

Третя книга містить дослідження про творчість І. 

Франка, М. Яцкова, розвиток поезії і критики в Західній 

Україні у 20-30-ті роки. 
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Архіви окупації 1941-1944 / Держ. ком. Архівів 

України; упоряд. Н. Маковська. 2-ге вид. Київ : Вид. 

дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 872 с.  

У книзі представлено інформацію про так звані 

«окупаційні фонди»  державних архівів України. 

 
 

Український табір ДП в Авгсбурзі. Спомини. 

Документи. Світлини. Вишгород: ПП Сергійчук М., 

2020.402 с. 

У книзі простежується історія українського табору 

переміщених осіб «Сомме Касерне» в західнонімецькому 

місті Авсгбурзі у повоєнні роки. Друкуються спомини 

колишніх мешканців. 

 
 

Качуровський І. 150 вікон у світ: З бесід 

трансльованих по радіо Свобода. Київ : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2008. 462 с. 

У книзі зібрано бесіди про діячів світової культури, 

творчі портрети українських перекладачів, огляди 

перекладних антологій та перекладознавчих праць… 

 

Міждисциплінарні підходи у дослідженні 

Голодомору-геноциду: матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції (19 листопада 2020 

року). Житомир : Полісся, 2021. 208 с. 

У збірнику розкрито Міждисциплінарний обмін 

результатами досліджень з тематики Голодомору-

геноциду науковців у галузі історії, політології, права, 

медицини, статистики, соціології, криміналістики, 

педагогіки, антропології, історичної демографії, 

соціальної психології. 

 
 

Бжезінський З. вибір: світове панування чи світове 

лідерство / Пер. з англ. А. Іщенка. Київ : «Києво-

Могилянська академія», 2006. 203 с. 

У книзі розглядаються проблеми ролі США як світової 

держави, здатної стати запорукою стабільності та 

безпеки в усьому світі у новому столітті. 
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Качуровський І. Променисті сильветки: Лекції, 

доповіді, статті, есеї, розвідки. Київ : «Києво-

Могилянська академія», 2008. 766 с. 

Книгу можна розглядати як оригінальний підручник з 

історії української літератури кінця ХІХ-ХХ століття: 

Письменники української діаспори і зокрема 

представники покоління Другої світової війни. 

 
 

Смолій В., Степанков В. Українська національна 

революція XVII ст. (1648-1676 рр.). Київ :                    

«Києво-Могилянська академія», 2009. 477 с. 

У праці зроблено спробу представити феномен 

Української революції XVII ст. в сукупності та взаємодії 

його політичних, економічних соціальних і ментально-

свідомісних складових, а також показати її роль і місце в 

українській і європейській історії. 

 
 

Смовський К. Моя служба Батьківщині. Вишгород: 

ПП Сергійчук М., 2020. 348 с. 

Спомини учасника національно-визвольної боротьби за 

відродження й утвердження Української державності в 

1917-1921 роках. Українізація російської армії в 

Московському та Петроградському округах вказаного 

періоду.  

 

 
 

Чорні дошки України. Чернігівська область: Збірник 

документів і матеріалів. Київ : Видавництво Марка 

Мельника, 2021. 944 с. 

 
Видання містить систематизований тематичний 

комплекс архівних та опублікованих джерел про 

використання «чорних дощок» на території Чернігівської 

області УСРР у 1931-1934 рр. 

 

Мовна політика та мовна ситуація України: Аналіз і 

рекомендації. / за ред.. Юліане Бестерс-Дільгер. 2-ге 

вид. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2008. 363 с.  

У книзі представлені результати проекту «Мовна 

політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти 

та подальші перспективи» (2006-2008 рр.) 
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Сергійчук В. Голодні, босі і роздіті… Українські 

діти в 1932- 1933 роках. Вишгород: ПП 

Сергійчук М., 2020. 98 с. 

У книзі розповідається про трагедію українських дітей у 

1932-1933 роках, коли мільйони наших співвітчизників 

загинули голодною смертю з волі кремлівського 

диктатора. 

 

Стасюк О. Нариси про Голодомор. Київ : Видавець 

Мельник М. Ю., 2019. 216 с. 

 
Голодомор-геноцид 1932-1933 років. Розуміння суті 

цього злочину. 

 
 

Вахудова Анна Мілада Нерозділена Європа: 

демократія, важелі впливу та інтеграція після 

комунізму / пер. з анг. Т. Цимбала. Київ : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2008. 363 с.  

У книзі досліджено механізм впливу на 

посткомуністичні країни Центрально-Східної Європи … 

 
 

Геноцид українців 1932-1933 за матеріалами 

досудових розслідувань / упоряд. О. Петришин, 

М. Герасименко, О. Стасюк. Київ : Видавництво 

Марка Мельника, 2021. 520 с. 

 
У науковому збірнику друкуються укази та 

розпорядження президентів України щодо вшанування 

пам’яті українців, знищених комуністичним 

тоталітарним режимом у 1932-1933 роках.  

 
 

Маркова С., Шугальова І., Коли той світанок 

настане? Проєкти «світлого майбутнього», і 

«щасливого дитинства від комуністичних творців 

Голодомору: монографія. Хмельницький : 

ФОП Цюпак А. А. , 2021. 156 с. 

 
Монографія містить комплексну соціально-культурну та 

суспільно-політичну характеристику еволюцію 

українського соціуму на початку ХХ століття. 
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Ми не є українофілами. Польська політична думка 

про Україну і українців. Антологія текстів. Київ : 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 

440 с.  

У антології зібрано тексти польських політичних 

мислителів 90-х років ХІХ, 80-х років ХХ століття, 

предметом яких є українсько-польські стосунки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні: 

Хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. Київ : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2008. 294 с.  

Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, 

явища в селах Української СРР 1932-1933 рр. 

 
 

Батирєва І., Коцур Ю. Проблема екзистенційного 

вибору під час Голодомору геноциду: матеріали 

науково-практичної конференції (20 листопада 2019 

р.). . Київ : Видавець Мельник М. Ю., 2019. 312 с. 

 
У збірнику проаналізовано, в яких умовах українцям 

довелося робити екзистенційний вибір, як деформувався 

внутрішній світ людини, втягнутий у щоденну й 

щохвилинну боротьбу за елементарне виживання під час 

Голодомору 1932-1933 років. 

 

 
 

Лозинський А. Україна: питання, які мають 

значення. Київ : Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2021. 452 с. анг. мовою. 

 
Збірка статей, досить суперечливих, із чотирьох 

основних питань: геноцид українців, незалежність 

України - події та особистості, необхідність історичної 

правди, огляд та анекдотична картина української 

діаспори. 
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Навчальний фільм «Територія Голодомору: пам’ять 

невмируща».  

 
У фільмі досліджено вплив масової інформації на 

подолання мовчання навколо порушень прав людини та 

піднімаються наступні важливі питання: якими є роль і 

обов`язки ЗМІ у формуванні громадської думки щодо 

порушення прав людини? 

Що ми можемо зробити, як особистості, як спільноти, як 

нації для гарантування того, що геноциди, такі як 

Голодомор, ніколи не повторяться? 

 

 

 

Виставки Підготовлені Національним музеєм 

Голодомору-геноциду. 
 

Видання містить наукові дані й документи, які 

розкривають методи і тактику більшовиків для 

загарбання України: організацію масового штучного 

голоду 1921-1923 рр.; 1932-1933 рр. 

 

 


