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Любі читачі!
29 років минуло від дня проголошення незалежності
нашої держави. Пропонуємо до вашої уваги огляд романів
українських письменників, познайомившись з якими ви
здійсните подорож у глибину віків історії нашої рідної
України та дізнаєтесь про подвиги сучасних героїв, які на
сході нашої держави знову відстоюють її незалежність.
Колись київський князь Святослав говорив синові
Володимиру: «Люби землю, людей наших! Люби – одвіку й
довіку! Люби і бережи!» Пам’ятайте ці слова і будьте
гідними наших славних героїв минувшини і сучасності.

Малик Володимир. Черлені щити /
Володимир Малик. – К.: Веселка, 1990. - 368 с.

Роман присвячений важливій сторінці
нашої вітчизняної історії – походові
новгород-сіверського
князя
Ігоря
на
половців. Він перенесе вас у сиву давнину
крізь товщу майже тисячоліття і
занурить у вир цікавих історичних подій.
Книга розповідає про події часів князя
Ігоря: об’єднання всіх Київських земель
задля боротьби проти половецьких
загарбників.

Мушкетик Юрій. Гетьманський скарб
/ Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2007. - 415 с.
Письменник досліджує проблему пошуку
легендарного
скарбу
гетьмана
Павла
Полуботка. Події роману показані очима
молодого козака Івана Сулими, закоханого в
Улясю
–
дочку
гетьмана
Івана
Скоропадського. Палке кохання, насильницька
розлука закоханих, таємні зустрічі та
страждання і все це – на тлі тяжкої
політичної боротьби українського народу за
визволення і пошуку головного скарбу –
духовного.

Рутківський Володимир. Джури
козака Швайки / Володимир Рутківський. - К. :
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 323 с. : іл.

Усі ми знаємо імена Северина Наливайка,
Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. А
ким були найперші козаки? На це
запитання ти знайдеш відповідь у
гостросюжетному історичному романі
Володимира Рутківського – одного з
найблискучіших
сучасних
українських
дитячих письменників. Його дивовижні
герої – Грицик та маленький волхв Санько,
юний богатир Демко Дурна Слава, його
мама-велетка, невловимий козак Швайка зі
своїм вірним вовком Барвінком та їхні
численні друзі – з честю виходять із
найскладніших ситуацій.

Шкляр Василь. Маруся / Василь Шкляр.
– Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 320 с.

Вона народилася для щастя. Але
постала до боротьби за волю! Коли
Червона армія почала палити села, коли
три її брати загинули у боях з
радянськими
військами,
тендітна
Маруся взяла до рук зброю і стала
отаманом
козацького
загону.
Вона була надзвичайно вродлива і
надзвичайно небезпечна, вона не жаліла
ворогів
і
рятувала
своїх
людей,
ризикуючи власним життям.
Бойовий шлях отамана Марусі тісно
переплітається з героїчно-трагічною
долею Української Галицької армії.

Іваничук Роман. Мальви. Орда /
Роман Іваничук. – Львів : Просвіта, 1992. – 200 с.

Під однією палітуркою опубліковано два
історичні романи. Події першого роману
«Мальви» («Яничари») розгортаються на
тлі визвольної війни під проводом Богдана
Хмельницького. Автор розповідає про
історію життя української полонянки Марії
та її дітей, котрі, як і мати, потрапляють
у
турецьку
й
татарську
неволю.
Повстання
Богдана
Хмельницького
розбудило
до
життя
затурканих
басурманством юнаків і дівчинку, яких
автор символічно називає мальвами.
Роман «Орда» висвітлює події після
поразки Івана Мазепи – криваву історію
знищення гетьманської столиці Батурина,
міста, що в XVIII столітті було синонімом
незалежної Української держави.

Лойко Сергій. Аеропорт: роман. /
Сергій Лойко. – К : Брайт Стар Паблішинг, 2015. –
2344 с.
«Головна книга про війну, якої не мало бути. Та
про героїв, які хотіли жити, але помирали»

В
основу
книги
покладено
героїчні
події оборони
Донецького
аеропорту
у
вересні 2014 -лютому 2015.
Дія
роману
починається в Аеропорті й розгортаються
щохвилини протягом останніх п’яти днів
понад
240-денної
облоги.
Хоча
роман
заснований на реальних фактах, усі персонажі
– плід художнього вимислу, як і назва
Аеропорту. Маленький український гарнізон
Аеропорту вдень і вночі відбиває атаки
супротивника, який переважає його у живій
силі і техніці. Але тут підступні і жорстокі
вороги зіштовхуються з чимось неймовірним
і неочікуваним. Із Кіборгами. Вороги самі так
назвали захисників за мужність і впертість.

Литовченки Тимур і Олена.
Фатальна помилка / Тимур і Олена
Литовченки. – Харків: Фоліо, 2015. – 309 с.
Роман
присвячено
335-й
річниці
Конотопської битви та трагічній
загибелі полковника Юрія Немирича –
мрійника, романтика, авантюриста,
українського
інтелектуала
ХVІІ
століття,
відомого
благодійника,
адепта європейського вибору. Адже ще
335 років тому Україна мала цілком
реальний шанс стати справжньою, як
для ХVІІ століття, європейською
державою – незалежною, міцною і
прогресивною. В романі історична
достовірність
єднається
з
натхненним
польотом
фантазії
авторів.

Івченко Владислав. 2014 (у 2-х
книгах) / Владислав Івченко. – К.:
Темпора. – 2015. – 416+440 с.
Це роман про переломний для України
рік, який усе змінив, про рік, який
розпочався ще восени 2013-го, з
виходів на Майдан, і продовжився
війною, що й досі триває. Автор зумів
розгорнути
справжню
епопею:
зобразити багатьох персонажів, що
подолали довжелезні й плутані дороги
2013
та
2014
років,
показати
обставини і дух часу, сплести чимало
сюжетних ліній. Роман описує їхні
почуття та реакції на події, що
відбуваються поруч.

Положій Євген. Іловайськ /

Євген

Положій. – Харків : Фоліо, 2015 .- 386 с.
Це чесна розповідь про війну без купюр і
сентиментів,
про
мужність,
неймовірний
героїзм
і
людяність
українських солдат і офіцерів, бійців
добровольчих батальйонів, батальйонів
тероборони, всіх тих, хто опинився в
кінці серпня 2014 року в «Іловайському
котлі». Твір побудовано на реальних
подіях – свої історії авторові розповіли
близько 100 очевидців жахливих подій.
Поміж героїв, що мають реальних
прототипів
–
вигадані
персонажі.
Усі вони є жертвами війни та її героями.
В їхніх історіях – цинізм війни поряд із
людяністю, що між життям і смертю
стає порятунком.

Рутківський
Володимир.
Сині
води / Володимир Рутківський. –
Тернопіль. - Навчальна книга Богдан,
2015. – 440 с.
Рік 1361. Битва на Синіх Водах – перша в історії
поневолених
народів
переможна
битва
об'єднаного українсько-литовсько-білоруського
війська з татарською ордою, внаслідок якої
українські
землі
здобули
незалежність. Сталося це за шість років до
переможних походів Тамерлана і за вісімнадцять
– до Куликовської битви. Волею долі удільний
князь Дмитро Боброк опиняється в центрі
подій, що, зрештою, призводять до однієї з
найбільших битв в історії середньовічної
Європи. Вистояти у смертельній боротьбі йому
допомагають троє відчайдушних друзів. Разом
із героями роману ти станеш свідком тих
захоплюючих пригод і дізнаєшся багато цікавого
з історії українського народу.

Шкляр Василь. Чорний ворон.
Залишенець / Василь Шкляр. –
Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012.
– 364с.

Роман відтворює
одну
зі
сторінок української історії –
боротьбу
українських
повстанців проти радянської
влади у 1920-х роках. В його
основу покладено історичні
документи з розсекречених
архівів КДБ.

.

Шкляр Василь. Чорне сонце. ./ Василь
Шкляр. – Харків : Клуб сімейного дозвілля,
2016. – 304с.

У романі йдеться про трагічні події
на Донбасі очима бійців полку
«Азов».
Головний
герой,
двадцятивосьмирічний військовий,
який щиро любить свою країну,
прагне нової долі для неї і
намагається робити все для
цього, навіть ризикуючи власним
життям.
Шкляр зазначав, що «написав
«Чорне
сонце»
як
віддарунок
воякам Азову за їх символічний
подарунок з Українсько-російської
війни (2014-)».

Це так, як дихати – любити
Батьківщину.

В.Сосюра

Підготувала головний методист
відділу інформації та маркетингу Тетяна Бурятова
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