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Животко А. П. Історія української преси: навч. посіб. для студ. ф-тів журналістики

вузів / А. П. Животко ; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису і приміт. Ю. В. Ніколенко. –

Київ : Наша культура і наука, 1999. – 361 с. – (Літ. пам'ятки України). 230/11343

Животко А. П. Історія української преси / А. П. Животко ;

передмова К. Костева. – Мюнхен : Укр. техн.-госп. ін-т,

1989. – 334 с. 230/11029



Українська періодика: історія і сучасність : доп. та

повідомл. 4-ої Всеукр. наук.-теорет. конф. (19–20 груд.

1997 р.) / за ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів.

наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : НАН України, Львів.

наук. б-ка ім. В. Стефаника, 1997. – 296 с. 230/11259

Українська періодика: історія і сучасність : тези доп. і повідомл. Всеукр. наук.-

теорет. конф. (9–10 грудня 1993 р.) / за ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів.

наук. б-ка ім. В. Стефаника;. – Львів : АН України, Львів. наук. б-ка ім.

В. Стефаника, 1993. – 270 с. 230/7271

До збірника увійшли тези доповідей та повідомлень, в яких
учасники науково-теоретичної конференції аналізують розвиток
періодики ХІХ – ХХ ст., осмислюють складні процеси становлення
сучасної української журналістики, її роль у процесах
державотворення, досліджують творчість відомих українських
публіцистів.



Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені

В. І. Вернадського : наук. каталог / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк ;

гол. редкол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім.

В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 434 с. 230/12511

Губа П. І. Свідчення історії буремних літ : періодична

преса як джерело вивчення історії здобуття

державності та національно-культурного піднесення в

Україні (1917–1920 рр.) / П. І. Губа. – Черкаси : Відлуння,

1998. – 159 с. 79-а/5343

У монографії розкрито значення періодичної преси як
історичного джерела для вивчення процесів національно-
демократичної революції 1917–1920 рр. в Україні.
Відповідно до вмісту періодичних видань основну увагу
направлено на відбиття газетами розвитку і втілення ідеї
української державності, позиції та заходів різних
політичних сил щодо зміцнення української держави,
піднесення української культури народу України.
Розкривається інформативний потенціал не лише
центральних, урядових газет та органів політичних партій, а
й місцевих видань різних політичних напрямків.



Періодичні видання в УРСР : бібліогр. довід. – Харків, 1956. – Журнали :

1918–1950 / упоряд.: М. І. Багрич, Д. Х. Мазус ; відп. ред. Г. О. Кравченко.

– 464 с. 230/4207



Сурай Ю. І. Преса в Україні у боротьбі політичних сил за армію і флот (1917 рік)

/ Ю. І. Сурай ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 143 с.

79-а/6857

Рудий Г. Я. Періодика України як об`єкт

джерелознавчого дослідження української культури

(1917-1920 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук /

Г. Я. Рудий. – Київ, 2004. – 33 с. Реф/112212

У монографії досліджуються історія періодичної преси в Україні в революційну добу.
Книга написана на основі першоджерел, містить в собі особисті висновки автора про
роль і місце преси в політичній боротьбі, основні закономірності розвитку періодики
в 1917 р.



Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / за

ред. М. М. Романюк. – Львів : НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника,

1998. – Вип. 5 . – 410 с. . 230/11281

Крупський І. В. Національно-патріотична журналістика

України : друга половина XIX – перша чверть XX ст. /

І. В. Крупський. – Львів : Світ, 1995. – 182 с. 230/11264

Як створювалася та розвивалася національно-патріотична
журналістика на різних теренах України, яку роль вона
відігравала у пробудженні національної свідомості народу?
Використовуючи архівні матеріали і маловідомі сучасному
читачеві факти, автор відповідаючи на ці запитання
повертає із забуття чимало імен, а також видань, які
сприяли державності України, аналізує становлення
української військової преси, тематику та зміст видань.



Одеська періодична преса 1917–1920 рр. –

явище складне та багатогранне. З’явившись на

межі двох епох, вона поєднувала в собі

ґрунтовність імперської преси з рисами,

привнесеними епохою революційних змагань.

Політизованість була домінантою тогочасної

одеської періодики: більшість часописів або

офіційно представляла інтереси певної партії,

або займала чітко визначену політичну

позицію. І хоча в межах преси 1917–1920 рр.

можна виділити чисельні політичні течії та

напрями, одеську періодику того часу слід

розглядати як складну єдність.



Соціально-політичні зрушення

революційної доби сприяли

відродженню національного руху, що

знайшло своє відображення на

шпальтах тогочасних видань. Після

скасування цензури національна ідея

стає рушійною силою в процесі

формування багатомовної преси.



Рубінштейн С. Л. Одеська періодична преса років революції та громадянської

війни, 1917–1921 : бібліографічна розвідка / С. Л. Рубінштейн. – Одеса :

Одесполіграф, 1929. – 52 с. 230/8000



Орлова Л. Д. Одесские периодические издания в фондах научной библиотеки

(1918–1940) : аннотированный указатель литературы / Л. Д. Орлова ; ОГУ

им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. – Одесса, 1981. – 43 с. 230/12259

Пархітько О. В. Одеська періодична преса періоду

визвольних змагань : автореф. дис. ... канд. філол. наук /

О. В. Пархітько. – Киев, 2005. – 20 с. РЕФ/115253





Поява в Одесі перших україномовних часописів
припадає на початку ХХ ст. Перші кроки
української преси в Одесі були пов’язані з
діяльністю товариства «Просвіта», яке стало
осередком боротьби за національну ідею.
Товариство, очолюване визначним культурним
діячем Михайло Комаровим, докладало зусиль
аби налагодити випуск української газети. Так,
вдається видати один номер газети «Народна
справа» (8 січня 1906) та п’ять номерів «Вістей»
(протягом січня–березня). Ці дві газети заклали в
Одесі історичну традицію україномовної преси.
Біля цієї традиції стояли М. Комаров, письменник
І. Липа, лікар І. Луценко та ряд інших однодумців.



Закоханий в українське слово : до 170-річчя від дня народження

М. Ф. Комарова : зб. матеріалів / упоряд. Л. М. Бур'ян ; ред.

І. С. Шелестович ; Одес. нац. наук. б-ка. – Одеса : Друк Південь,

2017. – 514 с. 29-в/5353

Збірник матеріалів присвячено життю і творчості
Михайла Федоровича Комарова, видатного діяча
культури України кінця XIX – початку XX ст.,
бібліографа, фольклориста, лексикографа,
літературного і театрального критика, видавця,
перекладача, громадського діяча.



Одчот Українського товариства «Просвіта» за 1907 рік / Укр.

Т-во «Просвіта» Одеса. – Одеса : Тип. Е. И. Фесенко, 1908. – 32 с.

79-а/2163



Після заборони «Просвіти» в 1909 р. українському рухові було завдано

великого удару. Однак, він не припинився. Колишні просвітяни Одеси вже 11

січня 1910 р. відкрили з дозволу влади «Український клуб».



4 квітня 1911 р. було відкрито «Українську хату». Громадські організації

проводили культурно-просвітницьку роботу серед населення, організовували

вечори, концерти.

Микола Чернявський. Перший голова Товариства «Українська хата»





Основа : вісник письменства, науки і громадського життя. – Одеса :

Акционер. Южно-Рус. о-во печ. дела, 1915. – Кн. 1–3.

31-а/17

У 1915 р. заходами товариства «Українська Хата» в

Одесі розпочалося видання журналу «Основа»,

який став продовженням закритого в 1914 р.

«Літературно-наукового вісника», що виходив у

Києві. Книга перша вісника письменства, науки і

громадського життя «Основа» вийшла у серпні

1915 р. Так постає перший місцевий

україномовний журнал, де побачили світ твори

В. Винниченка, П. Тичини, Д. Марковича та ін.

Опікувався виданням часопису вихованець

Новоросійського університету Андрій Ніковський.



Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі

формування національної самосвідомості наприкінці XIX – початку XX ст.

: до дня народження М. П. Старицького : матеріали наук. семінару (Київ,

14 груд. 2006 р.) / упоряд.: О. Мокану, О. Кірієнко, М. Чумак ; Музей

видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського,

М. Старицького. – Київ : Київ. ун-т, 2007. – 107 с. 79-а/8731



Відродження українського національного руху та преси починається після
Лютневої революції. Це був справжній вибух – в Одесі виходило 525 газет та
журналів. Кількість україномовних видань Одеси цього періоду звичайно
складає меншу частину, але 17 видань – це теж великий крок вперед.







Газета «Українське слово» виникла у березні 1917 р. (перший випуск 23
березня) за ініціативою відомого діяча українського національного руху
Сергія Шелухіна, під егідою Одеського українського керівничого комітету
(березень 1917 р.). Редактором журналу був Володимир Чехівський (лідер
місцевої організації Української соціал-демократичної робітничої партії
УСДРП), а співзасновником – Іван Липа.



Вийшло всього 12 номерів, які були зредаговані бюро преси українського
одеського громадянства, які яскраво зафіксували перебіг національно-
визвольних змагань на півдні України. Крім політичних та військових
питань на шпальтах газети приділялася увага проблемам відродження
української культури та школи, пошук втраченої самосвідомості. Матеріали
першого номеру журналу наповнені оптимістичною вірою в те, що
створення української державності є справою недалекого майбутнього.



З квітня 1917 р. на Одещини почав формуватися рух за українізацію армії. В Одесі
український рух серед військовиків очолив полковий лікар Іван Луценко, колишній
діяч «Просвіти», його підтримували: полковник М. Омелянович-Павленко,
підполковник В. Змієнко, ротмістр В. Сахно-Устимович, прапорщик Вербицький.



Перший номер газета з’явився 4 серпня 1917 р.
Видання відстоювало ідею автономії України у
складі Російської федеративної республіки,
незважаючи на те, що виходило як додаток до
російської газети «Солдатская мысль».



Публікації стосувалися військової
тематиці, бо газета була розрахована на
читачів-солдат. Усі матеріали можна
умовно поділити на урядові та місцеві.
Урядові – заклики, звертання та
розпорядження вищого військового
керівництва, хроніка тощо. Місцеві
матеріали належали редактору часопису
прапорщику Михайлу Григоровичу.
Публікації були спрямовані на
формування суспільної думки з приводу
організації окремих військових частин,
що мали складатися виключно з
українців.



Липа І. Л. Казки про волю / І. Л. Липа. – Одеса :

Народний стяг, 1917. – Т. 3 : Юрасів сад. – 22 с. 30-

а/811



Протоколы и резолюции Исполнительного комитета

и совета солдатских депутатов г. Одессы. – Одесса,

1917. – 32 с. 76/831



Тинченко Я. Ю. Українські збройні сили, березень 1917 р. – листопад 1918 р.

(організація, чисельність, бойові дії) / Я. Ю. Тинченко. – Київ : Темпора, 2009. – 455 с.

79-а/7869

Омелянович-Павленко М. В. Спогади українського

командарма / М. В. Омелянович-Павленко ; упоряд. і передм.

Я. Ю. Тинченко. – Миколаїв : Планета людей, 2002. – 459 с.

79-а/6403



Органічним продовженням «Салдатської думки» стала
газета «Рідний курінь», яка почала виходити 18 вересня
1917 р. Редактори зазначали, що «Рідний курінь» є
«народною українською газетою». Пріоритетні
проблеми: 1) українська мова; 2) законотворча діяльність
ЦР; 3) події в регіонах України та Петрограді; 4) ситуації на
фронтах Першої світової війни; 5) одеське життя; 6)
закордонна інформація; 7) культурне життя Одеси.
Починаючи з № 8 з’являються екскурси в історію України



26 жовтня 1917 р. до Одеси прийшла звістка про
більшовицьку революцію у Петрограді. Наприкінці
жовтня Центральною Радою була оголошена
Українська народна республіка (УНР) та перехід
Херсонщини та Одеси під владу УНР. Втім,
остаточно проблема української незалежності
мала бути вирішена шляхом демократичних
Установчих зборів. М. Гордієвський неодноразово
порушує це питання в своїх статтях у «Рідному
курені». Одеса з тривогою очікувала на рішення
Установчих зборів, вибори делегатів яких пройшли
восени 1917 р.: єврейські партії – 33,5%, 18,6% –
більшовики, кадети – 17,2%, блок українських
партій – 12,5% тощо.



Інформація щодо більшовицького перевороту

з’являється на шпальтах «Рідного куреня» лише 30

жовтня та й то побіжно. Але у подальшому цій

тематиці приділяється більше уваги, змінюється

настрій публікацій – просувається ідея, що настала

слушна нагода остаточно звільнитися «з під ярма

неволі російської демократії», але це були заклики

до перетворення Російської республіки в

демократичну федеративну державну.

З № 14–15 з’являється гасло «Хай живе Українська 

народна республіка!».



Лободаєв В. М. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917–

1918 рр. / В. М. Лободаєв. – Київ : Темпора, 2010. – 671 с. 79-а/8142





Вінцковський Т. С. Іван Митрофанович Луценко (1863–1919): український

націєтворець / Т. С. Вінцковський, О. Є. Музичко. – Київ : Гамазин, 2013. – 351 с.

79-а/8462

Стрижевський А. І. Світлої пам'яті Івана Митрофановича

Луценка : републікація спогадів 1922 року / А. І. Стрижевський ;

упоряд., авт. перед., вступ. ст. та комент. О. Є. Музичко ; наук.

ред. І. Старовойтенко. – Одеса, 2011. – 100 с. 79-а/8069





«Рідний курінь» припиняє свою роботу із завершенням діяльності Центральної
Ради та приходом до влади в Одесі більшовиків. Щоправда, навесні 1918 р. була
спроба відновити часопис під назвою «Чорноморська хвиля», але за браком
коштів та байдужого ставлення до газети, вона припиняє своє існування.



Найбільший розквіт одеської
україномовної періодики
пов’язаний із приходом до влади
П. Скоропадського, Директорії.
Цікаво, що саме тоді вперше за
всю історію Одеси офіційним
органом місцевої влади стало
україномовне видання «Вістник
Одеси», яке проіснувало впродовж
всього періоду. Часопис мав значну
фінансову підтримку від місцевої
влади.



Виходила також незалежна громадсько-політична
газета соціал-демократичного спрямування «Вільне
життя» (від 31 березня до 10 вересня 1918 р. (всього
128 номерів)).



Газета активно висвітлювала національно-визвольні, державотворчі та
культурні процеси в Україні загалом і в Південному регіоні зокрема.
Вміщувала інформацію про політичну та економічну ситуацію періоду гетьманату
П. Скоропадського, повідомлення з-за кордону, публікації на літературні та
мистецькі теми. «Вільне життя» зазнало цензурних і судових переслідувань.



Гуковский А. И. Французская интервенция на юге 

России, 1918–1919 гг. / А. И. Гуковский. – М. ; Л. : 

Госиздат, 1928. – 268 с. 79-а/2060



Газета «Боротьба» видавалася як орган Губернського
комітету Херсонщини Українських соціал-революціонерів
(комуністів), відповідно і гасло у неї було «Пролетарії всіх
країн, єднайтеся!» та «Борітеся – поборете!». Почала
виходити газета з травня 1919 р. Два номери (грудень
1919 р. та січень 1920 р.) виходили у підпіллі. Далі
друкувалася вже легально.





Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років : матеріали до

біобібліографії / авт.-уклад. О. А. Вакульчук ; гол. редкол. О. С. Онищенко ; НАН

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 379 с.

79-а/8912

Анотований бібліографічний покажчик включає 2704 бібліографічних
анотованих описи 155 газетних видань різного політичного спрямування,
котрі містять публікації, в яких згадується прізвище С. Петлюри.



Починаючи з 1920 р., у новому суспільстві лишалося
місце тільки для одного виду преси – пробільшовицької.
Саме такою й була газета «Більшовик», перший номер
якої з’явився 16 квітня 1920 р. Часопис поділявся на дві
частини: перша містила відомості про зовнішню
політику, друга – про внутрішню. Спочатку газета була
листком, що містив лише невелику кількість заміток.
Поступово з’являється інформаційна кореспонденція та
редакційні статті. Тематика газети за весь час існування
лишається незмінною – бойові події, мирні переговори,
розкуркулення, питання сільського господарства.



Після Лютневої революції російськомовна
преса теж відрізнялася значною динамікою:
лише в березні 1917 р. в Одесі з’являється
19 нових періодичних видань. На першому
етапі формування масова преса була
представлена такими видами видань, як
суспільно-політична, студентська,
сатирично-гумористична та клерикальна, а
серед галузевої преси можна виділити такі
типи, як профспілкова та військова.
Суспільно-політична ділилася на партійну та
позапартійну. Для всіх тогочасних видань
була характерною значна політизованість, а
деякі з них були офіційними органами
політичних партій.



Сатирично-гумористичні
часописи 1917-1920 рр. мали
концептуальну спрямованість
кращих зразків одеської
сатиричної преси, висміювали з
позиції загальнолюдської моралі
вічні вади людства в усіх їхніх
проявах. Журнал «Бомба»
з’явився у 1917 р. (редактор Б.
Фліт) мав достатньо високий
рівень сатиричного видання. У
часописах переважали матеріали
художньо-публіцистичних жанрів
(фейлетони, анекдоти), художні
жанри (ліричні, філософські
оповідання, епіграми, байки).Бомба : журнал революционной сатиры. – 1917.

31/550



У цей період продовжує
функціонувати позапартійна преса.
Зразком журналу демократичного
напряму стало видання
«Республика» (редактор-видавець
С. Константиновський). У
політичному плані журнал займався
пошуком компромісних рішень, що
відбивало позицію тогочасної
інтелігенції. Часопис відрізняє
жанрове розмаїття: хроніки,
політичні огляди, аналітичні статті,
художньо-публіцистичні матеріали,
оповідання, п’єси.Республика : орган демократической мысли. – 1917.

31/556



«Власть народа» – орган прогресивних
професорів Новоросійського університету;
лівобуржуазне видання з сильним нахилом
у бік соціал-демократичних ідей. Завдяки
активній участі професури Новоросійського
університету газета стала досить серйозним
виданням, в якому значне місце займали
аналітичні статті соціально-економічної та
політичної тематики. Вийшло всього 40
номерів.

Власть народа : буржуазный орган радикального

направления. – 1917.



Свободная мысль : [газета панславистского анти-

германского направления] – 1918.

Известия Одесскаго фронтового и областного

съезда советов солдатских, матроских, офицерских

и рабочих депутатов. – 1917.



Революційне піднесення стало поштовхом
до появи студентських та учнівських
часописів – «Студенческие отклики»,
«Бюллетень Центрального комитета
новороссийского студенчества», «Наше
слово», «Сын народа». До характерніх рис
молодіжної преси революційної доби
належать такі, як захоплення
революційною ейфорією, палка ненависть
до ворогів революції, велика кількість
авторів, патетичні назви публікацій,
екзотичні псевдоніми. Молодіжна преси
фактично припиняє своє існування на
початку 1918 р. у зв’язку з розчаруванням
студентства в ідеалах революції.

Сын народа : [орган Новороссийского студенчества] – 1917.



Одесский листок. – 1917.



Хроніка складається з коротких записів фактів,
найважливіших подій, що дані в суворій хронологічній
послідовності – за місяцями і днями. Науково-довідковою
базою були матеріали одеських архівів, збірки
документів, спогади та одеська періодична преса, а саме
«Одесские новости», «Южній рабочий», «Известия
Одесского Совета рабочих депутатов», «Голос
пролетария».

Хроніка революційних подій в Одесі: період боротьби за

встановлення Радянської влади (лютий 1917 р. – січень 1918 р.) /

упоряд. З. В. Першина, М. Є. Раковський. – Одеса : Одеське обл. вид-

во, 1958. – 183 с.



У межах галузевої преси першого періоду значну групу складають
профспілкові видання, активному розвитку яких сприяли партії
меншовиків та есерів. Одним з перших видань цього типу став
щотижневий журнал «Объединение» – орган одеської спілки
службовців державних та громадських установ, який побачив світ у
квітні 1917 р.

Объединение : [литературно-

политический журнал,

объединяющий лево-буржуазные\ и

правосоциалистические

группировки]. – 1918. 31/870
Жизнь : [журнал кадетского направления] – 1918.

31/555



Рабочее слово : [газета Одесского комитета

РСДП. [объединённая]] – 1919.



Французы в Одессе : из белых мемуаров / А. И. Деникин, М. С. Маргулиес,

М. В. Брайкевич / ред. П. Е. Щеголева ; предисл. Р. Арский. – Л. : Красная газета,

1928. – 262 с. 79-а/4207

Денікін Антон Іванович

Маргулієс Мануїл Сергійович

Брайкевич Михайло Васильович

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2313




Южный кооператор. – 1919.

207/538

Лава : [литературный-

критический и политический

журнал коммунистического

направления] – 1920.

31/1214



Силуэты. – 1922.

83-в/182

Бюллетень Одесского губернского

статистического бюро. – 1920.

206/120



Tygodnik Odesski :[националистический польский 

орган] . – 1915. 27/115

Wyzwolenie : [Organ Polskiego Komitetu

Wykonawczego]. – 1919. 207-а/38

Словенский  Jyr. : Орган jyгословена у Русjи. – 1916.

Комуністише Штим : [газета єврейською мовою] –

1921. 







Кульчицький С. В Володимир Винниченко / С. В. Кульчицький,

В. Ф. Солдатенко. – Киев : Альтернативи, 2005. – 374 с. –

(Особистість і доба). 79-а/7042

Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський / Ю. І. Шаповал, І. В.

Верба ; за заг. ред. В. А. Смолій. – Київ : Альтернативи, 2005. –

351 с. – (Особистість і доба). 79-а/7099

Реєнт О. П. Павло Скоропадський / О. П. Реєнт ; під заг. ред.

В. А. Смолій. – Київ : Альтернативи, 2003. – 303 с. –

(Особистість і доба). 79-а/6919

Савченко В. А. Симон Петлюра / В. А. Савченко. – Харьков :

Фолио, 2004. – 415 с. – (Время и судьбы). 79-а/6534





Солдатенко В. Ф. Революційні альтернативи 1917 року й Україна / В. Ф. 

Солдатенко, О. М. Любовець. – Київ, 2010. – 319 с. 79-а/8014

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція

та історіографія / В. Ф. Солдатенко. – Київ : 

Просвіта, 1997. – 411 с. 79-а/5583

У монографії відтворено панорамну картину подій карколомного 1917 р. в Росії й Україні. На
основі архівних матеріалів, тогочасної преси, історіографічних джерел здійснено аналіз
реальних і гіпотетичних альтернатив суспільно-політичного розвитку України, досліджено
ідеологічні доктрини, соціальну базу й регіональну впливовість політичних сил, які
репрезентували кожну з цих альтернатив. Висвітлюючи тогочасні події в усій їхній
складності, автори розкрили масштабність, гостроту й напруженість боротьби за політичну
владу в Україні. Предметом особливої уваги дослідників стали національні моделі
суспільно-політичного розвитку України як альтернативи варіантам, запропонованим
спочатку Тимчасовим урядом, а згодом більшовиками РНК.

Монографія присвячена малодослідженому суспільстві феномену української революції.
На основі праць ідеологів тогочасного визвольного руху, документів політичних партій і
організацій, матеріалів періодичної преси вперше в історіографії В. Ф. Солдатенко
здійснив спробу комплексно проаналізувати концепцію української революції, дати їй
виважену оцінку.
Основні події доби Центральної Ради розглядаються крізь призму творчого спадку її
керівників, а згодом і авторів досліджень з історії української революції – М.
Грушевського, В. Винниченка, Н. Христюка, Д. Дорошенка, М.Шаповала.



Корновенко С. В. Українська революція : історичні

портрети : для студентів іст. ф-ту вузів України /

С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт ; НАН

України, Ін-т історії України, Черкаський нац. ун-

т ім. Б. Хмельницького. – Вінниця : Фоліант, 2004.

– 287 с. 79-а/6907

Корновенко С. В. Українська революція :

хрестоматія : для студентів іст. ф-ту вузів

України / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов,

О. П. Реєнт ; НАН України, Ін-т історії України,

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. –

Вінниця : Фоліант, 2004. – 175 с. 79-а/6908



Любовець О. М . Українські партії революційної доби 1917–1920 років :

нариси історії та програмні документи / О. М. Любовець ; НАН

України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ :

Парламент. вид-во, 2012. – 611 с. 79-а/8843

Калмакан І. К. Виникнення та еволюція

національної партійної системи в Україні в XX

столітті : дослідження / І. К. Калмакан, О. Б.

Бриндак. – Одесса : Астропринт, 1997. – 191 с.

79-а/5125



Любовець О. М. Українські політичні партії

революційної доби 1917–1920 років у спогадах,

історичних дослідженнях і документальних

матеріалах / О. М. Любовець ; Укр. ін-т нац.

пам'яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 71 с. 79-а/8844

У роботі проаналізовано основні джерела з історії
українських політичних партій революційної доби
1917–1920 рр.; окреслено провідні напрями та
тенденції вивчення їхньої діяльності сучасною
вітчизняною історіографією; визначено перспективи
подальшого дослідження даної проблематики.

Українська революційно-демократична партія (УРДП–УДРП) : зб.

матеріалів і документів / упоряд. О. Коновал ; ред. А. М. Карпенко. – Киев :

Фундація ім. І. Багряного, 1997. – 850 с. 79-а/6054



Висоцький О. Ю. Українські соціал-демократи та есери : досвід

перемог і поразок / О. Ю. Висоцький. – Київ : Основні цінності, 2004. –

269 с. 79-а/7130

Донченко С. П. Ліберальні партії України (1900–1919 рр.)

/ С. П. Донченко ; відп. ред. М. С. Конох ; Дніпродзерж.

держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : Вид. відділ

ДДТУ, 2004. – 379 с. 79-а/6558





Мисечко А. І. Український рух в Одесі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. :

до 100-ліття одеської «Просвіти» / А. І. Мисечко ; наук. ред. В. М.

Хмарський. – Одеса : Друк, 2006. – 162 с. 79-а/7198

Болдирєв О. В. Одеська громада : історичний нарис про

українське національне відродження в Одесі у 70-ті рр.

XIX –початок XX ст. / О. В. Болдирєв. – Одесса : Маяк,

1994. – 144 с. 79-а/4855



Боган С. М. Повстанці Одещини і Придністров'я :

антикомуністичний повстанський рух на Південному Заході України

у 1920–1923 рр. : іст. нарис / С. М. Боган. – Київ : Зелений пес, 2013. –

175 с. 79-а/8729

Антибільшовицький рух на українських землях у 20-х роках ХХ ст. – це досі
позбавлена об’єктивізму сторінка української історії. Упродовж цієї епохи
правдиву історію цього руху ретельно приховували архіви, замовчували не
лише представники правлячого в СРСР режиму,
історики, а й самі колишні повстанці. Саме тому такий
масовий збройний рух в Україні залишив по собі таку
обмежену мемуарну та історичну літературу.

Вінцковський Т. С. Українські мілітарні формування в Одесі в добу

Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / Т. С.

Вінцковський, Є. Ю. Джумига, А. І. Мисечко ; ОНУ ім. І. І.

Мечникова, Іст. ф-т, каф. історії України ; НАН України, НДІ укр.

козацтва. – Одеса : Фенікс, 2010. – 153 с. – (Чорноморська минувшина

; число 5). 79-а/7868





Кравчук О. Політичні і воєнні в Одесі в добу

Гетьманату у 1918 р. / О. Кравчук,

С. Кплитко // Воєнна історія Північного

Причорномор'я та Таврії : матеріали

Всеукр. наук. військ.-іст. конф.

(Севастополь, 6–7 жовт. 2011 р.). – Київ,

2011. – С. 355–363. 79-а/8466



Вінцковський Т. С. Формування і діяльність органів влади Центральної

Ради на півдні України / Т. С. Вінцковський. – Суми : Папірус, 2012. – 382 с.

79-а/8166

Українські губернські з'їзди в Одесі у 1917 році :

документи і матеріали : українська революція, 1917–

1921 : 100 років боротьби / упоряд. та авт. Передм.

Т. С. Вінцковський. – Одеса : Бондаренко М. О., 2017.

– 115 с. 79-а/8937

Пропоноване видання виконане в межах святкування
100-річчя з часу початку Української революції 1917–
1921 рр. У книзі зібрані матеріали і документи, які
відбивають підготовку, хід та окремі результати
Херсонських українських губернських з'їздів, котрі
пройшли у 1917 р. в Одесі. Тексти відтворені на основі
газетних публікацій та окремих архівних документів,
забезпечені стислими коментарями й іменним
покажчиком.

У монографії розглядаються питання становлення та діяльність органів влади і
управління Центральної Ради на теренах Херсонської, Таврійської й
Катеринославської губерній на тлі політико-правових трансформацій.
Наводимо характеристики різноманітних культурно-національних і державних
утворень, адміністративних установ, їхня взаємодія та співпраця.



Чорноморська хвиля української революції. Провідники національного руху в

Одесі у 1917–1920 рр. / Т. С. Вінцковський, О. Є. Музичко, В. М. Хмарський ;

відп. ред. В. М. Хмарський. – Одеса : ТЕС, 2011. – 585 с. 79-а/8306

У монографії за допомогою біографічного методу досліджується процес
розгортання національного руху в Одесі, на півдні України та розбудови
української державності у вирі революційних і постреволюційних подій, що
спіткали колишню Російську імперію протягом 1917–1920 рр. Автори
залучили до дослідження широке коло архівних джерел, пресу і
композиційно поєднали фактичний матеріал, презентували портрети понад
30 провідних діячів цього процесу, з теоретичним осмисленням проявів
Української революції у найбільшому місті тодішньої України.
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Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ :

Темпора, 2011. – 447 с. 79-а/7995

Чикаленко Є. Х. Щоденник : у 2 т. / Є. Х. Чикаленко. –

Київ : Темпора, 2004. – Т. 2 : 1918–1919. – 463 с. 79-а/7294

Чикаленко Є. Х. Щоденник, 1919–

1920 / Є. Х. Чикаленко ; за ред.: В. Ф.

Верстюк, М. Антонович ; НАН

України, Ін-т історії України. – Київ

; Нью-Йорк : Вид-во ім. О.Теліги,

2005. – 639 с.

79-а/7500



Зинько Ф. З. Вся жизнь и еще четыре года : документальная повесть о

генерале Н. А. Марксе / Ф. З. Зинько. – Одесса : Друк, 1998. – 186 с.
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Апостол новітнього українства : спогади про Юрія Липу /

упоряд. П. Кіндратович ; упоряд. та опрац. Ю.

Кіндратович. – Львів : Каменяр, 2000. – 239 с. 29-в/4453

Янчук О. Б. Останній гайдамака

Одещини / О. Б. Янчук ; Б-ка ім. Івана

та Юрія Лип, Укр. чорномор. ін-т ім.

Ю. Липи. – Одеса, 2001. – 54 с.

79-а/6001

Книга є першою в історичній літературі історичною
розвідкою про життєвий шлях і боротьбу отамана
Семена Федоровича Заболотного – визначної
постаті п українського національного руху 1917–
1923 рр., ватажка Балтсько-Ольгопільського
повстанського загону, полковника, «Комдива-4» –
керівника П’ятого району (Балтський та
Ольгопільський повіти, почасти Брацлавщини й
Гайсинщини) Південної повстанської групи,
організатора і командира Наддніпрянської бригади
4-ї повстанської дивізії Армії УНР.




