
Історія – це така наука, яка кожній людині може розкривати минуле у 

багатьох вимірах. Кожне покоління має свій погляд на минуле і тому існують 

безліч інтерпретацій давніх подій. Сьогоденні глобалізаційні, 

євроінтеграційні та транснаціональні процеси актуалізують вивчення 

проблем історичного та культурного фундаменту сучасної Європи і взагалі 

всієї світової цивілізації. Колискою європейської цивілізації справедливо 

вважають величезну культурну спадщину Стародавніх Греції та Риму. Саме 

античний світ заклав основи європейських правових, філософських, 

політичних, наукових і мистецьких систем, які виникли значно пізніше. 

Античністю традиційно називають греко-римську культуру, що 

розвивалася з межі ІІІ – ІІ тис. до н.е. до другої половини V ст. н.е. Ця 

цивілізація базувалася на якісно нових соціально-економічних і політичних 

засадах, ніж цивілізації Сходу, і виявилася значно динамічнішою від них. 

Саме аналізу цих історичних та культурних феноменів і присвячені 

дані книги : 

 

 

 

 

Балух В. О. Історія античної цивілізації : у  

у 3 т. : підруч. для вищ. навч. закл. Т. 1 : 

Стародавня Греція / В. О. Балух. – Вид. 2-ге, стер. 

– Чернівці : Наші книги, 2016. – 656 с. : іл., карти. 

 

  Підручник містить систематичний виклад 

історії античної цивілізації. Перший том висвітлює 

процес зародження, формування, розвитку і падіння 

давньогрецької цивілізації, починаючи з 

ранньодержавних об'єднань на Криті і закінчуючи 

елліністичним Єгіптом, завойованим наприкінці І 

ст. до н.е. Римом. Матеріал поданий з урахуванням 

вимог кредитно-модульної системи навчання. У 

додатках вміщенно хронологічну таблицю, 

термінологічний словник, перелік географічних 

назв, найважливіші грецькі божества, календар, 

найважливіші свята, основні одиниці мір і ваг, 

список видатних державних, військових і 

культурних діячів, предметний, географічний і 

іменний покажчики, бібліографію. 



  

Балух В. О. Історія античної цивілізації : у 3 

т. : підруч. для вищ. навч. закл. Т. 2 : Стародавній 

Рим / В. О. Балух. – Вид. 2-ге, стер. – Чернівці : 

Наші книги, 2016. – 848 с. : іл., карти. 

 

           Підручник повно, систематично і докладно 

висвітлює зародження, розквіт та падіння 

староримської цивілізації, починаючи з утворення 

міста-поліса Рима та закінчуючи падінням Західної 

римської імперії у результаті внутрішніх протиріч і 

варварських завоювань. У книзі вміщенно 

різноманітні додатки, покажчики, ілюстрації та 

карти. 
 

 

Балух В. О. Історія античної цивілізації : у 3 

т. : підруч. для вищ. навч. закл. Т. 3 : Практикум / 

В. О. Балух. – Вид. 2-ге, стер. – Чернівці : Наші 

книги, 2016. – 543 с. : іл., карти. 

 

      Практикум містить методичні рекомендації до 12 

тем з історії античної цивілізації, основну та 

додаткову літературу до них, уривки з основних 

джерел, які допоможуть зрозуміти процес 

зародження, розвитку і занепаду античного світу. 

Текст видання доповнений текстовими завданнями, 

розділеними на 7 модулів, ключами до їхнього 

розв'язання, глосарієм. 

 

     Балух В. О. Культура Античності : [підручник] 

/ В. О. Балух, В. П. Коцур. – Вид. 2-ге, стер.–

Чернівці : Наші книги, 2016. – 632 с. : іл. 

 

Підручник містить систематичний виклад 

розвитку культури Античності, висвітлює процес 

зародження. формування, розквіту і занепаду 

античної культури, починаючи з культурного 

розвитку крито-мікенської цивілізації і завершуючи 

загальною кризою і падінням Західної Римської 

імперії. Незважаючи на суттєві відмінності між 

давньогрецькою, елліністичною і давньоримською 

культурами, вони належать до одного історико-

культурного комплексу і мають ряд загальних 

типологічних рис. 



 

Період XVI – першої половини XVII ст. по різному називають в 

історичній науці. Найпоширенішим його визначенням став термін "ранній 

Новий час". Проте останнім часом, небезпідставно, цю епоху в історії 

Західної Європи називають ранньомодерною, тобто ерою корінних 

перетворень у всіх сферах життєдіяльності європейців, тому автори  і 

вирішили назвати свій підручник "Ранньомодерна Європа". 

 

    Балух В. О. Ранньомодерна Європа : 

[підручник] / В. О. Балух, В. П. Коцур. – 

Чернівці : Наші книги, 2016. – 704 с. : іл. 

 

    Підручник містить системний виклад 

історичних подій у європейських країнах епохи 

раннього модерну, висвітлює провідні тенденції 

історичного розвитку Західної Європи з кінця XV 

до середини XVII ст., розкриває особливості 

економічних відносин у європейських країнах, 

визначає специфіку культурного поступу Європи в 

епоху Відродження і бароко. 

 Під впливом новітніх технологічних 

досягнень міжкультурний діалог стає повсякденним, а це потребує від 

сучасної людини високого рівня не лише фахових компетенцій, але й 

всебічної ерудиції задля формування власного світогляду та здобуття 

орієнтирів для повноцінної життєдіяльності у трансформаційних процесах 

сучасного суспільства. Саме тому ці підручники будуть корисними для 

здобувачів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, коледжів, гімназій, 

ліцеїв і всіх, хто цікавиться світовою культурною спадщиною. 

 

 Видання з новітньої історії України представлено 

наступними джерелами: 
Іванченко Р. Україна. Перші історичні 

державницькі кроки / Раїса Іванченко. – Київ : 

Артикул. нет, 2015. – 31 с. 

          Нещодавно в нашій країні відзначали роковини від 

часу проголошення Акту про незалежність нашої держави 

– України – і всенародного референдуму, що забезпечив 

його реалізацію. Ці події вже в котрий раз підтвердили в 

нашій вітчизняній історії незалежницький статус 

Української держави, яка вперше виникла у Подніпров'ї в 

початку VII століття нашої ери. Для всіх, хто цікавиться 

зв'язками історії країни з її сучаністю, автор утверджує 

гуманізм, допомагає усвідомити день сьогоднішній нашої 

України як шлях із тяжкого історичного минулого в 

прийдешнє і величне гуманістичне майбутнє. 



 

Грабовський С. І. Крим: два з половиною 

століття імперського геноциду / С. І. Грабовський, 

І. В. Лосєв; [авт. вступ. ст. В. Кушерець ]. – Київ : 

Знання України, 2016. – 47 с. 

 

       Брошура присвячена трагічній долі 

кримськотатарського народу, який став жертвою 

здійснюваного Російсько-Советською імперією 

впродовж двох з половиною століть (із незначними 

періодами послаблення) геноциду. Автори предста 

вляють українське бачення споконвічної істини "Наш 

Крим" на відміну від російського міфу "кримнаш", 

актуалізуючи складову кримськотатарського народу в 

історії України та розвінчування "Кримського міфу" в 

контексті  історії Російської імперії. 

           Розрахована на всіх, хто небайдужий до 

перспектив розвитку України та до долі 

кримськотатарського народу. 
 

 

 Вторжение в Украину: хроника российской 

агрессии / Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец, 

В. Гусаров ; Группа "Информационное 

Сопротивление". – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 

2016. – 240 с. : карты, [8] л. цв. ил. 

 

            Книга – результат дворічної роботи 

волонтерської развідувально-інформаційної групи 

"Іформаційний спротив", ініціативи української 

громадської организації "Центр військово-політичних 

досліджень", яка, у свою чергу, вивчала проблему 

військової загрози Росії проти України ще з 2008 року, 

відразу після війни РФ проти Грузії. 

    Буде корисна для всіх, хто переймається 

сучасними подіями в Україні ( з початку березня 2014 

до початку 2016 рока) та допоможе проаналізувати той 

величезний потік інформації про дії російських військ і 

їх прихильників в Україні, який зібрали автори книги з 

самого початку агресії Росії в Криму та на Донбасі. 
 

 


