
КРАЙ ЗВИТЯГИ І СЛАВИ

Моє Поділля! Краю волошковий!

Межи Дністром ти і Південним Бугом

Розкинувся, як велетень казковий,

Що сонце зводить понад виднокругом.

Прозорі ріки і гаї затишні,

Поля розлогі під бездонним небом.

В садах весною зацвітають вишні,

А літо пахне молоком і медом.

Тут мозолясті руки хлібодара

Плекають здавна врожаї багаті.

Між Товтрами вервечкою отари

Скубуть на луках килими строкаті.

Моя земля! Поділля! Краю отчий!

Твої хліба хай колосяться в полі,

Зозуля літ багато напророчить

Щасливої, заквітчаної долі.
Л. Українка



   63.3(4 Укр-4 Ві)

   В48

    Вінниччина: минуле та сьогодення. 

Краєзнавчі дослідження: матеріали  ХХІІ 

Всеукраїнської наукової історико –

краєзнавчої конференції. 22 жовтня 2009 р 

— Вінниця: О. Власюк, 2009. — 582 с.

   

63.3 (2Ук-4Ві)
   В 48
Вінниччина: фотоальбом. – К.: 
Мистецтво, 1987. – 144 с.



  63.3 (2Укр-4Ві)

       В 48 

Вінниччина: фотоальбом / фото О.С. Гордієвича; упоряд. та

вступ. ст. В. Ф. Корицького. – К.:  Мистецтво, 1987. – 144 с.: 

іл. – (Землі квітучої краси). – (Сер. фотоальбомів про обл. 

Рад. України). – Текст укр.,  рос., англ. та нім. мовами. – ( В 

опр.): 4 крб. 60 к.

Фоторозповідь про визначні та історичні місця Вінницької 

області, пов’язані з іменами О. В. Суворова,  М.О. 

Некрасова, М.М. Коцюбинського, М.Д. Леонтовича, про її 

квітучі села і міста, про неповторну красу подільської 

природи.

 

  63.3(4 Укр-4 Ві)л6

       В42

     Визначні пам'ятки Вінниччини: альбом / Вінниц. обл. краєзн. музей; відп. за випуск К. Висоцька. — 

Вінниця, 2011. — 400 с.

 
З нагоди відзначення 80-річчя утворення Вінницької області та з метою сприяння підвищенню позитивного іміджу 

Вінниччини створено альбом, який висвітлює історію пам’яток краю – свідків і учасників багатьох знаменитих подій. 

Матеріали про історичні, археологічні, архітектурні, природничі пам’ятки, духовні святині Вінницької області яскраво 

розкривають туристичний потенціал Вінниччини, розповідають про її славне історичне минуле, дивують перлинами 

неповторної природи. 

Видання, розраховане на широке коло читачів, містить багатий краєзнавчий матеріал і сприяє всебічному ознайомленню 

з визначними історико - краєзнавчими і природничими об’єктами краю. 

 

 



   84. (0) (4 Укр – 4 Ві)
         В 48
      Вінницький альбом. 1998: літературно – художній та історико
краєзнавчий альманах. – Вінниця: Вид-во “ТЕЗИС”, 1999. 
– 363 с.

   Літературно-художній та історико-краєзнавчий альманах, 
заснований у 1998 році. Серійне ілюстроване видання для тих, хто
цікавиться літературою та історією рідного краю, його видатними 
людьми. Рекомендується для широкого кола читачів.

  63.3 (4Укр –4 Ві)
         В 48 
    Вінницький альбом. 1999: літературно-художній та історико-
краєзнавчий альманах. – Вінниця:“Вид-во “ТЕЗИС”. 2000. – 
478 с.
 
   Літературно-художній та історико-краєзнавчий альманах, 
заснований у 1998 році. Серійне ілюстроване видання для тих, 
хто цікавиться літературою та історією рідного краю, його 
видатними людьми. Рекомендується для широкого кола 
читачів.



   63.3 (4Укр – 4 Ві) л6

     П 15

Пам'ятні місця Вінниччини / автори тексту: Н.С. 
Кветний., Т. А. Тютворг., П.П. Пшук., М.Б., 
Рубінг. – О.: Маяк. 1966. – 110 с.

63.3 (4Укр – 4 Ві) л6

Д 75

Дробчак Г..  Три музеї одного села / Г. Дробчак. 
– Одеса: Маяк. 1970. – 70 с.



    63.3 (4Укр – 4 Ві) л6

    Л 64

Литвиненко Г.Т.   Музей М. М. Коцюбинського у 

Вінниці: путівник / Г.Т. Литвиненко, Б.В. Хоменко. – 

Вид. 4-е доп. і перероб. – Одеса: Маяк. 1976. – 52 с.

8 листопада 1927 року у Вінниці, в будинку, де 

народився і прожив понад 30 років Михайло 

Коцюбинський, був відкритий літературно-меморіальний 

музей. Путівник знайомить з експозицією музею, що 

розповідає про життя, творчий шлях і революційну 

діяльність великого письменника-інтернаціоналіста.

63.3 (4Ук р– 4 Ві) л6

   Л 64

Музей М. М. Коцюбинського у Вінниці: путівник / автори тексту: 
Г.Т. Литвиненко, Б. В. Хоменко. – 3-е вид., доп. й перероб. – 
Одеса: Маяк. 1972. – 35 с.

 

Путівник знайомить з експозицією музею, що розповідає про 
життя, творчий шлях і революційну діяльність великого майстра 
українського слова М. М. Коцюбинського.



63.3(4Укр-4Ві) л6

 С 55

Музей-усадьба Н. И. Пирогова: путеводитель / Г.С. Собчук, 

П.А. Кланца /  – 4-е изд. – Одесса: Маяк, 1989. – 80 с. 

В путеводителе рассказывается об экспозиции музея, 

расположенного в красочном уголке Винницы, где 

сохранилась усадьба известного русского ученого и 

хирурга Н.И. Пирогова, который долгие годы там жил и 

работал.

63.3 (4Укр – 4 Ві) л6

   М 89

Музей-усадьба Н.И. Пирогова: путеводитель. – К.: 

Мистецтво. 1974. – 59 с.



           74.03.

           О 72

        Освіта, наука і культура на Поділлі: 

збірник наукових праць.Т.7. Матеріали 

третього круглого столу “Культура, освіта і 

просвітницький рух на Поділлі у  XVIII – на 

початку XXI ст. ” – Кам’янець – Подільський: 

Оіюм, 2006. – 416 с.

       74.03
        О 72
Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник 
наукових праць. Т. 13. Присвячено 90-річчю 
Кам’янецької доби УНР. — Кам’янець-
Подільський: Оіюм, 2009. — 524 с.
 



       74.03

        О 72

   Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник  

наукових праць. Т. 15: Присвячено 65-річчю 

Великої Перемоги — Кам’янець- Подільський: 

Оіюм, 2010. — 496 с.: іл.

63.3 
П 44

Подільська старовина: зб. наук. праць / відп. ред. В. А. Косаківський. – Вінниця, 1993. 

– 480 с. 

 Збірник наукових праць присвячений 100-річчю з дня народження  В.Д. Отамановського, вченого і 

краєзнавця. В ньому містяться матеріали про вченого, а також дослідження останніх років з археології, 

етнографії та природи Поділля.

Для краєзнавців, археологів, істориків, етнографів та всіх тих, кому не байдужа доля Подільського 

краю.
 



63.3(4Укр-4Ві)

      Д76

   Друга Могилів-Подільська краєзнавча конференція. — 

Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — 288 с.

 

Збірник містить матеріали науково – краєзнавчої 

конференції, яка відбулася в місті Могилеві-

Подільському 20-21 жовтня 2006 року. Видання 

адресоване краєзнавцям, вчителям і учням, всім, хто 

цікавиться історією, географією та сьогоденням

Могилів-Подільщини.

 

63.3 (4 Укр)

      М 33

Матеріали XII Подільської історико – краєзнавчої конференції. Т.1 / ред. кол.: 

Завальнюк О.М. (співголова), Войтенко В.І., Баженов Л.В. (відповід. ред.) та ін. 

– Кам’янець – Подільський: Оіюм, 2007.  – 512 с.
 

Збірник матеріалів  XII Подільської історико – краєзнавчої конференції, яка відбулася 

в Кам’янець – Подільському державному університеті на базі Центру дослідження 

історії Поділля 22-23 листопада 2007 року, містить статті з проблем археології, 

середньовічної, нової і новітньої доби, різних аспектів історичного краєзнавства.
 



 63.3 (4 Укр – 4 Ві) л6

      Х 65 

   Хмільник: путівник /уклад.: С. А. Гребельський,  

Н.  Я. Гольденберг. – Одеса: Маяк, 1986. – 72с.

Путівник знайомить з відомим у республіці 

курортним містом Вінницької області, його 

здравницями, історичними і пам’ятними 

місцями, мальовничими  куточками природи.

63.3 (4 Укр – 4 Ві) л6
    Ж 83
Жугін Ю.С.   Мандрівка в Ладижин: путівник/Ю.С. 
Жугін,  А. Г. Степаненко. – Одеса: Маяк, 1983. – 54 с.
 
У путівнику розповідається про цікавий туристський 
маршрут, що пролягає від Вінниці до енергетичного 
серця Поділля – Ладижина. 
Описуються пам’ятні місця багатьох населених 
пунктів, історія розвитку селища енергетиків 
Лажижина.

63.3 (4Укр – 4 Ві) л6
      З 14
Загалило В. І.   Калинівка: путівник / В.І. 
Загалило, М.А. Запорожець.– Одеса: Маяк, 
1981. – 44 с.
 
Путівник знайомить з сьогоденням і героїчним 
минулим одного із районних центрів 
Вінницької області – Калинівки.
 



 63.3 (4 Укр – 4 Ві)л6

      П 44

 Подолинний А. М.  Місто Бар:

путівник /А.М.Подолинний. – Одеса: Маяк, 1990. – 64 с.

 

З 26 райцентрів Вінниччини місто Бар 

виділяється цівкою історією, 

пам’ятниками архітектури, багатими 

традиціями.

Бар – базове місто обласної Ради по 

туризму та екскурсіях.

 Путівник розповідає про визначні й 

пам’ятні місця, зв’язані з історичними 

подіями, про спільні трудові звершення 

будівельників з СРСР, НДР і ЧССР на 

спорудженні газопроводу Уренгой – 

Помари – Ужгород.

    63.3 (4 Укр – 4 Ві – Я) л6
     З 91
 Зуб Л. В.  Ямпіль: путівник/Л.В. Зуб. 
– Одеса: Маяк, 1982. – 38 с.
 
В путівнику розповідається про 
районний центр Вінницької області і 
про села району, відомого славними 
виробничими досягненнями, 
патріотичними починами, про те, як 
його трудівники примножують 
багатство і красу рідного краю.

 63.3 (4Укр – 4 Ві) л6
     П 32
 
Підласко Т.В.  Тульчин: путівник /Т.В. 
Підласко.- 2-е вид., перероб. і доп. – 
Одеса: Маяк, 1980. – 83 с.
 
Путівник знайомить з економічними та 
культурними досягненнями, а також з 
історичним минулим Тульчина, міста, 
розташованого на пожвавленій 
туристській трасі Поділля.
.



   63.3 (4 Укр – 4 Ві) л6

    Д 39

Дець В. С.  Немирів:  путівник /В.С. Дець.- Одеса: 

Маяк, 

1978. – 52 с.

Маршрути путівника проходять по вулицях, 

площах, парках, популярних місцях сучасного 

Немирова, знайомлять з його історією, 

сьогоднішнім днем.

   63.3

  В 49

Винокур І. С.     Кам”янець-Подільський державний 

історико-архітектурний заповідник: путівник 

/І.С.Винокур, Г.М. Хотюн; худож. В. В. Ковальчук; 

фотозйомка П. М. Березіна. – 2-е вид., доп. – Львів: 

Каменяр, 1986. – 158 с.

 

Путівник по Кам’янець - Подільському державному 

історико - архітектурному заповіднику знайомить з 

перлиною Поділля – Кам’янцем, з його цінними 

пам’ятками історії, архітектури і мистецтва, що 

стали культурним надбанням радянського народу.



 63.3(4 Укр-4 Ві)    

 П44

   Подільські джерела: Історії золотої провінції: альманах — 

Вінниця: “ПРАДА АРТ”, 2011. — 208 с.

 
“Історії золотої провінції ” – перший номер регіонального 

альманаху “Подільські джерела ”. Історія і краєзнавство, видатні 

земляки, мистецтво, традиції та звичаї рідного краю, а також 

художні твори подолян – це все на сторінках альманаху. 

Сукупність різножанрових  публікацій відомих та маловідомих 

авторів розкриває цікаві сторінки життя рідного краю.

 63.3(4 Укр-4 Ві)
      П44
      Подільські джерела: Шалом Віннице!: альманах — 
Вінниця: ’ПРАДА АРТ’, 2012. — 208 с.: іл.
 
“Шалом, Віннице!” – черговий номер регіонального альманаху 
“Подільські джерела ”, присвячений історії однієї з найбільших 
етнічних груп, представники якої з давніх-давен проживали на 
території Поділля, – єврейської. Зі сторінок альманаху ви 
дізнаєтесь багато цікавого про історії, традиції, культуру та 
вірування наших  співвітчизників. 



    63.3(4 Укр-4 Ві)

      П44

     Подільські джерела: Річ Посполита: Вінницький слід:

альманах. — Вінниця: ’ПРАДА АРТ’, 2012. — 224 с.: іл. 

 

“Річ Посполита: вінницький слід ” – черговий випуск альманаху 

“Подільські джерела ”, присвячений польській сторінці в історії 

Вінниччини.

63.3(4 Укр-4 Ві)
    П44
     Подільські джерела: Архітектурна Вінниця: час, простір, 
особистості. — Вінниця: ’ПРАДА АРТ’, 2012. — 208 с.
    
Архітектурна Вінниця: час, простір, особистості ” – черговий 
номер альманаху “Подільські джерела ”. Історія та забудова 
Вінниці від заснування до наших днів, будинки з історією, 
архітектори, які творили обличчя міста, – це неповторний перелік 
тем, які розкриваються на сторінках цього видання.
 



63.3 (2Укр)

    В 92

Визначні місця України. - Вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Політвидав. 
1961, - 757 с.

63.3 (4 Укр- 4Ві)

       Г 68

Гордість Поділля: путівник / В.Д. Бовкун, І. П. Грущенко, Н.С. 
Кветний та інші. – Одеса: Маяк, 1979. – 135 с.

Путівник по пам’ятних місцях Вінницької області розповідає про 
численні пам’ятники, пов’язані з подіями героїчного минулого Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, громадської та Великої Вітчизняної 
воєн, про квітуче сьогодення Подільського краю.



63.3(4 Укр-4 Ві)

     Л 93

Любчак, О. О.  Чарівне Поділля: краєзнавчі нариси. / О. О. Любчак– Одеса: 

Маяк, 1990. – 88 с.

“Подільська Швейцарія”, “Лелеки на хаті ”,  “Лебедині озера ”,  “Радонова 

скарбниця ”,  “Суворовські криниці ”, - ці та інші нариси знайомлять 

читача з чарівними і різноманітними заповідними місцями Вінниччини. 

Автор з великою любов'ю і знанням справи описує тваринний і рослинний 

світ лісів, лук, закликає і нас любити і охороняти їх.

63.3 (4Укр-4Ві) л6

    Ц 27

Цветущий край Подолии: путеводитель /сост.: В.Д. Бовкун, Н. С. 

Кветный, И.А. Пшук, И.Г. Тельман. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Одесса: Маяк, 1988. – 208 с.

Иллюстрированный путеводитель ведет по памятным местам 

революционной, боевой и трудовой славы Винниччины, рассказывает 

о переменах, происходящих после XXVII съезда КПСС, знакомит с 

талантливыми трудолюбивыми людьми, живописной природой края.



63.3. (24Укр -4 Ві)

    І 80

Історія міст і сіл України. В 27 
томах.Вінницька область / Голова Головної 
редколегії Гронько П.  –К.: Головна редакція 
УРЕ АН УРСР. 1972. – 782 с.

Поділля:історико-етнографічне дослідження /авт.: Артюх Л. Ф., Балушок В.Г., 

Болтарович З. Є. та ін. –К:. Вид-во НКЦ “Доля”. – 1994. – 504 с.

Поділля – споконвічна українська земля, по якій проходила межа між світом 

слов’ян і тюрків, католицизмом і православ’ям, Правобережжям і Лівобережжям.

Історики, етнографи, мистецтвознавці, що присвятили багато років дослідженню 

цього етнографічного регіону України, розповідають про його історію, про те, хто 

й коли заселяв цю землю, як її обробляли, як і що будували на ній, які страви 

варили, у що вбиралися, з ким торгували і яким товаром. 

Книга зацікавить усіх патріотів України, сприятиме національному, духовному 

відродженню нашого народу.



63.3 (4Укр – 4 Ві) л6

   Л 96

Лютворт Г. А.  Вінниця /Г.А.Лютворт, І.П. Пшук, Й.Г. Тельман. – 

Одеса: Маяк. 1972. – 82 с.

Книжка знайомить з старовинним містом Поділля, одним із 

значних промислових і культурних центрів України – Вінницею, 

з її багатою історією, славним сьогоденням, визначними 

місцями.

63.3 (4Укр-4Ві)

    В 48

Вінниця:історичний нарис. –Вінниця: Вінницьке книжково-газетне видавництво, 

1964. – 354 с.

У цій книжці вперше зроблено спробу висвітлити історію Вінниці, одного з 

старовинних міст України, починаючи з найдавніших часів і до наших днів.

З її сторінок читач дізнається про заснування міста, про активну участь вінничан у 

героїчній багатовіковій боротьбі українського народу проти іноземних загарбників та 

класових гнобителів. Автори крок за крок простежують економічний і культурний 

розвиток Вінниці у тісному зв’язку з історичним розвитком усієї України.

Книга розрахована на широке коло читачів – викладачів, студентів, пропагандистів, 

на всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю.



63.3(4 Укр )61

     Г61

Голод та голодомор на Поділлі. 1920-1940рр: збірник документів та 

матеріалів / Р.Ю. Подкур, В.Ю. Васильєв, П.М. Кравченко та ін. — 

Вінниця: ДП ’ДКФ’, 2007. — 704 с.: іл.

У книзі публікуються нові архівні документи та матеріали, що 

розкривають трагічні сторінки історії Поділля – голод 20-х – 40-х рр. 

XX століття та голодомор 1932-1933 рр. Більшість документів уперше 

вводиться до наукового обороту. Вони беззаперечно свідчать, що 

головною причиною голоду та голодомору була політика керівництва 

СРСР, яке вилучало більшість сільськогосподарської продукції з регіону. 

У 1932-1933 рр. такі дії лідерів країни набули рис геноциду 

українського народу. Збірник документів та матеріалів розрахованих на 

усіх, хто цікавиться історією України.
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