
"Ці  дивовижні  укра їнц і"  –  проєкт ,  який  складається  з  книги  
та  інтерактивного  сайту ,  що  має  одне  важливе  завдання  –  
показати,  наск ільки  ми,  укра їнц і ,  дивовижні .  
Завдяки  цьому  проєкту  можна  інтерактивно  подорожувати  
кра їною.  Д ізнаватися  б ільше  про  і стор ію  держави,  
кул інарн і  ц ікавинки,  традиц і ї  та ,  нав іть ,  стереотипи  
укра їнц ів  як  нац і ї .  
Викладений  матер іал  у  книжці  –  коротеньк і  тексти  та  
яскрав і  ілюстрац і ї ,  що  в ідпов ідають  на  питання  "Чому  ми  
саме  так і?" ,  "Що робить  нас  винятковими?" .



"Як  жив  укра їнський  народ"  -  це  ун ікальна  
книга ,  яку  створив  Михайло  Грушевський,  
м істить  невмирущі  стор інки  нашої  минувшини.  

Книга  розпов ість  про  Ки ївську  державу ,  
християнство  на  Укра їн і ,  як  козаки  боронили  
права  укра їнського  народу  та  багато  чого  
ц ікавого .



"Мала історична енциклопедія для допитливих" 
викладена у доступній та цікавій формі.  У цій 
книзі читачі знайдуть відповіді на питання, 
пов'язані з історичними термінами і  
поняттями, особистостями, історичною 
географією.

А виклад статей заснований на матеріалах 
історичних досліджень вітчизняних і  
зарубіжних авторів,  містить різноманітні 
погляди науковців.



Історія України схожа на мапу, яка містить 
безліч білих плям. І їх потрібно 
зафарбовувати важливими подіями. Юрій 
Сорока спробував об’єднати під однією 
обкладинкою книги найвагоміші моменти 
нашої історичної спадщини. 

Показав нам, що варто пам'ятати героїв-
відчайдухів,  незламних воїнів,  геніальних 
філософів та науковців,  талановитих творців 
і  продемонстрував, що, попри все, Україна 
пам’ятає своє минуле і  має намір, будувати 
власне щасливе майбутнє.



"Історія України" - курс лекцій  
кандидата історичних наук Михальчука 
Петра Анастасійовича.
У посібнику висвітлено події  від

найдавніших часів і  до сьогодення з
врахуванням сучасних досягнень
історичної науки.
Також подано карти, фрагменти
історичних документів.



У багатоілюстрованому виданні серії  "Моя 
Україна" зібрана інформація про історичне 
минуле України, про битви на ї ї  території ,  
які  є не лише взірцями воєнного мистецтва, 
звитяги й мужності,  а є своєрідним 
літописом життя країни. Насичені ілюстрації  
допоможуть поринути в глиб століть і  
здійснити подорож в історичне минуле. 


