
Історія. Історичні науки 
 
З лабораторії творення "Енциклопедії українознавства" : 
[монографія] / НАН України, Ін-т енциклопедичних 
досліджень ; [редкол.: М. Железняк (відп. ред.) ; С. Бортник, 
М. Дзюба [та ін.] ; кол. авторів та укладачів: Т. Березюк,  
О. Давиденко, О. Іщенко [та ін.]. – Київ :  
[Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України], 2018. – 
350, [1] с. : фотоіл., рис. – Бібліогр.: с. 346–350. 
 
Мандри Україною. Золота підкова Черкащини [Текст] = 
Around Ukraine. The Golden Horse-Shoe of Cherkasy Region : 
путівник / [гол. ред. О. Черевко]. – [Київ] : [АДЕФ-Україна], 
[2007]. – 231, [1] с. : іл. – Текст паралельно: укр., рос. 
 
Мицик, В. Ф.   Полковник Петро Дерещук: "Всю душу за 
волю України" [Текст] : оповідь про боротьбу за самостійну 
Україну на терені історичної Уманщини у 1920-х роках, про 
отаманів, повстанців та настрої людей / Вадим Мицик, 
Володимир Мовчан. – Київ : КВІЦ, 2017. – 259, [1] c. : фотоіл., 
іл. – Бібліогр.: с. 255–256. 
 
Пілецький, В.   Рапорт Вітольда [Текст] : [документальна 
оповідь] / Вітольд Пілецький ; пер. з пол. Наталі Сидяченко. – 
Київ : Ярославів Вал, 2018. – 238, [2] с. : іл., фотоіл. 
 
Сікора, Р. Р.   З історії польських крилатих гусарів [Текст] : 
Sikora R. Z dziejow husarii / Радослав Сікора ; пер. з польської 
Леся Лисенко ; Національний ун-т "Києво-Могилянська 
академія", Центр європейських гуманітарних досліджень. – 
Київ : Дух і літера, 2012. – 93, [3] c. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 
87–93 та в підрядкових примітках. 
 
Володимир Янів у добу ХХ сторіччя [Текст] : збірник 

наукової конференції (Тернопіль, 26-27 листопада 1998 року) 
/ Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, 
Пласт - Нац. Скаутська Організація України, Науково-
пошукове об'єднання "Забуті могили", Тернопільський обл. 
краєзнавчий музей ; [ред. рада: Дашкевич Я., Куца О., 
Титаренко Т. [та ін. ]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 
2007. – 168 с. : табл. – Бібліогр.: в кінці кожної статті. 
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