
   МИ – КОЗАЦЬКОГО РОДУ 

            (до Дня українського козацтва) 



Історія козацтва 

• Виникло козацтво у XV столітті і означало назву усіх українських козаків. 

• Поява козацтва - це реакція на посилення національно-релігійних та соціально-

економічних утисків українців з боку католицької церкви, польської та української 

шляхти. 

• Шукаючи місце для вільної праці міщани і селяни розпочали колонізацію південно-

східних мало залюднених степів. Там вони засновували нові поселення і оголошували 

себе козаками - вільними людьми. Під натиском панської колонізації, яка поширилась 

услід селянській, деяка частина козаків відійшла за дніпрові пороги (Низ), де створила у 

першій половині XVI століття Запорізьку Січ (організація українського козацтва). 

Займалися низові козаки різними промислами, скотарством, рибальством - все це в 

умовах постійної боротьби з татарами і турками. 

 



У вітчизняній історії козацтво відіграло виключну роль, 

справило великий вплив на формування етнічної 

самосвідомості, специфічних рис традиційно-побутової 

культури і національного характеру народу України. Сам факт 

його існування надихав українців на боротьбу за національну 

незалежність та проти феодального гноблення. 

Козацьке військо відзначалося суворою дисципліною, 

витривалістю, стійкістю у боях. Також козакам були властиві 

взаємовиручка і взаємодопомога. Стали взірцем для багатьох 

поколінь українців високі моральні ідеали і принципи 

козацтва. 



День українського козацтва 
День українського козацтва відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

України від 07.08.1999 № 966/99 в день свята Покрови Пречистої Богородиці 14 

жовтня. Президент України, враховуючи історичне значення й заслуги козацтва в 

утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес 

державотворення, визначив цю дату своїм указом. 

В Україні немає важливішого чинника, який би був і центром, і перехрестям, і 

змістом переважної більшості соціальних процесів, та важливішого компонента 

національної й територіальної консолідації, ніж козацтво. Саме цей феномен сприяв 

виробленню такого способу життя українського етносу, який допоміг йому вижити в 

умовах не тільки відсутності власної держави, але й за часів тотального знищення 

всього національного, самобутнього. За останні три з половиною століття 

український народ тричі піднімався на боротьбу за встановлення державної 

незалежності. 



Кривошея, В. В.  

Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк 

[Текст] : [персональний склад козацької старшини та її 

родовід] / Володимир Кривошея ; НАН України, Ін-т 

політичних і етнонаціональних досліджень, Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства імені М. С. 

Грушевського, Музей гетьманства. – К. : Стилос, 2004. – 

417, [1] с. : табл. – Бібліогр. в приміт.: с. 335–413.  

Смолій, В. А. 

 Як і коли почала формуватися українська нація 

[Текст] : [хронологічні витоки формування 

української нації, найголовніші етапи] 

/ В. А. Смолій, О. І. Гуржій ; [ред. В. О. 

Сліпачук]. – К. : Наукова думка, 1991. – 108, [3] 

с. : іл. – Бібліогр.: с. 108–109.  



      

Голобуцький, В. О.  

 Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-

1775 рр.) [Текст] : [монографія] : [господарська 

діяльність козаків, захоплення частини Вольностей 

Війська Запорізького Низового російським урядом, 

утворення Новоросійської губернії] / В. О. 

Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 420, [3] c., 

[5] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: в підрядкових приміт.  



Гуржій, О. І.  

 Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний 

[Текст] / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – К. : 

Україна, 2004. – 188, [4] c. : іл., табл. – 

Бібліогр.: с. 185–189 та в підрядкових 

примітках.  

Горобець, В. М. 

  Незнайома Кліо: таємниці, казуси і курйози української 

історії. Козацька доба [Текст] : [незвичне, нове 

прочитання української минувщини ХVI-XVIII ст.] 

/ Віктор Горобець, Тарас Чухліб ; наук. ред. Валерій 

Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : 

Наукова думка, 2004. – 309, [2] c. : іл. – Бібліогр.: с. 306–

307. 



Історія і культура українського козацтва та його 

світових аналогів [Текст] : навчальний посібник / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; [уклад. Ір. І. Кривошея ; рец.: Т. В. Кузнець, 

С. А. Леп'явко, В. І. Мільчев]. – Умань : Жовтий О. О., 

2015. – 133, [1] c. : рис. – Бібліогр.: с. 120–124 та в 

підрядкових прим. 

Дан, О. Ю.  

 Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і 

незалежність (1648-1676 рр.) [Текст] : [історичні 

події східної частини Поділля - Брацлавщини в 

першій половині XVII ст.] / О. Ю. Дан ; Вінницький 

держ. пед. ун-т імені М. Коцюбинського, Музей 

гетьманства. – К. : Стилос, 2004. – 287, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: в примітках: с. 198–243.  



Шудря, М. А. 

  Січ-мати [Текст] : [книга спогадів про 

українських козаків та їх видатних ватажків] / М. 

А. Шудря. – К. : Елібре, 2008. – 559, [1] с. : іл.  

Історія українського козацтва [Текст] : нариси у двох 

томах. Т.2 / А. М. Авраменко, В. Г. Балушок, 

О. А. Бачинська [та ін.] ; [редкол.: В. А. Смолій (відп. 

ред.), О. А. Бачинська, А. О. Гурбик [та ін.] ; НАН 

України, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т 

козацтва. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 

723, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 590–

700. – Іменний покажч.: с.701–720. 



Антонович, В. Б. 

  Коротка історія Козаччини [Текст] : [дві праці 

популярного лекційного курсу визначного вітчизняного 

вченого В. Б. .Антоновича (1834-1908) / В. Б. Антонович ; 

[авт. передмови І. І. Глизь]. – К. : Україна, 2004. – 301, [3] 

с. : фотоіл. – Режим доступу: 

http://udpu.org.ua/library_files/397356.pdf. – Бібліогр. в 

підрядкових приміт.  

Остапенко, П. В. 

  Усі видатні постаті історії України [Текст] : [довідник] 

/ [Остапенко П. В.]. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 351, [1] 

с. : портрети. – (Іду на урок). – Авт. зазначено на звороті 

тит. арк. - Зміст: Усі видатні постаті історії України (за 

шкільною програмою) ; Біографічний нарис ; Література 

для додаткового користування. – Бібліогр.: в тексті. – 

Алф. покажч.: с. 350–351. 



Яворницький, Д. І. 

  Історія запорізьких козаків [Текст] : у 3-х т. Т. 3. / Д. І. 

Яворницький ; [редкол.: П. С. Сохань, В. А. Смолій, В. Г. Сарбей, 

Г. Я. [та ін.] ; АН УРСР, Археографічна комісія, Ін-т історії 

України. – К. : Наукова думка, 1991. – 556, [4] c. : іл. – (Пам'ятки 

історичної думки України). – Текст: укр., рос. – Бібліогр.: в 

тексті. – Бібліографічний покажч.: с. 512–515. - Покажч. архівних 

джерел: с. 516-520. - Покажч. власних імен: с. 521-548.  

Яворницький, Д. І.  

 Історія запорізьких козаків [Текст] : у 3-х т. Т. 1. / Д. І. 

Яворницький ; [редкол.: П. С. Сохань, В. А. Смолій, В. Г. 

Сарбей, Г. Я. [та ін.] ; АН УРСР, Археографічна комісія, Ін-т 

історії України. – К. : Наукова думка, 1990. – 583, [6] c. – 

(Пам'ятки історичної думки України). – Бібліогр.: в тексті. – 

Бібліографічний покажч.: с. 525–537. - Покажч. архівних 

джерел: с. 538-539. - Покажч. власних імен: с. 540-570. 



Чухліб, Т. В.  

 Козаки і Монархи [Текст] = The Cossacks & the Monarchs : 

міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 

1648-1721 рр. / Тарас Чухліб ; Український ін-т національної 

пам'яті, НАН України, Ін-т історії України. – 3-тє вид., 

виправлене і допов. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2009. – 

615, [1] c. : фотоіл. – Бібліогр.: в тексті.  

Чорномаз, Б. Д.  

 Гайдамацькі повстання XVIII ст. і правда історії [Текст] : 

навч. посібник / Богдан Чорномаз. – Умань : Уманське 

комунальне видав.-поліграф. підприємство, 2009. – 139, [1] 

с. : іл. – Бібліогр.: с. 52–54 та в підрядкових примітках.- 

Іменний покажч.: 129-132. –с. 52-54 та в підрядкових 

примітках.- Іменний покажч.: 129-132.  



Яворницький, Д. І.  

 Історія запорізьких козаків [Текст] : у 3-х т. Т. 2. / Д. І. 

Яворницький ; [редкол.: П. С. Сохань, В. А. Смолій, В. Г. Сарбей, 

Г. Я. [та ін.] ; АН УРСР, Археографічна комісія, Ін-т історії 

України. – К. : Наукова думка, 1990. – 557, [3] c. – (Пам'ятки 

історичної думки України). – Текст: укр., рос. – Бібліогр.: в 

тексті. – Бібліографічний покажч.: с. 514–520. - Покажч. архівних 

джерел: с. 521-524. - Покажч. власних імен: с. 525-551.  

Новицький, Я. П. 

  Народна пам'ять про козацтво [Текст] = People's memory 

of cossacks : [500-річчю Запорозького козацтва 

присв'ячується] / Я. П. Новицький, А. Л. Сокульський, 

В. І. Шевченко. – Запоріжжя : Інтербук, 1991. – 299, [5] 

с. : іл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Текст: укр., 

англ. мовами.  



/ 

Великий Українець [Текст] : матеріали з життя та діяльності 

М. С. Грушевського / [упорядкування і підготовка текстів та 

фотоматеріалів Демиденка А. П.] ; [редкол.: О. Т. Гончар, Я. 

П. Гоян, Ю. П. Дяченко [та ін.]. – К. : Веселка, 1992. – 549, [3] 

c. : іл. – Бібліогр.: с. 548–550.  

Апанович, О. М.  

 Збройні сили України першої половини ХVIII ст. [Текст] : 

[монографія] / О. М. Апанович ; [відп. за вип. Г. В. 

Ніколєнко]. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 228, [3] c. : 

фотоіл. – Режим доступу: 

http://udpu.org.ua/library_files/ece/397403.pdf. – Бібліогр. в 

підрядкових примітках.  



. 
Шановні співробітники та студенти! 
Вітаємо Вас із Днем захисника України, 

Днем українського козацтва та Покрови 
Пресвятої Богородиці! 

 


