
"Кожне містечко – столиця" 
книги, публікації про райони, міста і села полтавського краю  

 
 

Будь славна, земле плідна і співуча, 

Полтавщино, твоїй красі – привіт! 

Ти древня, як легенда невмируща, 

Ти юна, як весняний первоцвіт. 

Я. Шутько 

 

 

Моя Полтавщина прекрасна, 

Тобі б калиною цвісти! 

Моя колиска,зоре ясна,                                                    

 Процвітай вічно і рости! 

       О. Півник 
 

 

 

 

 

Наш край – це Україна, в серці якої знаходиться наша мала батьківщина 

– Полтавщина.Область утворена 22 вересня 1937 року, на момент утворення 

мала у своєму складі 45 районів та два міста обласного підпорядкування. На 

сьогодні кількість районів зменшилась до 25 та 15 міст, з них обласного 

підпорядкування шість. Розташована в середній частині Лівобережної України 



і належить до тих історичних земель, що стали ядром формування Української 

держави. 

Полтавщина – красивий, колоритний і гостинний край з багатовіковою 

історією та мальовничою природою. Любов до рідного краю – це найсвітліші 

і найвищі почуття. Маючи у своєму серці це високе почуття любові, ми 

зможемо зробити все для того, щоб наш край ставав ще більш квітучим, 

сильним і багатим. А для цього потрібно знати якомога більше про свою малу 

Батьківщину – село, містечко, місто, де народився. Для кожного з нас мала 

Батьківщина – своя.Кожна людина вважає, що місто, де вона народилася і 

живе, – найкращий куточок землі, це зрозуміло, бо це місце – єдине та 

неповторне. 

У кожного міста, села, району своя біографія, своє життя, своя історія. 

Запропонованіанотованівиданнязнаходятьсяу 

фондахПолтавськоїобласноїбібліотекидля юнацтваімені Олеся Гончара, 

матеріал не є вичерпним. 

 

 

 

Розділ І. У світі ти одна така, мила та славна Полтава! 
 

Пливла собі колись у давнину 

Замріяна і тиха річка Лтава. 

З'явилось згодом місто у степу 

І гордо нарекли його Полтава. 
 

                                          М. Бойко 

 

Волосков В. Ф. 200 памятных мест Полтавы / В. Ф. Волосков. – 

Полтава: Дивосвіт, 2012. – 264 с. 

На сторінках книги вміщено багато скрупульозно зібраних автором 

фактів з історії Полтави, життя і діяльності людей, які пов'язані з містом. Книга 

дає цінний фактологічно-змістовний і повний матеріал для вивчення 

культурно-історичного спадку полтавського краю. Видання розповідає також 

про пам'ятники, пам'ятні знаки та меморіальні дошки міста. 

Книга буде цікавою історикам, педагогам, краєзнавцям, шкільній та 

студентській аудиторії, гостям міста та широкій громадськості.  

 

 

 



Дяченко А. М. "Полтава моя – це поезія й проза…": путівник-нарис 

/ А. М. Дяченко. – Полтава, 2004. – 56 с. 

Нарис дає можливість дізнатися про територію Полтави і розміщення на 

ній об'єктів географічного, історичного, культурологічного змісту і 

передбачити, залежно від наявності часу, можливості відвідати цікаві для них 

об'єкти. 

 

Іконников М. В. Полтава. Острови і острови історії / М. В. 

Іконников. – Полтава: Полтавський літератор, 2003. – 32 с. 

Перша і друга глави книги – це короткий екскурс старовинними 

площами Полтави – Соборною і Круглою. Найбільша третя глава присвячена 

древнім храмам, музеям, пам'ятникам, що розташовані в різних куточках 

Полтави. У четвертій главі знайомимося з пам'ятниками, пов'язаними з 

Полтавською битвою. 

 

"Ласкаво просимо в Полтаву": ілюстративний путівник. – Полтава: 

Сімон, 2010. – 2-е вид. – 106 с. : іл. 

Путівник знайомить з містом, а саме можна дізнатися про пам'ятники 

міста, собори, церкви, монастир, , театри, вокзали, університети. Також є 

статті "Козаки і Полтава"  та "Н. В. Гоголь на Полтавщині". 

 

Лебединский О. В. Полтава вчера и сегодня: иллюстрированный 

путеводитель / О. В. Лебединский. – Полтава, 2012. – 166 с. 

В книзі представлена інформація про історію та сьогодення Полтави, 

про архітектурні будівлі, вулиці, площі, пам'ятники. До кожного 

архітектурного об'єкту є інформація про його перше призначення, прізвища 

архітекторів і дати будування. Видання доповнює хронологічна таблиця 

головних подій з історії Полтави, також 130 чорно-білих ілюстрацій. Значна 

частина матеріалів є оригінальними і публікуються вперше. 

Книга призначена для широкого кола читачів, які цікавляться історією і 

архітектурою Полтави. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Музеї Полтави:  путівник. – Полтава, 2015. – 67 с. 

Путівник містить цікаві факти з історії зародження та 

формування однієї із найцікавіших принад міста – музейної 

галузі. Користуючись путівником, його ілюстративною 

частиною, довідковою інформацією можна свідомо 

самостійно обрати для відвідування будь-який музей 

Полтави.  

Видання розраховане на широке коло читачів, у тому 

числі: туристів, екскурсоводів, музейників та 

шанувальників історії міста. 

 

Полтава і полтавці: короткий історичний екскурс вулицями старого 

міста і сьогодення / авт. – уклад. М. П. Коломієць. – Полтава: 

Полтавський літератор, 2004. – 32 с. 

З книги можна дізнатися про міські вулиці, пам'ятки архітектури, великі 

підприємства й установи, товариства, заклади науки й культури. 

Короткий історичний екскурс вулицями древньої й сучасної Полтави 

буде цікавий гостям міста, а також учням шкіл та людям, не байдужим до 

історії рідного краю. 

 

Полтава: історичний нарис. – Полтава: Полтавський літератор, 

1999. – 280 с. 

Книга є першою спробою об'єктивного і всебічного дослідження історії 

Полтави від сивої давнини до наших днів і відображає сучасні досягнення 

історичної науки та громадсько-політичної думки. Автори послідовно і по-

новому висвітлюють основні етапи долі 1100-літнього міста, яке займає 

особливе місце в історії української нації та держави і по праву вважається 

духовною колискою України. 

 

 

Полтава: фотобуклет. – Полтава, 1999. – 32 с. 

У виданні подаються загальні відомості про Полтаву, герб, прапор та 

гімн міста, фотографії пам'ятників міста та інформація про Круглу площу.  

 

 

 



Чепіль О. Вулицями старої Полтави / О. Чепіль. – Полтава: 

Дивосвіт, 2012. – 164 с. 

Ця книга про вулиці й провулки Полтави, її майдани та сквери, про 

будинки та пам'ятники. 

Мандруймо вулицями рідного міста, милуймося сучасними силуетами, 

за якими вгадуються тіні благородної давнини, пишаймося Полтавою.  

 

Додаткова інформація на сайтах: 
 

Полтава[Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Полтава(дата звернення: 26.10.2016). – Назва з 

екрану. 
 

Полтава туристична [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим 

доступу: http://www.tourism.poltava.ua (дата звернення: 26.10.2016). – Назва з 

екрану. 
 

Цікаві факти про Полтаву [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим 

доступу: http://bigukraine.com/ua/node/127 (дата звернення: 26.10.2016). – 

Назва з екрану. 

 

 

Розділ ІІ.Міста і селища – славетні ватажки,  

нас першими погордо зустрічають. 

 

Кобеляки. – Кобеляки: РА "Графіком", 2003. – 15 с. 

Видання ілюстроване, яке в стислій формі розповідає про районний 

центр Полтавщини – стародавнє місто Кобеляки, його історію і сьогодення, 

про почесних громадян, місцеве самоврядування, міське господарство, 

пам'ятники міста, медицину та спорт, освіту, культуру та лідерів економіки 

міста.  

 

Козлов В. А. Історія Хорола / В. А. Козлов. – 

Полтава: Оріяна, 2006. – 108 с. 

 У даному науково-популярному виданні на основі 

літописів, документального та археологічного матеріалу 

висвітлюється історія міста Хороша та доля його мешканців 

з найдавніших часів до сьогодення. 

 Книга складається з двох розділів. Перша частина 

розкриває історію міста з найдавніших часів до 1917 року, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Полтава
http://www.tourism.poltava.ua/
http://bigukraine.com/ua/node/127


також про етимологію слова Хорол, про битви з половцями, про перемоги і 

поразки та татаро-монгольську навалу.Друга частина розкриває історію міста 

з 1917 до 2015 року. З розділів можна дізнатися про розвиток промисловості, 

сільського господарства, транспорту, торгівлі, культури, освіти, спорту, про 

голодомор в краї.  

 

Літвішко Л.   від сивої давнини до наших днів / Л. 

Літвішко, О. Літвішко. – Полтава: Артполіграфсервіс, 

2004. – 120 с. 

 Історичний нарис розповідає про історію та сучасність 

одного із старовинних міст – Зіньків. Образи визначних 

земляків та сучасників розкривають етапи розвитку 

держави. 

 Нарис буде корисним учням, вчителям, працівникам 

культури, краєзнавцям та широкому колу читачів. 

 

 Лохвиця: [видання підготовлене за матеріалами 

Лохвицького краєзнавчого музею ім. Г. С. 

Сковороди та книгою С. В. Лесика "Лохвиця: віки і 

факти"]. – Полтава, 2013. – 28 с. 

 Лохвиця – стародавнє місто, вражає багатством 

унікальної природи. Книга розкриває віхи історії та про 

освіту, спорт, охорону здоров'я, культуру, видатних 

земляків, традиційні міські свята Лохвиці.  

 

 

Магда В. І. Шишаки – перлина на Пслі: історико-краєзнавчий 

нарис-путівник / В. І. Магда. – Шишаки: Екотур, 2006. – 159 с. 

 Нарис висвітлює минуле Шишак, він насичений документальними 

матеріалами та рідкісними фотознімками. 

 Автор виступає в ролі екскурсовода вулицями і провулками, 
заповідними зонами Шишак. Цікаво і доступно розповідає не лише про 

місцеву неповторну красу природи, а й про односельців, пам'ятні місця, окремі 
садиби, пам'ятники архітектури, історії і культури. 

 

 Миргород – місто-курорт: [фотокнига]. – К. : Спалах, 2004. – 84 с. 

 На сторінках цього видання можна познайомиться з найчудовішим і 

наймальовничішим містом – Миргород і його всесвітньо відомим курортом, з 

історичними місцями, пов'язаними з іменами видатних діячів літератури, 



культури, суспільно-політичного життя, "побувати" на традиційному 

Сорочинському ярмарку, довідатися про творчість сучасних місцевих 

майстрів живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва. 

 

  

Додаткова інформація на сайтах: 
 

Зіньків [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Зіньків(дата звернення: 26.10.2016). – Назва з 

екрану. 
 

МИРГОРОД[Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: 
http://ua.interestingukraine.kiev.ua/poltavska-oblast/myrhorodskyj-

rajon/myrhorod/(дата звернення: 26.10.2016). – Назва з екрану. 
 

Шишаки[Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: 

http://www.travellers.ru/city-shishaki(дата звернення: 26.10.2016). – Назва з 
екрану. 

 
 

 

Розділ ІІІ. З барвистих квітів сплетено вінок,  

–райони кожну квітку представляють. 

 
 

Хай завжди із нами буде 

Найдорожче і святе: 

Рідна віра, рідна мова, 

Рідний край наш над усе! 

Ю.Шкрумеляк 

  

Бабич Г. В. Миргородщина: довідник з історії адміністративно-

територіального поділу / Г. В. Бабич. – Миргород, 2007. – 150 с. 

 Довідник розкриває період часу з 8 до 21 ст. Складається з двох частин, 

перша  частина – матеріали історії краю 8-17 ст., боротьба з нападниками, про 

перебування земель під владою інших держав і пов'язане з цим 

адміністративно-територіальний поділ району. 

 Друга частина – матеріали з 17-21 ст., про адміністративно-

територіальний поділ Миргородщини за Російської імперії, радянської влади, 

а також в період незалежності України. Мова йде також про Миргородський 

полк, повіт, район. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Зіньків
http://ua.interestingukraine.kiev.ua/poltavska-oblast/myrhorodskyj-rajon/myrhorod/
http://ua.interestingukraine.kiev.ua/poltavska-oblast/myrhorodskyj-rajon/myrhorod/
http://www.travellers.ru/city-shishaki


Булда М. Край Григорія Сковороди: історичний нарис / М. Булда. – 

Гадяч: видавництво "Гадяч", 2013. – 320 с. 

 На основі архівних документів, історичних розвідок нарис розповідає 

про минуле і сьогодення Чорнухинського краю, про адміністративний поділ, 

природно-ресурсний потенціал, населення і трудові ресурси, освіту і релігію 

за часів козаччини, освіту і культуру за панування Російської імперії, духовне 

життя та життя краю в роки незалежності. 

 

Гадяччина: історія краю. – Гадяч: видавництво "Гадяч", 2013. – 218 

с. 

 У книзі наведені матеріали про буремні роки військових подій, 

становлення та розвиток Гадяцького району, висвітлена діяльність державних, 

партійних органів, організацій, їх керівників, різні напрямки роботи: 

виробництво, освіта, культури, охорони здоров'я. 

 

 Євселевський Л. І. Кременчуччина з давніх часів до ХІХ століття: 

історичний нарис / Л. І. Євселевський. – Полтава: Криниця, 1995. – 95 с. 

 Автор книги розкриває події, що відбувалися на Кременчуччині – це 

історія давніх часів, козацька доба та історія до ХІХ ст. Можна знайти 

хронологію подій в краї та планування Кременчука у 18 столітті. 

 

Зіньківщина: історичні нариси. – Полтава: 

ІнтерГрафіка, 2006. – 640 с. 

Книга висвітлює віхи історичного шляху 

Зіньківщини. У книзі широко представлені теми 

природи, давнього минулого району, описані основні 

події етнічної та соціально-економічної історії краю. З 

книги можна дізнатися про особливості  історичного 

розвитку окремих населених пунктів. Неоціненне 

значення має розділ про видатних людей Зіньківщини, 

де представлені унікальні біографічні дані про вчених, 

військових, музикантів, літераторів. 

 Адресована нинішнім і прийдешнім поколінням, книга стане 

незамінним джерелом історії рідного краю, патріотичного виховання молоді.  

 

 



Козлов А. В. Хорольщина: енциклопедичний 

довідник / А. В. Козлов, В. А. Козлов, Ю. О.  . – 

Полтава: "Оріяна", 2007. – 106 с. 

 Вдовіднику подано стислу інформацію про 

історію адміністративного устрою, природу, культуру, 

господарство. Розповідається про міста і села, їхні 

вулиці та історичні частини, найважливіші історичні 

події, установи і організації, промислові та 

сільськогосподарські підприємства, заклади культури, 

освіти, спортивні споруди краю. Поважне місце 

відведене матеріалам про осіб, чиє життя і діяльність пов'язані з 

Хорольщиною.  

 Статті розміщені в алфавітному  порядку. 

 

 

Мокляк В. О. Природоохоронні об'єкти, пам'ятки 

історії, археології архітектури та техніки Глобинського 

району / В. О. Мокляк, В. В. Шерстюк. – Полтава: ТОВ 

"АСМІ", 2015. – 119 с. 

 Автори книги присвятили її об'єктам культурної спадщини 

Глобинського району. Видання розповідає про пам 'ятки 

природи, археології, історії, архітектури та техніки, що 

розташовані на території Глобинського району. 

 Кілька матеріалів присвячені подіям періоду громадянської війни на 

території району. Також дві замітки присвячені археологічним дослідженням 

на території ложа майбутнього Кременчуцького водосховища. 

 

Осовський Ю. Великобагачанщина: історико-географічний нарис / 

Ю. Осоковський. – Полтава: АСМІ, 2016. – 98 с. 

 В книзі зібраний матеріал з минулого та сьогодення 

Великобагачанського району, подаються дані з географії, економіки, культури 

краю. Відкриваються нові сторінки минувщини краю, вперше публікуються 

деякі фото, карти. 

 Книга носить історичний, географічний, пізнавальний та 

презентаційний характер. Кожен хто прочитає книгу, зможе легко скласти 

загальне уявлення про цей край, а молодше покоління – знайти для себе багато 

цікавого.   

 



Решетилівщина: історія і сучасність / укл. В. М. Козюра, І. В. 

Козюра. – Полтава: ВАТ "Видавництво "Полтава", 2002. – 96 с. 

 Книга містить історико-краєзнавчі матеріали про Решетилівщину: її 

найдавніше і ближче минуле, розповіді про відомих людей краю, про побут і 

звичаї населення, славні традиції, здобутки і втрати на непростому 

історичному шляху. 

 Видання розраховане на всіх, хто небайдужий до історії рідного краю.  

 

Скорик В. П. :історико-краєзнавчий нарис / В. 

П. Скорик. – Полтава: АСМІ, 2014. – 68 с. : іл. 

 Диканщина – це розмаїтий світ, оповитий 

легендами і переказами, де переплітається реальне з 

неймовірним, минуле – із сучасним. 

 Історично-краєзнавчий нарис розповідає про 

пам'ятні місця, з якими пов'язано чимало визначних 

історичних подій, про місцевий колорит і самобутні 

традиції, про стародавні пам'ятки культури та природу. 

Про героїв звитяжних битв і трудових здобутків. Про 

всесвітню славу краю, яку принесли  – М. Гоголь, М. Башкирцева, С. Величко, 

М. Щепкін та ін.  

Книга слугуватиме збереженню і примноженню кращих надбань 

попередників, буде допомагати будувати нове життя краю.  

  

 Чернявський В. Кобеляччина на межі тисячоліть / В. 

Чернявський. – Кобеляки, 2000. – 155 с. 

 В книзі описується останнє 10-річчя ХХ ст. 

Кобеляччини, як маленької частини України. 

Розповідається про те, що за 10 років 

народногосподарський комплекс реформувався від 

державного, колгоспного, кооперативного до 

акціонованого. Створювались структури малого бізнесу, 

підприємництва. Реформувались банківська, бюджетна 

системи, створено багато нових структур, яких раніше не 

було, а зараз вони задіяні в державі і суспільстві. Про стосунки із закордоном, 

і багато того, про що до 1990 року не було і мови. 

 Події відтворені в хронологічному порядку, із спогадами про 

конкретних людей. Про людей, які брали участь в подіях за 10 років, які 

творили історію на невеличкому клаптику землі України – у Кобеляцькому 

районі.  



 

 Шишаччина: історико-краєзнавчий біографічний довідник. 

Шишаки, 1999. – 192 с. 
 Книга знайомить з Шишацьким районом, вміщено розділ про села – 

центри сільських рад. Також в стислому вигляді подаються біографії знатних 
людей, які творили і творять історію, державу. 

 
 

Додаткова інформація на сайтах: 
 

Кобеляцькийповіт – 100 років тому [Електрон. ресурс]. – Електрон. 

текст. – Режим доступу: http://radakob.gov.ua/index/0-27(дата звернення: 
26.10.2016). – Назва з екрану. 

 

Край Григорія Сковороди[Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим 
доступу: http://www.0532.ua/news/410839(дата звернення: 26.10.2016). – Назва 

з екрану. 
 

Решетиловка, Решетиловский район [Електрон. ресурс]. – Електрон. 
текст.–

Режимдоступу:http://ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Poltava/Resh.php(дата 
звернення: 26.10.2016). – Назва з екрану. 

 

 

Розділ ІV. Село моє, для мене ти єдине. 
 

Село моє, мій дивосвіт – колисочка подій,  

Лишило ти глибокий слід у пам'яті моїй.  

Все найдорожче зберегло, що діялось-булось –  

Моє найглибше джерело – село, моє село.  

Віктор Геращенко 

 

Галям Т.ПолтавськіГільці–найкраще село в Україні! :"Європу" 
треба будувати кожному у власномудворі", –

переконанийГільцівськийсільський голова Юрій Козленко / Т. Галям // 
Вечірня Полтава. – 2007. –13 верес.– С. 6. 

Село Гільці на Чорнухинщині, що розкинулося під зеленими пагорбами 
лісу, цілком справедливо називають маленькою Швейцарією. Гільці отримали 

перемогу у Всеукраїнському конкурсі "Населений пункт найкращого 
благоустрою й підтримки громадського спокою."Сьогодні це село найближче 
до європейської зразковості. 

В селі спорудили Свято-Троїцьку церкву, де зберігаються святині – 
плащаниця та ікона Миколи Чудотворця ХVІІІ ст. 

Також зі статті можна дізнатися про Олега Скрипку і його зв 'язки з 
селом. В Гільці їдуть з усіх куточків району та області.  

http://radakob.gov.ua/index/0-27
http://www.0532.ua/news/410839
http://ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Poltava/Resh.php


 
Данилець О. Коли село не міняють на місто. Приклад: 

уполтавськійРадивонівці створено всіумови для гідногожиття : [турбота 
про дітей, пам'ятники, благоустрій] / О. Данилець // Урядовийкур'єр. – 
2013. –15 жовт.– С. 8. 

В статті розповідається про село РадивонівкуВеликобагачанського 
району, про пам'ятник Матері-трудівниці, пам'ятник козакові Радивону, який 

приблизно 300 років тому заснував село. Дізнатися можна про пам'ятник 
полеглим воїнам, про бібліотеку та ін. 

В селі знаходиться парк, де з табличок можна дізнатися, що кілька дерев 
у цьому парку посадили Герої України Іван Балюк та перший космонавт 

незалежної України Леонід Каденюк. 
 

Даценко Л.Гріє душу село : [Удовиченки. Історія і сьогодення села 
Зіньківського р-ну] / Л. Даценко // Зоря Полтавщини. – 2009. –18 серп.– С. 

2. 
На Півночі Зіньківського району, вздовж численних балок, розкинулося 

село Удовиченки. Понад 300 років тому, це були вільні землі, на які засилялися 
селяни з наближеної округи. 

В статті подається історія села до сьогодення, про голодомор, 

колективізацію, Велику Вітчизняну війну та про сьогодення удовиченківської 
громади і економіку господарювання. 

Також дізнаємося, що щедрий на таланти удовиченківський край дав 
путівку в життя багатьом відомим людям, про них написано в статті. 

 
Запашнемливо зНижніхМлинів // Наливайко І. Через літа, через 

віки...: історико-публіцистичнінариси. – Полтава, 2008. – С. 81–85. 
Зі статті можна дізнатися про походження назви та історію села від 

початку до сьогодення, голодомор, населення, господарство та промисли села. 
 

Козюра І.Ісківці: чотири століття історії / І. Козюра, В. Козюра. – 

Полтава: АСМІ, 2002. – 80 с.  

У книзі висвітлено чотирьохсотлітню історію села Ісківці Лубенського 

району. Автори подають біографічні дані видатних постатей вітчизняної 

історії, чия доля нерозривно пов'язана з селом: Тараса Шевченка, Олександра 

Афанасьєва-Чужбинського, Пантелеймона Куліша, Євгена Гребінки, 

розповідають про кілька поколінь ісківчан, які своєю працею і своїм життям 

творили історію рідного села. 

 

 

 

 

       Матвієць О.Щочекає тебе, Герусівко, природнаперлинаполтавського 



краю / О. Матвієць // Село полтавське. – 2013. –24 жовт.– С. 12. 
Розташована на високому правому березі річки Псел Герусівка дивиться 

на схід у широку долину – на зелені луки, гаї та ліси, на поля стиглих пшениць 
– на сотню кілометрів аж до самої Полтави. 

Герусівка унікальна тим, що і до цього часу вона немає ні назви вулиць, 

ні номерів будинків. Корінні жителі села називають "кутки" по-старому – 
зазвичай за прізвищами родин, які там проживали. 

Багатство флори і фауни, краса ландшафту, чиста і життєрадісна душа 
українського села вабила, надихала кіномитців минулого століття. В Герусівку 

приїздили з кіностудії ім.. О. Довженка знімати фільми "Пропала грамота" та 
"Козаки ідуть." 

 
Пономаренко Л. Піраміда над Березовою Рудкою : [з історії села і 

його сьогодення] / Л. Пономаренко // Зоря Полтавщини. – 2006. – 11 серп. 
– С. 2. 

Історія Березової Рудки, що в Пирятинському районі, сягає в сиву 
давнину. Вона пов'язана з родиною Закревських, п'ять поколінь якої з 1752 до 

1913 року жили в цьому селі. 
Про Свято-Троїцьку церкву над родинним склепом Закревських, який 

знаходився в так званій піраміді неподалік від центру села (1899 року). Склепу 

немає з часів радянської доби, поховання перенесли на кладовище. Піраміда 
зроблена з каменю, що клався на яєчних білках, стоїть і досі. 

Березова Рудка – село велике, розташоване на межі з Київською, 
Чернігівською областями.  

 
Скобельський В. Село над Ворсклою : [Кунцеве, Новосанжарський 

р-н] / Скобельський // Полтавськийвісник. – 2013. –22 листоп.– С. 5. 
Кунцеве – село напрочуд мальовниче, розташоване на березі Ворскли, а 

навкруги прекрасні лісові угіддя, луки, озера. А ще – Кунцівська ГЕС, яка 
свого часу будувалося коштом сусідніх колгоспів і свій перший струм почала 

давати 1953 року. 
Цікава й історія місцевої школи. Вона одна з найдавніших у 

Новосанжарському районі, їй уже більше 100 років. 

Отаке воно – Кунцеве! Невеличке село, один раз побувавши в якому, 
запам'ятаєш цю місцину на все життя. 

Є в селі чарівний куточок "Лукомор'я", який облаштовано майже за 
Пушкіним: там і дуб зелений, і "златаяцепь на дубе том," і "котученыйвсе 

ходит по цепи кругом…" 
 

Сорокопуд І. О. Великі Кринки та великокринківці / І. О. 

Сорокопуд. – Полтава: Полтавський літератор, 2011. – 347 с. 

Книга включає в себе історико-публіцистичний нарис про Великі 

Кринки, кілька публікаційних розповідей про підприємства, організації і 



установи, розміщені на території кринківської сільської ради, ряд замальовок 

про визначних осіб, життя яких тісно пов'язане з селом. 

Видання має велике пізнавальне і патріотично-виховне значення, 

розраховане на широке коло читачів, усіх, кому не байдужі історія і доля краю. 

 

Твердохліб М. Село Омельник: історія та історичні особистості : 

історично-публіцистичний нарис / М. Твердохліб. – Кременчук, 2012. – 132 

с. 

У книзі розповідається про історію села Омельник на протязі ХVІІ-ХVІІІ 

ст. та життєвий шлях двох історичних осіб – Гната Галагана і Семена 

Ставракова, які народилися і виросли в селі та діяли у вирі тогочасних 

історичних подій. 

 

Додаткова інформація на сайтах: 
 

Великі Кринки[Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: 

http://historytv.at.ua/index/veliki_krinki/0-847(дата звернення: 26.10.2016). – 

Назва з екрану. 
 

Геральдика села Ісківці[Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим 

доступу: http://iskivtsi-400.ucoz.ua/index/geraldika_iskivec/0-9(дата звернення: 

26.10.2016). – Назва з екрану. 
 

Омельник [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: 

http://historytv.at.ua/index/omelnik/0-862#(дата звернення: 26.10.2016). – Назва 

з екрану. 
 

Удовичинки [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Удовиченки(дата звернення: 26.10.2016). – Назва з 

екрану. 

 

"На шпальтах періодичних видань": 
 

300 роківВеликійПавлівці : [село Зіньківського р-ну] // Полтавська 

Думка. – 2010. –26 серп.– С. 1. 
 
Бажан Г. Пирятину понад 850 років / Г. Бажан // Край. – 2006. –№26 

(черв.). – С. 9–10. 
 

Віценя Л. Не той тепер Миргород! : [історико-географічнівідомості та 
сучасність] / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. – 2009. –22 груд.– С. 3. 

 

http://historytv.at.ua/index/veliki_krinki/0-847
http://iskivtsi-400.ucoz.ua/index/geraldika_iskivec/0-9
http://historytv.at.ua/index/omelnik/0-862
https://ru.wikipedia.org/wiki/Удовиченки


Давиденко Є.Ювілей славного міста над Сулою : [історія і 
сьогоденняЛубен] / Є. Давиденко // Зоря Полтавщини. – 2013. –27 верес.– С. 

2. 
 
Діденко Н. А визнаєте, що... : [з історії с. Оржиці та загальнівідомості 

про р-н] / Діденко // Вечірня Полтава. – 2011. –14 груд. – С. 10. 
 

Діденко Н.Оржицькіпринади для туристів: оповита легендами Залізна 
Баба, Городище й дендропарк : [історіяназвдеякихнаселенихпунктів, 

археологічніпам'ятки, природа] / Н. Діденко // Вечірня Полтава. – 2011. –14 
груд. – С. 10. 

 
До 399-ї річниці с. Мачухи // Вісті. – 2016. –7 жовт. – С. 2. 

 

Ількова В. На перетиніДніпра й Чумацькогошляху : [заг. відомості про 
м. Кременчук] / В. Ількова // Зоря Полтавщини. – 2009. –15 груд.– С. 4–5. 

 
Кисіль Ю.Решетилівка –козацькемістечко / Ю. Кисіль // Край. – 2007. –

№35. –С. 6–8. 
 

Козак С.Суха : [фотоінформація про село у Кобеляцькому р-ні, фото 
будівель] / С. Козак // ЛітературнаУкраїна. – 2011. –21 лип.– С. 3. 

 
Козіна Л. Головна вулицяЛохвиці : [ім. Шевченка. Зокрема, з 
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