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Рекомендаційний вебліографічний покажчик «Освітнє щеплення» 
містить перелік гіперпосилань відеолекцій істориків, краєзнавців, 
філологів, митців, фахівців із соціальних комунікацій, що проводилися в 
Одеській ОУНБ, та інформує про роботу медіахабу книгозбірні в умовах 
російського військового вторгнення в період з березня по травень 2022 р. 

Вагомим внеском бібліотеки у формування нового 
ставлення до сучасних подій у нашій країні є популяризація 
власного відео-контенту серед якнайширшої аудиторії. 

Видання адресоване учням, вчителям, студентам, викладачам, 
бібліотекарям, краєзнавцям, всім, хто цікавиться питаннями 
національної історії, культури, мистецтва та інформаційної освіти. 
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Передмова 

 

Реалії сьогодення в умовах російського військового нашестя 
активізували інформаційне поле та перевернули бібліотечне життя 
України. Тому на боротьбу з інформаційним нагнітанням в регіонах 
не менш вагомим стає вплив бібліотечних установ. 

Через воєнний стан важливим аспектом діяльності бібліотек 
став захист інформаційного простору. Одночасно з бойовим діям на 
фронті триває ідеологічна, а також не менш важлива інформаційна 
війна. Протидіяти цьому явищу можна шляхом «щеплення» серед 
широких верств населення базових знань. 

Усвідомивши важливість «інтелектуальної терапії» під час 
воєнного стану Одеська ОУНБ ім. М. С. Грушевського спільно з 
Центром патріотичного виховання й організації дозвілля дітей і 
молоді реалізувала медіа проєкт, метою якого стало створення 
медіахабу, в межах якого відбуваються просвітницькі лекції 
національно-патріотичної та інформаційно-безпекової тематики. 

У змішаному форматі – за безпосередньої присутності 
слухачів у книгозбірні та водночас на платформі Zoom – відомі 
одеські науковці читають лекції на теми, які є надзвичайно 
актуальними сьогодні. 

Лекції доступні в плейлисті «Освітнє щеплення» на YouTube-
каналі Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського. 

Науково-бібліографічний відділ спільно з редакційним 
сектором розпочали роботу над укладанням вебліографічних 
покажчиків, які будуть містити QR-коди та посилання на лекції та 
тренінги, що проводяться у бібліотеці в умовах російського 
військового вторгнення. 

У першому випуску зібрано повний виклад лекційного 
матеріалу, що відбувся протягом березня – травня 2022 р. 

Матеріали у покажчику розділені за темами та структуровані 
за датою проведення. 

Інформаційні джерела розміщено згідно з розділами 
«Історична тематика», «Питання процесів та форми соціально-
комунікаційних відносин», «Тематика літератури, мистецтва та 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKz4E-Upezgw5QD2UPP-cUYfb_C4Iad4W
https://www.youtube.com/channel/UC_6X9XzX1gjQ89as0JLa8AA
https://www.youtube.com/channel/UC_6X9XzX1gjQ89as0JLa8AA
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культури», «Публікації та статті в інтернет-змі щодо роботи 
медіахабу ООУНБ ім. М. С. Грушевського під час воєнного стану 
(березень – травень 2022)». 

Бібліографічний опис представленого матеріалу здійснено 
відповідно до чинних державних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 
«Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання», 
ДСТУ ГОСТ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і 
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». 

Довідково-пошуковий апарат складають «Покажчик імен», 
«Географічний покажчик», зміст. 

У допоміжному «Покажчику імен» в алфавітному порядку 
зазначені прізвища авторів лекцій і статей, а також персоналій, про 
яких йдеться мова. Номери, що стосуються прізвищ осіб, 
відображених за ознакою персоналії, наведено в іменному покажчику 
у квадратних дужках. 

Вебліографічний покажчик «Освітнє щеплення» стане у 
нагоді фахівцям з бібліотечної справи, науковцям, дослідникам, 
краєзнавцям, викладачам, студентам та учнівській молоді. 
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Історична тематика 
 

1.  російсько-українська війна: 
збагнути росію [Електронний                
ресурс] : [лекція канд. іст. наук, доц. 
каф. історії України Південноукр. нац. 
педаг. ун-ту ім. К. Д. Ушинського 
Володимира Чумака (16 берез.               
2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/rFFG3obpWa4. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
13.04.2022. 
 
 

 

2.  Вполювання російського хижака: 
уроки від українських націоналістів 
[Електронний ресурс] : [лекція д-ра. 
іст. наук, доц. каф. історії України Одес. 
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова 
Олександра Музичка (18 берез. 2022 
р.)] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/paTniIm_38c. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 13.04.2022. 
 
 

 

3.  Найближчий північний сусід: дещо 
про українсько-білоруські взаємини 
Х – ХХ ст. [Електронний ресурс] : 
[лекція д-ра іст. наук, проф. каф. історії 
України Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова Тараса Гончарука 
(23 берез. 2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/HKK3w3WJC64. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
23.03.2022. 
  

https://youtu.be/rFFG3obpWa4
https://youtu.be/paTniIm_38c
https://youtu.be/HKK3w3WJC64
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4.  росія – батьківщина світового 
нацизму. Ч. 1 [Електронний ресурс] : 
[лекція д-ра іст. наук, доц. каф. історії 
України Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова Олександра 
Музичка (24 берез. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                               
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/7RHRkjz2IWo. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 25.03.2022. 
 
 
 

 

5.  росія – батьківщина світового 
нацизму. Ч. 2 [Електронний ресурс] : 
[лекція д-ра іст. наук, доц. каф. історії 
України Одес. нац. ун-ту                                
ім. І. І. Мечникова Олександра 
Музичка (24 берез. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                              
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/nM41EEd9Zs8. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 25.03.2022. 
 
 
 

 

6.  росія – батьківщина світового 
нацизму. Ч. 3 [Електронний ресурс] : 
[лекція д-ра іст. наук, доц. каф. історії 
України Одес. нац. ун-ту                                 
ім. І. І. Мечникова Олександра 
Музичка (24 берез. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                              
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/fmw-ItzyY4I. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 25.03.2022. 
  

https://youtu.be/7RHRkjz2IWo
https://youtu.be/nM41EEd9Zs8
https://youtu.be/fmw-ItzyY4I
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7.  Війна і Їжа: як логістика перемагала 
зброю [Електронний ресурс] : [лекція 
канд. іст. наук, доц. каф. історії України 
Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, 
фахівця Одес. обл. Центру патріот. 
виховання та дозвілля молоді 
Володимира Полторака (28 берез. 
2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
Електрон. відеодан. – URL: 
https://youtu.be/fCmqBrhXuhU. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 29.03.2022. 
 
 
 

 

8.  «Бабы ищьо нарожают»: як росія 
зазнавала військових поразок 
[Електронний ресурс] : [лекція д-ра 
іст. наук, доц. каф. історії України Одес. 
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова 
Олександра Музичка (30 берез.                    
2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/nUFW2qTx8pw. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
31.03.2022. 
 
 
 

 

9.  Гумором по москалеві: формування 
української традиції [Електронний 
ресурс] : [лекція д-ра іст. наук, доц. 
каф. історії України Одес. нац. ун-ту                       
ім. І. І. Мечникова Олександра 
Музичка (5 квіт. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                                  
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/_Bf9w8YOOi0. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 07.04.2022. 
 
 

 
 

https://youtu.be/fCmqBrhXuhU
https://youtu.be/nUFW2qTx8pw
https://youtu.be/_Bf9w8YOOi0
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10. Чорноморці: борці за незалежну 
Україну (1917–1921) [Електронний 
ресурс] : [лекція-презентація члена 
Нац. спілки краєзнавців України 
Василя Вельможка (7 квіт. 2022 р.)]       
/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського              
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/FSzJpbzGhKw. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 13.04.2022. 
 
 
 

 

11. Велика Східна війна 1853-1856 рр. в 
українському вимірі [Електронний 
ресурс] : [лекція канд. іст. наук, доц. 
каф. історії України Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова, фахівця Одес. обл. 
Центру патріот. виховання та дозвілля 
молоді Володимира Полторака                  
(8 квіт. 2022 р.)] / Одес. ОУНБ                                  
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/TgVclJFYEXo. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
15.04.2022. 
 
 
 

 

12. Повернення червоного ката: нова 
окупація України совєтами у 1943–
1947 роках [Електронний ресурс] : 
[лекція д-ра іст. наук, доц. каф. історії 
України Одес. нац. ун-ту                                    
ім. І. І. Мечникова Олександра 
Музичка (12 квіт. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                                   
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/nAPjLZNDxsI. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 18.04.2022. 
  

https://youtu.be/FSzJpbzGhKw
https://youtu.be/TgVclJFYEXo
https://youtu.be/nAPjLZNDxsI


 11 

13. За рідну землю та волю проти 
рабовласницької тиранії: 
українсько-московські війни 
козацької доби [Електронний            
ресурс] : [лекція д-ра іст. наук, проф. 
каф. історії України Одес. нац. ун-ту              
ім. І. І. Мечникова Тараса Гончарука 
(13 квіт. 2022 р.)] / Одес. ОУНБ              
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/o_D8rn8d9O0. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
25.04.2022. 
 
 
 

 

14. Україна ірредента: Кубань 
[Електронний ресурс] : [лекція д-ра 
іст. наук, доц. каф. історії України Одес. 
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова 
Олександра Музичка (20 квіт. 2022 
р.)] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/NJaMylMF4M8. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 28.04.2022. 
 
 
 

 

15. Чорнобиль, як один з симптомів 
краху радянської системи 
[Електронний ресурс] : [лекція канд. 
іст. наук, доц. каф. історії України Одес. 
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, фахівця 
Одес. обл. Центру патріот. виховання 
та дозвілля молоді Володимира 
Полторака (26 квіт. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                                   
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/w7dfXX346Iw. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 29.04.2022. 

 

https://youtu.be/o_D8rn8d9O0
https://youtu.be/NJaMylMF4M8
https://youtu.be/w7dfXX346Iw
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16. Український лицар Євген Маланюк – 
ворог малоросів [Електронний 
ресурс] : [лекція д-ра іст. наук, доц. 
каф. історії України Одес. нац. ун-ту           
ім. І. І. Мечникова Олександра 
Музичка (27 квіт. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                               
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/5JnRUpEBTUg. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 05.05.2022. 
 
 
 

 

17. Лекція за гетьмана Мазепу 
[Електронний ресурс] : [лекція д-ра 
іст. наук, проф. каф. історії України 
Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова 
Тараса Гончарука (4 трав. 2022 р.)]                  
/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                     
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/TZM7oJhRPHc. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 11.05.2022. 
 
 
 

 

18. Здолати ворога в його лігві: 
український вимір Чеченських війн 
[Електронний ресурс] : [лекція д-ра 
іст. наук, доц. каф. історії України Одес. 
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова 
Олександра Музичка (5 трав.                     
2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/QbgAbKEkywg. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
16.05.2022. 
  

https://youtu.be/5JnRUpEBTUg
https://youtu.be/TZM7oJhRPHc
https://youtu.be/QbgAbKEkywg
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19. Політичний терор як невід’ємна 
складова та характерна риса 
російського комуністичного режиму 
[Електронний ресурс] : [лекція д-ра 
іст. наук, доц. каф. філософії і права 
Одес. нац. технолог. ун-ту Олександра 
Шишка (17 трав. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                             
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/XWpIoewRL5o. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 25.05.2022. 
 
 
 

 

20. Кочубіїв – Хаджибей – Одеса. До 607-
ї річниці першої письмової згадки 
міста [Електронний ресурс] : [лекція 
д-ра іст. наук, проф. каф. історії 
України Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова Тараса Гончарука 
(19 трав. 2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/Rmro3VzUZEg. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
06.06.2022. 
 
 
 

 

21. Бастіон духу: фортеці в історії 
українських звитяг [Електронний 
ресурс] : [лекція д-ра іст. наук, доц. 
каф. історії України Одес. нац. ун-ту                        
ім. І. І. Мечникова Олександра 
Музичка (20 трав. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                                
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/SEmH3HSk8gU. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
30.05.2022. 
  

https://youtu.be/XWpIoewRL5o
https://youtu.be/Rmro3VzUZEg
https://youtu.be/SEmH3HSk8gU
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22. Незламний отаман українців: Симон 
Петлюра [Електронний ресурс] : 
[лекція д-ра іст. наук, доц. каф. історії 
України Одес. нац. ун-ту                            
ім. І. І. Мечникова Олександра 
Музичка (26 трав. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                                
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/THGhwYQm1ig. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
31.05.2022. 

 
 

Питання процесів та форми                                                       
соціально-комунікаційних відносин 

 

23.  Як ефективно протидіяти 
дезінформації? [Електронний                                    
ресурс] : [лекція-тренінг аналітика Ін-
ту демократії ім. Пилипа Орлика, канд. 
наук із соц. комунікацій, доц. каф. 
журналістики Дон. нац. ун-ту ім. Василя 
Стуса Наталії Стеблини (21 берез. 
2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/hgZLGbZh1HM. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 15.04.2022. 
 
 

 

24. Інструменти фактчекінгу у протидії 
російській дезінформації 
[Електронний ресурс] : [лекція-
тренінг аналітика Ін-ту демократії                        
ім. Пилипа Орлика, канд. наук із соц. 
комунікацій, доц. каф. журналістики 
Дон. нац. ун-ту ім. Василя Стуса Наталії 
Стеблини (31 берез. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                                        
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/3Jyukv-UYQg. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 01.04.2022. 

 

 

https://youtu.be/THGhwYQm1ig
https://youtu.be/hgZLGbZh1HM
https://youtu.be/3Jyukv-UYQg
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Тематика літератури, мистецтва та культури 
 

 

25. Подолання синдрому вигорання в 
українській літературі [Електронний 
ресурс] : [лекція канд. філол. наук, 
доц. каф. укр. літ. Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова Ірини Нечиталюк 
(26 берез. 2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/gvwdEVa6QtY. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
07.04.2022. 
 
 

 

26. «Ідентичність… Чи увійдеш у новий 
день очищеним від відбитків на собі 
знаку неволі та уярмленого 
чужинцями часу, що прожив ?…» 
[Електронний ресурс] : [лекція члена 
Нац. спілки худож. України, члена Нац. 
асоц. мистців, одного із засн. творч. об-
ня «Човен» та творч. об-ня «Мамай» 
Сергія Савченка (1 квіт. 2022 р.)]                             
/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                             
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/_Wr5-gxcYaQ. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 02.04.2022. 
 
 

 

27. Стус: канон непокори [Електронний 
ресурс] : [лекція канд. філол. наук, 
доц. каф. укр. літ. Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова Ірини Нечиталюк 
(22 квіт. 2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/P1T4G30sBss. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
16.05.2022. 

 

https://youtu.be/gvwdEVa6QtY
https://youtu.be/_Wr5-gxcYaQ
https://youtu.be/P1T4G30sBss
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28. Ліна Костенко: мовчазна бунтарка 
[Електронний ресурс] : [лекція канд. 
філол. наук, доц. каф. укр. літ. Одес. 
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова Ірини 
Нечиталюк (13 трав. 2022 р.)] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського                               
// YouTube.com. – URL: 
https://youtu.be/fwIMRBzqNSI. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 20.05.2022. 
 
 
 

 

29.  Шістдесятники: хронологія 
супротиву [Електронний ресурс] : 
[лекція канд. філол. наук, доц. каф. 
укр. літ. Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова Ірини Нечиталюк 
(27 трав. 2022 р.)] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.com. – 
URL: https://youtu.be/0Z7Du1udiUA. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 
09.06.2022. 

 
 
 

Публікації та статті в інтернет-змі щодо                                        
роботи медіахабу ООУНБ ім. М. С. Грушевського під час 

воєнного стану (березень – травень 2022) 
 
 

30. В библиотеке имени Грушевского одесситам рассказывают об 
истории Украины (фото, аудио) [Электронный ресурс] // УСИ 
Online. – 2022. – 13 апр. – URL: https://usionline.com/v-biblioteke-
imeni-grushevskogo-odessitam-rasskazyvajut-ob-istorii-ukrainy-foto-
audio/. — Назв. с экрана. – Дата публ.: 13.04.2022. 

 

З тексту: Мы с моими коллегами проводим циклы лекций по 
истории Украины, всемирной истории. Мы пытаемся дать 
людям базовые знания, для того чтобы они не велись на 
современные российские фейки. Мы знаем, что фейки – это 
вещь     спонтанная,     но     может     иметь     губительные  

https://youtu.be/fwIMRBzqNSI
https://youtu.be/0Z7Du1udiUA
https://usionline.com/v-biblioteke-imeni-grushevskogo-odessitam-rasskazyvajut-ob-istorii-ukrainy-foto-audio/
https://usionline.com/v-biblioteke-imeni-grushevskogo-odessitam-rasskazyvajut-ob-istorii-ukrainy-foto-audio/
https://usionline.com/v-biblioteke-imeni-grushevskogo-odessitam-rasskazyvajut-ob-istorii-ukrainy-foto-audio/
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последствия, – рассказал профессор кафедры истории 
Украины ОНУ имени Ильи Мечникова Тарас Гончарук. 

Профессор добавил, что кроме войны на фронте 
происходит идеологическая, и также очень важная – 
информационная война. 

 
31. Голова рухівців Одещини Василь Вельможко спрезентував 

свою книгу [Електронний ресурс] : [презентація кн. про визвол. 
рух на Одещині в 1917-1921 рр. «Чорноморці – борці за незалежну 
Україну (1917 – 1921)» та подарунок автора одного екз. директорці 
б-ки Ю. С. Амельченко для ООУНБ ім. М. Грушевського] // Нар. Рух 
України. – URL: https://goo.su/MHISE. – Назва з екрану. – Дата публ.: 
09.04.2022. 

 
32. Забіянов Є. На інформаційній передовій [Електронний ресурс] : 

[робота Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського в умовах 
повномасштабного вторгнення рф в Україну] / Євген Забіянов, 
Ольга Нагорнюк // Чорномор. новини. – 2022. – № 25/26 (четвер-
субота 7–9 квіт.). – URL: https://chornomorka.com/archive/22348-
22349/a-15926.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 07.04.2022. 

 
33. Кафедра суспільних дисциплін. «Кочубіїв – Хаджибей – Одеса. 

До 607-ї річниці першої письмової згадки міста» [Електронний 
ресурс] // Хмельн. гуманітар.-педаг. акад. : блоги. – URL: 
http://kgpa.km.ua/node/7095. – Назва з екрану. – Дата публ.: 
20.05.2022. 

 

З тексту: Лекція доктора історичних наук, професора 
кафедри історії України ОНУ ім. І. І. Мечникова Тараса 
Гончарука проведена на високому науково-методичному 
рівні із застосуванням різних прийомів педагогічної 
майстерності. Окрім того, лектор під час виступу 
використав дуже багату джерельну базу. Особливу цікавість 
становила частина доповіді, що стосувалася топонімічної 
частини походження назв населених пунктів півдня України. 

 
34. Кафедра суспільних дисциплін. Лекція на актуальну тему 

[Електронний ресурс] // Хмельн. гуманіт.-педаг. акад. : блоги. – 
URL: http://kgpa.km.ua/node/7120. – Назва з екрану. – Дата публ.: 
28.05.2022. 

https://goo.su/MHISE
https://chornomorka.com/archive/22348-22349/a-15926.html
https://chornomorka.com/archive/22348-22349/a-15926.html
http://kgpa.km.ua/node/7095
http://kgpa.km.ua/node/7120
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З тексту: Лекція кандидата філологічних наук, доцента 
кафедри української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова Ірини 
Нечиталюк «Шістдесятники: хронологія супротиву» була 
присвячена людям, які захищали не тільки українську 
ідентичність, а й універсальні, загальнолюдські цінності, які 
розпочали «бунт за цінності», які в складних умовах вміли 
приймати непрості і принципові рішення. Слухачів ознайомили із 
діяльністю КТМ – київський Клуб творчої молоді, львівським 
«Проліском», де тривав організований просвітницький, 
культурно-мистецький рух з виразними ознаками ідеологічної 
опозиції; основними формами сили опору: дисиденти, 
конформісти, внутрішня міграція. Лектором декламувалися 
чудові поезії В. Стуса, М. Вінграновського, І. Драча, Л. Костенко,                                       
В. Шевчука та багатьох інших. Рядки їх творів відображують 
глибинну любові до України та весь той біль за її страждання. 
Звичайно, не обійшлося без згадування жахливих сторінок 
репресій проти шістдесятників, які здійснювало КДБ:                           
24 серпня – 4 вересня 1965 року в Києві, Львові, Одесі, Івано-
Франківську, Луцьку, Феодосії заарештовано понад                             
20 представників української інтелігенції, більшість засуджено 
за «антирадянську пропаганду та агітацію»; 12 січня 1972 року 
– операція «Блок» – заарештовано В. Стуса, І. Світличного,                             
Є. Сверстюка, Л. Плюща; 1972–1974 заарештовано понад                                  
193 особи… 

 
35. Кафедра суспільних дисциплін. Онлайн-лекція [Електронний 

ресурс] // Хмельн. гуманіт.-педаг. акад. : блоги. – URL: 
http://kgpa.km.ua/node/7117. – Назва з екрану. – Дата публ.: 
27.05.2022. 

 

З тексту: В лекції доктора історичних наук, доцента, 

професора кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова 
Олександра Музичка «Незламний отаман українців: Симон 
Петлюра» було здійснено реконструкцію політичного портрету 
С. Петлюри в контексті діючої епохи. Проаналізовано політичну 
та військову діяльність отамана в надскладних умовах збройної 
боротьби за незалежність УНР. Одночасно доповідач провів 
історичні аналогії і паралелі із сучасністю, апелюючи до 
значення історичної пам’яті. Після завершення заходу було 
підведено підсумки, задавалися питання, що додавало жвавості 
та значимості події. 

http://kgpa.km.ua/node/7117
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36. Одесса до Одессы. Историк рассказал о 607-летии первого 
письменного упоминания города (фото, аудио) [Электронный 
ресурс] // УСИ Online. – 2022. – 19 мая. – URL: 
https://usionline.com/odessa-do-odessy-istorik-rasskazal-o-607-letii-
pervogo-pismennogo-upominanija-goroda-foto-audio/. — Назв. с 
экрана. – Дата публ.: 19.05.2022. 

 

З тексту: Лекция доктора исторических наук, профессора 
кафедры истории Украины ОНУ имени И. И. Мечникова 
Тараса Гончарука «Кочубиев – Хаджибей – Одесса. К 607-
летию первого письменного упоминания города» – часть 
серии лекций, которые проводятся регулярно в библиотеке 
имени Грушевского. Ее мог послушать любой желающий – 
придя в библиотеку лично либо онлайн, присоединившись к 
слушателям на платформе Zoom. Отметим, Тарас Гончарук 
говорил о том, что хорошо известно историкам, но долгое 
время всячески замалчивалось в угоду российской версии 
происхождения нашего города и в целом истории заселения 
северо-западного Причерноморья. 

 
37. Пенсіонерам Приморського району в бібліотеці імені 

Грушевського – про історію України [Електронний ресурс] : 
[цикл лекцій іст.-патріот. направлення в Одес. ОУНБ                                       
ім. М. Грушевського, які проводить д-р іст. наук Тарас Гончарук]                                    
/ Приморський Терцентр // Facebook.com. – URL: 
https://www.facebook.com/100027614782234/posts/102768750816
1732/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.04.2022. 

 

З тексту: «Ми з моїми колегами проводимо цикли лекцій з 
історії України, всесвітньої історії. Ми намагаємося дати 
людям базові знання для того щоби вони не велися на 
фейки. Ми знаємо, що фейки – це річ спонтанна, але може 
мати згубні наслідки», – розповів Тарас Гончарук. 

Пенсіонери відмітили, що інформаційний масив в 
притаманній йому швидкості, який надав Тарас Гончарук, 
мотивує на вивчення історії України козацької доби. 
 

https://usionline.com/odessa-do-odessy-istorik-rasskazal-o-607-letii-pervogo-pismennogo-upominanija-goroda-foto-audio/
https://usionline.com/odessa-do-odessy-istorik-rasskazal-o-607-letii-pervogo-pismennogo-upominanija-goroda-foto-audio/
https://www.facebook.com/100027614782234/posts/1027687508161732/
https://www.facebook.com/100027614782234/posts/1027687508161732/
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38. Повертайло М. «Одесі не 200, а 600 років»: історик про перші 
поселення на березі Чорного моря та російську версію 
заснування міста [Електронний ресурс] : [19 трав. відзначали                                   
607 років від першої письм. згадки про населений пункт, який 
існував на території ниніш. Одеси. Детальніше про історію 
заснування міста в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського розповів проф. 
каф. історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Тарас Гончарук]                              
/ Марина Повертайло // Суспільне. Новини. – URL: 
https://suspilne.media/241721-odesi-ne-200-a-600-rokiv-istorik-pro-
persi-poselenna-na-berezi-cornogo-mora-ta-rosijsku-versiu-
zasnuvanna-mista/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 21.05.2022. 

 
39. Струмок А. В обласній бібліотеці Одещини протидіють 

дезінформації в реаліях війни [Електронний ресурс] : [про що 
поспілкувалися з голов. бібліографом наук.-бібліогр. від.                                
Є. Забіяновим ] / Ангеліна Струмок // Тезис Одещини: інтернет-
портал новин. – URL: https://www.thesis.od.ua/2022/03/30/v-
oblasnij-biblioteczi-odeshhini-protidiyut-dezinformaczi%d1%97-v-
realiyah-vijni/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.03.2022. 

 
40. Шупта Д. Вічні у часопросторі [Електронний ресурс] : [про 

презентацію-лекцію кн. В. Вельможка «Чорноморці: борці за 
незалежну Україну (1917–1921)» в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського] 
/ Дмитро Шупта // Чорномор. новини. – 2022. – № 27/28 (четвер-
субота 14–16 квіт.). – URL: https://chornomorka.com/archive/22350-
22351/a-15943.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 14.04.2022. 

 
 

https://suspilne.media/241721-odesi-ne-200-a-600-rokiv-istorik-pro-persi-poselenna-na-berezi-cornogo-mora-ta-rosijsku-versiu-zasnuvanna-mista/
https://suspilne.media/241721-odesi-ne-200-a-600-rokiv-istorik-pro-persi-poselenna-na-berezi-cornogo-mora-ta-rosijsku-versiu-zasnuvanna-mista/
https://suspilne.media/241721-odesi-ne-200-a-600-rokiv-istorik-pro-persi-poselenna-na-berezi-cornogo-mora-ta-rosijsku-versiu-zasnuvanna-mista/
https://www.thesis.od.ua/2022/03/30/v-oblasnij-biblioteczi-odeshhini-protidiyut-dezinformaczi%d1%97-v-realiyah-vijni/
https://www.thesis.od.ua/2022/03/30/v-oblasnij-biblioteczi-odeshhini-protidiyut-dezinformaczi%d1%97-v-realiyah-vijni/
https://www.thesis.od.ua/2022/03/30/v-oblasnij-biblioteczi-odeshhini-protidiyut-dezinformaczi%d1%97-v-realiyah-vijni/
https://chornomorka.com/archive/22350-22351/a-15943.html
https://chornomorka.com/archive/22350-22351/a-15943.html
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Мазепа [17] 
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Плющ Л. [34] 

Повертайло М. 38 

Полторак В. 7, 11, 15 

  
Савченко С. 26 
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Стеблина Н. 23, 24 
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Чумак В. 1 

  
Шевчук В. [34] 

Шишко О. 19 

Шупта Д. 40 
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Географічний покажчик 

 
Івано-Франківськ 34 

  
Київ 34 

Кочубіїв 20, 33, 36 

Кубань 14 

  
Луцьк 34 

Львів 34 

  
Одеса 20, 33, 34, 36, 38 

Одещина 31, 39 

  
Північно-західне Причорномор'я 36 

Приморський р-н (м. Одеса) 37 

  
росія 1, 4–6, 8, 32 

рф (див. росія)  

  
Україна 10, 12, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 37 40 

УНР 35 

  
Феодосія 34 

  
Хаджибей 20, 33, 36 

  
Чорне море 38 

Чорнобиль 15 
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Розповідає Олександр Музичко 

 

Під час лекції Тараса Гончарука 

В об’єктиві Олександр Шишко 
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В ефірі виступ Ірини Нечиталюк 

 

Розповідає Володимир Полторака 
 

 

Під час запису лекції Тараса Гончарука 
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БІБЛІОТЕКА У ВСЕСВІТНЬОМУ ПАВУТИННІ 

 
 

                    
 
                            Facebook                                                Youtube.com 

 
 
 
 

                    

                       Instagram.com                                        Biblioteka.od.ua 

 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ 

БІБЛІОТЕКИ ім. М. ГРУШЕВСЬКОГО 
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