




Кузик Б.М.,  Білошапка В.В. Кіровоградщина: історія
та сучасність центру України:  В 2 т. – Дніпропетровськ: 
АРТ-ПРЕС,  2005.

Книга розповідає про минуле й теперішнє Кіровоградської
області, що географічно знаходиться в самісінькому центрі України. 
Містить великий ілюстративний матеріал і розрахована на широке
коло читачів.



Матівос Ю.М. Вулицями рідного міста. –
Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2008. – 104 с.

У цьому виданні вперше зроблена спроба висвітлити

походження назв основних вулиць обласного центру, а також

передмість, парків, майданів, скверів…- усіх об‘єктів, що є

складовими міста з 255-літньою історією.



Театр Марка Кропивницького (минуле і сучасне). 
Альбом / Авт.-упор. В.П. Шурапов. –Кіровоград: ПВЦ
«Мавік»,  2004. – 224 с. 

Альбом містить у собі документи, фотографії, ілюстрації, 
уривки з художніх і публіцистичних творів, а також листів
засновника Театру корифеїв, нашого видатного земляка
М.Л.Кропивницького, його учнів та послідовників…



Карпов В.Є.  Біля витоків козацтва / Науково-
пізнавальне видання. – Кіровоград, 2011. – 704 с.

Книга є першим в українській історіографії спеціальним
дослідженням козацького руху Єлисаветграда –Кіровограда з
метою створення ефективного механізму взаємодії влади та
козацьких громадських організацій щодо розвитку історичних, 
патріотичних… традицій Українського козацтва…



Символіка Кіровоградщини (альбом-каталог) / 
Під заг. ред. В.Кривенка, К. Шляхового. –Кіровоград: 
ПВЦ «Мавік», 2002. – 105 с.



Єлисаветград у дзеркалі слова / О.АСеменюк та ін.; за
ред. О.А. Семенюка. – Кіровоград: КОД,  2004. – 56 с.

У цьому дослідженні зосереджена увага на деяких аспектах
соціального, культурного, економічного життя дореволюційного
Єлисаветграда, які відбилися в мові та мовленні – словах і
текстах…



Заповідні куточки Кіровоградської землі /держ. упр. 
екологічної безпеки в Кіровоградській обл.; кол. авт. під
ред. докт. біол. наук Т.Л. Андрієнко. –К.: Арктур-А, 
1999. – 240 с.

Читачі ознайомляться з природними умовами області, 
історією досліджень цього краю. Охарактеризовані рослинний та
тваринний світ області…



Кизименко П. Пам’ять степів. –Кіровоград: ПВЦ
«Мавік», 2003. – 246 с.

Книга краєзнавчих нарисів про історію Приінгулля є спробою
вирізнити цю територію як колоритний, специфічний регіон
української землі. Козаччина, гайдамаччина, входження до складу
Російської імперії…



Пашутин А.Н. Исторический очерк Елисаветграда. –
Елисаветград, 1897.



Протоколы заседаній Елисаветградскаго медицинскаго
общества. –Елисаветградъ, 1911. – 162 с.

В 1900 году бюро Медицинского Общества, согласно постановлению
Собрания, решило осуществить задачу точного и аккуратного выпуска в свет
трудов и протоколов Общества.



Босько В.М. Визначні постаті Степової Еллади. –
Кіровоград: ВЦ “ Інформаційна мережа”, 2004. – 376 с.  

Ілюстроване історико-краєзнавче видання являє собою
своєрідну енциклопедію біографій 1100 особистостей часів
давно минулих і сьогодення, пов'язаних з територією сучасної
Кіровоградської області.



Шевченко С.І. Українська доля Нової Сербії. Історичні
нариси з минулого Кіровоградщини: Кіровоградщина в
українсько-сербських зв’язках (1752-2002). –Кіровоград: 
ПВЦ «Мавік», 2004. – 168 с.

У книзі в контексті найважливіших подій національної історії
розкрито роль Центральної України у зв’язках із Сербією за 250 років, 
починаючи від створень новосербських поселень…



Сборник научных работ врачей Кировоградской
области. –Кировоградское областное издательство.

Вып. 1. – 1957. – 74 с. 

Вып. 2. – 1958. – 138 с.
Сборники научных работ врачей Кировоградской области

освещают клинические исследования в различных областях
медицины.



• Серія «Єлисаветградське коло», що побачила світ у рамках
регіонального проекту «Історія рідного краю», нараховує вже вісім
книг: «Михайло Завадський — педагог, громадянин, сенатор», 
«Генерал Самсонов: повернення», «В ім’я України: Василь Нікітін», 
«Спогади лікаря Натана Ширмана», «Полиновий мед — Євген
Маланюк, Олександр Семененко, Кирило Емануель», «Книга Йосипа
Поліщука», «Любовь наша, отечество! Барковские, Прохоровы, 
Соколовы-Бородкины в памяти и истории» та «Небо под заколами»
— записки горного инженера». 



Сидоренко П.І., Присяжнюк С.С.  Медична освіта
Кіровоградщини: сторінки історії. –Кіровоград: «Імекс-

ЛТД»,  2008. – 160 с.
У книзі висвітлено етапи розвитку медичної освіти на

Кіровоградщині від часів заснування фортеці святої Єлисавети, на
території якої розміщувалася медико-хірургічна школа, до
сьогодення…



Отчетъ больницы Святой Анны Россійскаго
Общества Краснаго Креста за 1904 и 1905 г. / Сост. О. 
Юцевичъ. –Елисаветградъ, 1908. – 150 с. 



Шевченко С.І. Кіровоградщина – козацький край. –
Кіровоград,  2001. – 28 с.

У книзі розповідається про історію козацтва Центральної
України, яка свого часу була місцем запорозьких і гайдамацьких
загонів над поневолювачами українського народу…


