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                      «Я сам прийшов до політики через історію, 

                   і сей шлях вважаю нормальним...» 

                                                                М. Грушевський 
 

У кожного народу є свої історичні постаті першої 

величини, яких не в змозі прикрити пил віків. До таких 

велетнів української національної культури належить 

Михайло Грушевський (1866-1934) – визначний історик, 

археолог, літературознавець, соціолог, публіцист, пись-

менник, організатор української науки, громадсько-полі-

тичний і державний діяч, засновник Української Народної 

Республіки. 
 

 

Біографія  Михайла  Грушевського  
на  сторінках   інтернет-ресурсів 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%

83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D

0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%

85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1

%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0

%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87    
 

На сайті Вікіпедія розмі-

щено статтю про життя та 

творчість Михайла Грушев-

ського. 

Матеріал висвітлює життє-

пис письменника, творчу та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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наукову спадщину, вшанування пам’яті, бібліографію та 

посилання. Також сторінка містить багато чудових 

світлин М. Грушевського та його родини. 

http://www.m-hrushevsky.name/uk/Bio.html 

Тільки в незалежній Украї-

ні стало можливим об’єктив-

не висвітлення постаті Ми-

хайла Грушевського, належне 

поцінування його внеску в 

українську науку і держав-

ність, видання його творів і 

вшанування його пам’яті.  

Засновники сайту Михайло Грушевський. 

Енциклопедія життя і творчості зробили посильний 

внесок у цю святу справу. 

http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti/grushevsk

iy/  

 Сайт Київського націо-

нального університету імені 

Тараса Шевченка розмістив 

коротку біографію видатного 

українського історика, гро-

мадського діяча, Президента 

Української Народної 

Республіки – М. Грушевського. 

 

http://children.kmu.gov.ua/history/persons/1354.html 

Сайт Урядовий сайт для юних громадян в стислій 

та доступній для юних користувачів Інтернету розкрив 

http://www.m-hrushevsky.name/uk/Bio.html
http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti/grushevskiy/
http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti/grushevskiy/
http://children.kmu.gov.ua/history/persons/1354.html
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біографію та розповів про наукову діяльність М. Гру-

шевського.  

Своєю працею історик та 

вчений світового рівня  закладав 

міцні підвалини української 

державності. 

 

http://dovidka.biz.ua/mihaylo-grushevskiy-biografiya-

skorocheno/  

Dovidka.biz.ua – це довідник 

цікавих фактів та корисних 

знань. Біографія Михайла Гру-

шевського скорочено викладена 

в цій статті.  

http://www.istpravda.com.ua/research/2014/11/24/145966/  

Оксана Юркова, кандидат 

історичних наук на сайті 

Українська правда Історична 

правда опублікувала статтю 

«Загадка дати смерті Михайла 

Грушевського». 

Фарисейство із похороном та 

офіційним вшануванням його як «видатного вченого», 

«академіка Радянської України», що начебто визнав 

переваги соціалізму, далі закріплювалось передруком 

єдиного офіційного некролога на його смерть. Причому, 

з помилковою датою смерті. Чому?.. Відповідь на ці та 

інші запитання спробувала відповісти автор. 

 

http://dovidka.biz.ua/mihaylo-grushevskiy-biografiya-skorocheno/
http://dovidka.biz.ua/mihaylo-grushevskiy-biografiya-skorocheno/
http://www.istpravda.com.ua/research/2014/11/24/145966/
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https://www.youtube.com/watch?v=Z39xpthPFVY 

 «Хто не знає свого минулого, 

той не гідний свого май бут-

нього» – ці слова українського 

поета Максима Рильського мож-

на було б поставити епіграфом до 

унікального кіноциклу під за-

гальною назвою «Невідома Україна», створеного 

Національною кінематекою України.  

В рамках цього проекту на каналі You Tube 

розміщено фільм  «Михайло Грушевський». Це 

своєрідний біографічний нарис про першого Президента 

Української держави. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyypNQ 

Україна – це особистості, які 

формують обличчя її історії. 

Фільм «Обличчя української 

історії. Михайло Грушевський» 

розповідає про видатного 

громадського і державного 

діяча, визнаного лідера національно-демократичної 

революції, вченого-енциклопедиста – Михайла Грушев-

ського.  

Кінострічку можна переглянути на каналі You Tube. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z39xpthPFVY
https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyypNQ
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Творчість  Михайла  
Грушевського 

http://www.m-hrushevsky.name/uk/Fiction/Poetry.html 

 На сайті Михайло Грушевсь-

кий. Енциклопедія життя і 

творчості розміщено короткий 

аналіз поезії письменника та 

тексти його віршів, які були 

опубліковані у книзі Михайло 

Грушевский. Із літературної 

спадщини / Ред. Л. Винар, упор. Г. Бурлака, А. Шаць-

ка. – Нью-Йорк; Київ, 2000. – 416 с. 

http://archeos.org.ua/?page_id=1522 

На сайті Інститут українсь-

кої археографії та джерело-

знавства ім. М. С. Грушевсь-

кого НАН України розміщено 

повнотекстову базу даних усіх 

томів  книги  М.С. Грушевсь-

кого «Історія України-Руси», з якими можна озна-

йомитися у форматі PDF. 

http://portfel.at.ua/dir/g/grushevskij_mikhajlo/predok/1

48-1-0-404  

Книгу «Предок», яку складають 

найяскравіші твори з художньої 

спадщини видатного вітчизняного 

історика і вченого, одного з 

найбільших поборників українсь-

http://www.m-hrushevsky.name/uk/Fiction/Poetry.html
http://archeos.org.ua/?page_id=1522
http://portfel.at.ua/dir/g/grushevskij_mikhajlo/predok/148-1-0-404
http://portfel.at.ua/dir/g/grushevskij_mikhajlo/predok/148-1-0-404
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кої духовності Михайла Грушевського можна прочитати 

на сайті Портфель у форматі PDF.  

http://www.m-hrushevsky.name/uk/History.html 

Сайт Михайло Грушевсь-

кий. Енциклопедія життя і 

творчості містить повно-

текстову базу даних істо-

ричних праць М. Гушевсь-

кого, літературних студій, 

драматичних та прозових 

творів, публіцистику за роками видання, його листи. 

http://www.rulit.me/books/istoriya-ukrainskoi-literaturi-

tom-1-read-403794-1.html  

Академік М. С. Грушевсь-

кий був видатним дослід-

ником історії української 

літератури. За життя він ви-

дав п’ять томів «Історії укра-

їнської літератури», шостий 

зберігся в рукописі. На сайті 

RuLit розміщено 1 Т. цієї праці, який можна прочитати 

онлайн.  

http://libruk.in.ua/g/464-grushevskij-mikhajlo  

Сайт Libruk – Українська 

електронна бібліотека надає 

можливість користувачам Ін-

тернету безкоштовно скачати, 

або читати твори М. Гру-

шевського онлайн.  

http://www.m-hrushevsky.name/uk/History.html
http://www.rulit.me/books/istoriya-ukrainskoi-literaturi-tom-1-read-403794-1.html
http://www.rulit.me/books/istoriya-ukrainskoi-literaturi-tom-1-read-403794-1.html
http://libruk.in.ua/g/464-grushevskij-mikhajlo
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http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=556 

На сайті УкрЛіб. Бібліо-

тека Української Літератури 
метою створення якого було 

зробити українську літературу 

доступною для всіх, хто бажає 

її читати викладено повний 

текст твору М. Грушевського 

«Ясновельможний сват».  

http://chtyvo.org.ua/authors/Hrushevskyi/ 

Сайт Чтиво. Електронна 

бібліотека надав велику теку 

творів М. Грушевського, які 

можна читати онлайн. Твори  

розміщено за алфавітом, що 

набагато спрощує пошук 

потрібної публікації. 

http://www.ex.ua/12629433 

Книга «Вільна Україна» 

знайомить читачів з творами 

М. Грушевського, на сторін-

ках якої автор з'ясовує най-

важливіші проблеми станов-

лення української державнос-

ті та національного відрод-

ження, котрі мають пряме відношення до політичних 

процесів, що відбувалися у тогочасній Україні. 

Ознайомитись з книгою в режимі онлайн можна на сайті 

EX.UA текст у форматі djvu.  

 

http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=556
http://chtyvo.org.ua/authors/Hrushevskyi/
http://www.ex.ua/12629433
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http://h.ua/story/338653/ 

Портал громадянської 

журналістики. Інтернет-

видання ХайВей представ-

ляє вашій увазі маловідомий 

твір відомого українського 

історика і громадського діяча 

Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934) «На 

горах», датований 1912 р. 

http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22H

rushevsky%2C+Mykhalo%2C+1866-1934%22 

В Інтернет-архіві можна 

ознайомитись з текстами книг 

М. Грушевського, які були 

видані 1866-1934 рр., в режимі 

онлайн. 

 

http://coollib.com/b/198210 

Сайт CoolLib – Классная 

библиотека! Це бібліотека з 

відкритим доступом. Книгу 

Михайла Грушевського «Ілюс-

трована історія України» 

можна скачати безкоштовно в 

форматі epub, fb2, rtf, mobi, pdf для телефона, андроїда, 

айфона.  

http://h.ua/story/338653/
http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Hrushevsky%2C+Mykhalo%2C+1866-1934%22
http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Hrushevsky%2C+Mykhalo%2C+1866-1934%22
http://coollib.com/b/198210

