Патріотів виховує історія
Україно!
Твій древній дух дає мені наснагу
До відданої праці, до життя
Історія вселя в мене відвагу.
Сучасність – вірний погляд в майбуття!
Б. Косопуд

Національне відродження, що охопило нашу державу, докорінний злам
стереотипних уявлень про історичний процес, повернення із забуття цілих
історичних пластів, сотень імен державних і культурних діячів – усе це дає
можливість наново переосмислити історичне минуле України, без глибокого
пізнання якого, без звернення до національних джерел, народної пам’яті, без
висвітлення національно-визвольної боротьби, боротьби за державність
України, возз’єднання її земель, без тисячолітнього життєвого досвіду,
неможливо виробити правильні орієнтири на майбутнє.

Горда слава козаків
Так ось вона, Січ!
Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді
й дужі, як леви! Ось звідки розливається
воля й козацтво на всю Україну!
М. Гоголь
Людина завжди прагнула свободи, зокрема і якомога меншої
залежності від офіційної влади. Але за часів, коли суспільство було становим,
тобто не вільним, здобути свободу від офіційної влади одна людина не могла.
Її можна було досягти лише у складі якоїсь спільноти і вона мусила мати
військовий характер.
Однією з таких спільнот було запорізьке козацтво. Слово «козак»
надовго вкарбувалося в народну пам’ять як синонім українського лицаря,
захисника своєї Вітчизни. А Українська козацько-гетьманська держава стала
своєрідним символом «золотого віку» України, що надихав учасників
визвольної боротьби в пізніших часах.

Бачинська
О.
А.
Козацтво
в
«післякозацьку» добу української історії (кінець
XVII – XIX cт.) / О. А. Бачинська. – Київ : Вища
школа, 2011. – 287 с.
На основі документальних джерел досліджено
історію та збереження традицій українського
козацтва після ліквідації автономної Гетьманщини
(1764) і зруйнування Запорізької Січі (1775)
наприкінці XVIII – XIX cтоліття.
Кожний розділ презентує окремий період в
історії козацтва, який розкривається через сприйняття
власного становища козацькою верствою, ставлення
до неї керівництва різних держав і провадження ними відповідної політики.
Для всіх, хто цікавиться історією України загалом і козацтва зокрема.
Гітін В. Г. Видатні постаті козацької доби /
В. Г. Гітін. – Харків : Торсінг плюс, 2012. – 336 с.
Козацька доба – сліпучо яскрава епоха нашої
історії, героїчна, жорстока, притому безмірно
романтична, коли нестямні пристрасті рятували або
руйнували цілі держави, коли карколомні пригоди
були звичною нормою буття, коли честь уважалася
набагато ціннішою за життя, котре постійно
балансувало на межі буття і небуття.
Дане видання містить інформацію про відомих
козаків, видатних гетьманів, про їх вчинки, справи, що
виявляють сутність людини і перш за все дають
підстави вважати людину видатною особою,
будівничим, або нікчемою і руйнівником.
Для всіх, хто цікавиться історією України.
Голобуцький В. О.
Запорізька Січ в
останні часи свого існування (1734 – 1775 роки) /
В. О. Голубицький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004.
– 421 с.
Видання присвячене одному з найбільш
захоплюючих
періодів
історії
запорізького
козацтва, так званої Нової Січі (1734 – 1775 роки).
Вихід козацтва на історичну арену, його
самовіддана
боротьба
проти
феодальнокріпосницького та національного гніту залишила
глибокий слід у пам’яті сучасників і нащадків.
У книзі використані численні архівні
матеріали та інші джерела, автор змалював яскраву
картину життя та боротьби славнозвісних

запорожців.
Для всіх, хто цікавиться історією Запорізької Січі.
Градова Г. Гетьмани України. Історії про
славу, мудрість і відвагу
/ Г. Градова. – Харків : Віват, 2015. – 352 с.
У книзі зібрані біографії керманичів України –
гетьманів, чия посада протягом кількох століть була
уособленням непереможного прагнення нашого
народу до волі й державної самостійності, а їхній
життєвий шлях – славетними і водночас трагічними
сторінками української історії.
Тож читайте про славу і зраду, мудрість і
підлість, відвагу і слабкість та крізь призму століть
вдивляйтеся в сьогодення.
Для найширшого кола читачів.
Запорожці: до історії козацької культури / за
ред. І. Кравченка. – Київ : Мистецтво, 2003. – 400 с.
У книзі зібрані найрізноманітніші матеріали з
питань історії запорізького козацтва, зокрема з питань
культури козаків, які створили багато високохудожніх
історичних дум і пісень, літописів, творів живопису та
архітектури, козаків, котрих називають «лицарями
Бароко».
Книга ілюстрована багатьма кольоровими та
чорно-білими
репродукціями
творів
давнього
українського мистецтва.
Для всіх кому цікава історія культури запорізького козацтва.
Історія Запорізької Січі / за ред. В. Смолія. –
Київ : Арій, 2015. – 240 с.
Це унікальне видання. Де вперше визначено і
науково обґрунтовано час та місця постійного
розташування над Дніпром та Дунаєм січового
Коша. У ньому висвітлено утворення «козацької
республіки», матеріальну та духовну культуру
січової громади, вплив останньої на українське
суспільство ранньомодерної доби.
У книзі ви знайдете відомості про Хортицький
замок, Томаківську, Базавлуцьку, Микитинську,
Олешківську та інщі Січі.
Для всіх, хто цікавиться історичним минулим України.

Історія України в особах: козаччина / за
ред. В. М. Горобця. – Київ : Україна, 2013. – 304
с.
Книга містить нариси про найвидатніших
державних,
громадських,
церковних
та
культурних діячів України середини XVII – XVIII
cтоліття. Для України переломною добою стала
Хмельниччина, або точніше – Національновизвольна війна середини XVII століття. Саме
вона кардинально змінила історичну долю
українського народу. Через життєписи окремих
людей відтворено героїчну боротьбу українського
народу за своє соціальне й національне
визволення, побудову незалежної Української
держави, показано становлення української духовної культури в контексті
європейських культур.
Кащенко А. Ф. Оповідання про славне
Військо Запорозьке низове / за ред. М. А. Шудрі.
– Дніпро : Січ, 2011. – 494 с.
В книзі яскраво відтворені епізоди боротьби
запорозьких козаків з ворогами в різні періоди
історії України. Чимало сторінок книги присвячено
конкретним
історичним
діячам
–
Б.
Хмельницькому, П. Сагайдачному, М. Кривоносу,
І. Сірку та іншим.
Для всіх, хто цікавиться історією Запорізької
Січі.

Косенко Л. О. Козаки: Лицарський орден
України: факти, міфи, коментарі / Л. О. Косенко. –
Харків : Школа, 2009. – 608 с.
У книзі ви знайдете своєрідний порівняльний
аналіз, де запорозьке козацтво розглянуто у паралелі з
різними вільними військовими спільнотами. Адже в
запорожців було багато попередників у різних кінцях
світу, які багато в чому нагадували їх.
Автор
розглядає
феномен
запорозького
козацтва у різних аспектах – політичному,
економічному, військовому, геополітичному тощо.
Для всіх любителів історії козацтва.

Мицик Ю. А., Плохій С. М. Як козаки
Україну боронили / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій. –
Київ : ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2018. – 368 с.
Книжка містить захоплюючу науковопопулярну розповідь про виникнення українського
козацтва, його розквіт і занепад.
Характеризуються звичаї козацтва, його
військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій
і функції Запорізької Січі, боротьба з зовнішніми
ворогами, внесок козацтва в культуру українського
народу. Також висвітлюється вплив традицій
козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців.
Для широкого загалу читачів.
Додаткова інформація на сайтах:
1. Виникнення козацтва… [Електронний ресурс] // Історія України :
[сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.], 2019. – Режим доступу:
https://sites.google.com/site/historystiopin/5-ukraienske-kozactvo
/
(дата
звернення: 8.10.2020). – Назва з екрана.
2 .Губарець В. Звідки ми знаємо про козаків [Електронний ресурс] /
В. Губарець // Український тиждень : [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. –
Режим доступу:
https://tyzhden.ua/History/235212 / (дата звернення:
8.10.2020). – Назва з екрана.
3. Запорізька О. Як живуть і чим дихають сучасні козаки [Електронний
ресурс] / О. Запорізька // Укрінформ : [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.], 2017. –
Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2359237-ak-zivut-icim-disut-sucasni-kozaki.html / (дата звернення: 8.10.2020). – Назва з екрана.
4. Козацтво Запорозької Січі як запорука духовності українського
народу [Електронний ресурс] // Освіта.UA : [сайт]. –Текст. дані. – Київ, 2020.
– Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/culture/11461 / (дата звернення:
7.10.2020). – Назва з екрана.

Борці за честь і волю України
Шлях звільнення кожної нації
Густо кропиться кров’ю.
Симон Петлюра
Відроджена Україна потребує могутньої духовної наснаги нації. Ту
силу дає кожному народові ідеологія націоналізму. Власне, націоналізм будьякої нації виникає є її зародження, з перших проявів етнічної самосвідомості.
Так і український націоналізм долав історичні рубежі, видозмінюючи
форми й залишаючись за змістом глибокою філософією, баченням минулого,
будення, майбутнього нації. І були в нім і крок князівських когорт, і козацька
полинова воля, і Шевченкова любов, і трагічний фанатизм вояків УПА.
Галамай С. У боротьбі за Українську
Державу. Спогади / С. Галамай. – Львів :
Видавництво «Мс», 2013. – 458 с.
Дане видання – це
спогади одного з
провідних членів ОУН Степана Галамая. Крізь
призму його особистої долі ви ознайомитесь із
віхами діяльності українського національновизвольного руху. Автор книги у 30-ті роки був
повітовим провідником ОУН Львівщини, а згодом
в’язень польського режиму, активний учасник
відродження 1941 року, відтак, після Другої
світової війни – один із чільних діячів ОУН на
еміграції.
Книга проілюстрована
документами та
світлинами того часу, що допоможе вам глибше пізнати описувані події.
Гордасевич Г. Л.
Степан Бандера:
людина і міф / Г. Л. Гордасевич. – Львів :
«Апріорі», 2008 – 208 с.
Вже навіть за життя ім’я цієї людини
оточували легенди, з десятиліттями і століттями їх
число збільшується, аж стає важко відрізнити: де
правда,
а
де
вимисел?
Авторка
книги
розраховувала на читача, який або нічого не знає
про Організацію Українських Націоналістів та її
провідників: Євгена Коновальця, Андрія Мельника
і Степана Бандеру – або, навіть, гірше того, має
абсолютно викривлене поняття про цих людей і

тогочасні події. Гарно сприймається і сама постать С. Бандери: чи точніше
молодого юнака, потім революціонера, а згодом – зрілого політика.
Для всіх, хто цікавиться історією ОУН.
Дмитрук В.
Вони боролися за волю
України / В. Г. Дмитрук. – Луцьк : ВАТ
«Волинська обласна друкарня», 2017. – 1072 с.
У книзі на глибокому аналізі історичних
подій, на численних архівних документах та
спогадах
учасників
національно-визвольної
боротьби українського народу автор відтворює
захоплюючу і трагічну сторінку історії боротьби
українського народу за незалежність України в
1917-1959 роках, який вистояв і переміг в двобої з
коричневими і червоними окупантами, що з різних
боків навалювались на нашу Батьківщину.
Для спеціалістів у галузі історії, викладачів,
студентів та широкого загалу читачів.
Лебедь М. УПА. Українська повстанська
армія, її ґенеза, ріст і дії у визвольній боротьбі
українського народу за Українську Самостійну
Соборну Державу / М. Лебедь. – Дрогобич :
Відродження, 2003. – 208 с.
У книзі висвітлена визвільна боротьба
українського народу проти його основних ворогів під
час Другої світової війни, гітлерівської Німеччини і
більшовицької Москви. Автор також наводить дуже
багато оригінальних документів боротьби УПА і
українського
протинімецького
та
протибільшовицького підпілля.
Для всіх хто цікавиться історією УПА.
Литвин С. Симон Петлюра у боротьбі за
Самостійну Україну / С. Литвин. – Київ :
Смолоскип, 2018. – 680 с.
У книзі проведено комплексне дослідження
життя і діяльності Голови Директорії і Головного
Отамана військ Української Народної Республіки –
Симона Петлюри.
Автор спростовує численні міфи та стереотипи
і доносить до нас правдиві свідчення. Полемічний
характер викладу різних, часто суперечливих
поглядів на діяльність С. Петлюри робить видання
цінним, а висновки переконливими. У виданні

наведено багато цікавих фактів про тогочасні відносини України з Росією,
Польщею, країнами Антанти, і схожості історичних паралелей із
сьогоденням.
Розраховано на всіх, хто цікавиться історією України.
Організація українських націоналістів і
Українська повстанська армія / за ред. О. Ю. Бея. –
Київ : «Наукова думка», 2005. – 70 с.
У виданні знаходяться підсумкові тези,
напрацьовані групою істориків, утвореної при
Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА,
що висвітлюють найбільш дискусійні аспекти історії
цих організацій.
Суть проблеми ОУН-УПА полягає у з’ясуванні
питання, яким повинно бути офіційне ставлення
сучасної влади до підпільно-повстанських структур,
що боролися за незалежність України у минулому.
Для широкого загалу читачів.
ОУН минуле і майбуття / за ред. С. Тарана.
– Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1993. – 304 с.
Перший розділ книги присвячений діячам
Націоналістичного руху. В ньому – нариси, спогади
про тих, хто очолював ОУН, чи звичайною
повсякденною працею стверджував крицеву міць
поступу нації в XX столітті. Другий розділ вміщує
декларацію, програму і резолюції, що окреслюють
напрями діяльності Організації.
Для широкого загалу українства.
Сергійчук В. Український здвиг: Волинь.
1939-1955 / В. Сергійчук. – Київ : Українська
Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.
У книзі розповідається про пробудження
національної свідомості українців-волинян, котрі
протягом
багатьох
століть
були
поневолені
чужинцями.
На конкретних фактах показано, як поряд із
жертовним відродженням українства на теренах
історичної Волині у 1939 – 1941 роках готувався
плацдарм для розгортання визвольної боротьби на
Великій Україні.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією нашої
Батьківщини.

Хома І. Я. Євген Коновалець / І. Я. Хома. –
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 254 с.
Це науково-популярне видання присвячене
життю і діяльності Євгена Коновальця і розповідає
про його громадське та політичне життя, яке
вимагало
активності,
творчості,
здатності
організовувати навколо себе однодумців, уміння
реалізовувати ініціативи, застосовувати знання й
здібності, розум і мудрість.
Для широкого загалу користувачів.

Додаткова інформація на сайтах:
1. 917. Повоєнна доба. ОУН – УПА [Електронний ресурс] // Історія
України : [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.], 2020. – Режим доступу:
https://sites.google.com/site/historystiopin/916-povoenna-doba-oun-upa / (дата
звернення: 8.10.2020). – Назва з екрана.
2. Повстанці: історія однієї армії [Електронний ресурс] // Укрінформ :
[сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.], 2017. – Режим доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2323247-povstanci-istoria-odnieiarmii.html / (дата звернення: 8. 10. 2020). – Назва з екрана.
3. УПА – відповідь нескореного народу [Електронний ресурс] //
Український інститут національної пам’яті : [сайт]. – Текст. дані. – Київ,
2017. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/page/ukrainska-povstanskaarmiya / (дата звернення 8.10.2020). – Назва з екрана.
4.
Що варто знати про УПА: цікаві факти, про які мало хто знає
[Електронний ресурс] // Галас. Агенція новин з Тернополя : [сайт]. – Текст.
дані. – Тернопіль, 2017. – Режим доступу: https://galas.te.ua/2017/10/ / (дата
звернення: 8.10.2020). – Назва з екрана.

Українці на фронтах Другої світової
Є дві правди. Одна дійсна, реальна правда.
Друга – вигадана, неіснуюча, така, якою хотіли б її бачити.
Вона вважатиметься за дійсну, а дійсна за ворожий наклеп.
О. Довженко
У світі дуже небагато країн, на долю яких Друга світова війна вплинула
так радикально, як на долю України та її мешканців. Війна пройшла через
життя кожної української родини і є вагомою складовою історичної пам’яті
українського суспільства. З’ясування істинних причин, характеру і наслідків
цієї війни має особливе значення для переосмислення і поглибленого
вивчення історичного шляху українського народу та його внеску у розгром
гітлерівської Німеччини.
Кучер В. І. Україна у Другій світовій війні (1939 –
1945) : посібник для вчителя / В. І. Кучер. – Київ :
Генеза, 2004. – 272 с.
Наскрізною ідеєю книжки є теза про внесок
українського народу в розгром нацистської Німеччини
та її союзників. Розглянуті питання боротьби
українських
національно-визвольних
сил
за
українську незалежну державу.
На території України відбулась майже половина
стратегічних операцій, у ході яких вирішувалася доля
всієї Європи. У бойових операціях на території нашої
країни брали участь 54 армії збройних сил СРСР.
Для всіх хто цікавиться історією України періоду Другої світової
війни.
Левітас Ф. Л.
Друга світова війна:
український вимір / Ф. Л. Левітас. – Київ : Наш час,
2012. – 272 с.
Автор книги розкриває найактуальніші питання
Другої світової війни та роль і місце України в подіях
1939 – 1945 років. Основна увага приділена таким
питанням: справжні причини війни, особливості
таємної міжнародної дипломатії, трагедія і подвиг
перших років війни, ціна перемоги, українці-герої,
війна як історичний феномен.
Для всіх, хто цікавиться новітньою історією
України.

Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський
геноцид українського народу. Факти і наслідки /
Ф. Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 288 с.
З великими труднощами було прийнято в залі
Верховної Ради України постанову про визнання
Голодомору 1932-33 років геноцидом українського
народу.
Як українець, свідок Голодомору, очевидець
окупації України і учасник її звільнення від Донбасу
до Карпат – автор цієї книги, розрахованої на
найширшу читацьку аудиторію, обмежує своє
завдання
сталінсько-гітлерівським
геноцидом
українського народу.
Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в
роки Другої світової війни: cпроба нового
концептуального погляду / І. К. Патриляк,
М. А. Боровик. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.
М., 2010. – 590 с.
У книзі велику увагу приділено висвітленню
«української проблеми» напередодні і на початку
Другої світової війни, долі українських земель у
1939-1940 роках, участі українців у фінській
компанії, окупаційному режиму нацистів та їхніх
союзників в Україні, українському визвольному
рухові, діяльності підпілля і партизанів, взаєминам
більшовицької влади і українського суспільства в
роки війни.
Для всіх, хто цікавиться історією України періоду Другої світової
війни.
Україна в полум’ї війни. 1941-1945 / за ред.
П. П. Панченка. – Київ : Україна, 2005. – 560 с.
У книзі розкриваються діяльність руху
Опору, тактика козачих та
кавалерійських
формувань, що визволяли українську землю від
ненависного ворога. Особливості політиковиховної роботи серед військовослужбовців у
фронтових умовах, масовий героїзм, мужність,
самовідданість бійців і командирів, які вистояли і
перемогли у жорстокому двобої з фашизмом.
Для всіх, хто виявляє інтерес до історії
Другої світової війни.

Україна в Другій світовій війні: погляд з
XXI століття. Історичні нариси / за ред. О. Ю.
Бея. – Київ : Наукова думка, 2011. – 733 с.
В книзі на основі критичного аналізу вже
опублікованих матеріалів і нових масивів джерел
подане сучасне бачення мобілізаційних і режимних
заходів тогочасного керівництва, стратегічних і
фронтових операцій на території України, політики
німецької окупаційної влади, повсякденного життя
цивільного населення в умовах нацистського
режиму, долі жертв нацистських переслідувань.
Демографічні втрати українського народу в роки
війни.
Для всіх, хто цікавиться минулим України.
Україна і український народ у Другій
світовій війні: дискусії / за ред. Л. Герасименка.
– Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. –
56 с.
Збірник містить запис дискусій щодо участі
України і українського народу в Другій світовій
війні, проведених на засіданнях двох «круглих
столів» за ініціативою Українського інституту
національної пам’яті 6 та 20 лютого 2009 року.
В книзі наголошено на трагічній долі
українського народу, який не маючи власної
держави, став розмінною монетою у грі великих
держав. Україна не розглядалась як окрема
держава, а тому мова йшла лише про її території
як засіб для задоволення геополітичних інтересів європейських країн.
Для тих, хто не байдужий до історії України.
Додаткова інформація на сайтах:
1. Лавський С.
Про роль українців у Другій світовій війні
[Електронний ресурс] / С. Лавський // Менщина : [сайт]. – Текст. дані. –
[Б. м.], 2020. – Режим доступу: https://mena.org.ua/blog/pro-rol-ukrajintsiv-udruhij-svitovij-vij / (дата звернення: 8.10.2020). – Назва з екрана.
2. Подільська С. Що варто знати про українців та Україну у Другій
світовій війні [Електронний ресурс] / С. Подільська // АрміяInform : [сайт]. –
Текст.
дані.
–
Київ,
2020.
–
Режим
доступу:
https://armyinform.com.ua/2020/05/shho-varto-znaty-pro-ukra / (дата звернення:
8.10.2020). – Назва з екрана.
3. Сандул Ю. Україна в Другій світовій війні: перемога чи поразка?
[Електронний ресурс] / Ю. Сандул // Укрінформ : [сайт]. – Текст. дані. – Київ,

2016. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2013150ukraina-u-drugij-sv / (дата звернення: 8.10.2020). – Назва з екрана.
4. Україна в Другій світовій війні [Електронний ресурс] // Український
інститут національної пам’яті : [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим
доступу: https://old.uinp.gov.ua/sites/default/files/userupload/broshura / (дата
звернення: 8.10.2020). – Назва з екрана.
5. Україна у Другій світовій війні [Електронний ресурс] //
Енегродарська міська рада : [сайт]. – Текст. дані. – Енергодар, 2018. – Режим
доступу: https://www.en.gov.ua/aktualyno/ukrayina-u-drugiy-svitovy-viyn / (дата
звернення 8.10.2020). – Назва з екрана.

Українські патріоти сьогодення
Мій український патріотизм то не сентимент,
Не національна гордість, то важке ярмо, яке
Доля положила на мої плечі.
І. Франко
Незалежність нам не впала з неба. Майже три десятиліття українці
виборюють її крок за кроком. Революція на граніті: (2-17 жовтня 1990 року),
стрижнем протестних подій було студентське голодування на площі
Жовтневої революції у Києві
(нинішньому Майдані Незалежності),
Помаранчева революція: (листопад-грудень, 2004–2005 роки) — кампанія
протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори
в Україні, організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка.
Революція Гідності (Євромайдан): (листопад-лютий 2013–2014 роки), коли
народ України вибрав курс на євроінтеграцію.
І сьогодні наші кордони захищають кращі сини і дочки України! Адже
вже сьомий рік триває війна з Росією. Ця війна згуртувала наш народ,
поєднала його навколо однієї мети – захисту миру, суверенітету та цілісності
нашої держави. Неможливо переоцінити заслуги відважних воїнів-кіборгів,
українські бійці щодня борються за нашу безпеку наш спокій і кожен знає,
що допоки є волонтери та просто небайдужі українці, наша нація незламна.
Богдан В. Про наболіле: збірка / В. Богдан. –
Полтава : ТОВ «Копі-центр», 2016. – 194 с.
Книга охоплює широкий спектр проблем,
пов’язаних із українським державотворенням,
забезпеченням
національної
безпеки
країни,
боротьбою із корупцією, стратегією ефективної
відсічі
агресії
Росії
проти
України
та
антидержавному
заколоту
проросійських
терористичних банд формувань на частині

окупованих територій Донецької і Луганської областей та стосовно
відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Для широкого загалу читачів.
Вівчарик М. М. Українська нація: шлях
до самовизначення : монографія / М. М. Вівчарик.
– Київ : Вища школа, 2001. – 287 с.
Видання допоможе глибше зрозуміти родовід
і духовні витоки нації та усвідомити, що шлях, який
обрала Україна, – це побудова демократичної
правової держави та утвердження в ній
громадянського суспільства, в якому ідея
Української держави є консолідуючою силою.
Для всіх, кому не байдужа доля суверенної
України.
Гальчинський А. С.
Помаранчева
революція і нова влада / А. С. Гальчинський. –
Київ : Либідь, 2005. – 368 с.
У книзі автор аналізує об’єктивні передумови
Помаранчевої революції, її рушійні сили, історичні,
соціальні та психологічні витоки і переконаний, що є
всі підстави розглядати ці події як вияв класичної за
своїм змістом соціальної революції, яка безперечно є
логічним продовженням глибоких суспільних
трансформацій розпочатих 1991 року.
Головне гасло Майдану «Свободу не
спинити» – це незаперечний доказ пробудження
нації, самоствердження особистості, активізації
демократичного процесу.
Для широкого загалу читачів.
Ковалів Ю. І. Війна після війни / Ю. І. Ковалів. –
Біла Церква : «Буква», 2016. – 71 с.
Видання розповідає про бійців, які ціною
свого життя захищають рідну землю і мусять дійти
висновку, що Москва постійно воювала з
Україною, тільки форми війни були різними, що
сьогодні прийшов час дати гідну й остаточну
відсіч її зазіханням.
Також в книзі наводиться фрагмент історії
від 1945 року до 90-х років XX століття, який
розкриває перебіг руху спротиву українства.
Для всіх, хто цікавиться історією України.

Моргун В. Ф. Україна і Майдан. Думи
скорботи та надії / В. Ф. Моргун. – Полтава :
Дивосвіт, 2015. – 32 с.
Помаранчева
революція
Майдану-1,
Єврореволюція гідності Майдану-2, вторгнення
«зелених чоловічків» із Росії в Україну: невизнана
«ввічлива» анексія Криму та неоголошена
«гібридна» війна на Донбасі – про все це йдеться в
даному збірнику.
Для всіх, хто цікавиться сучасною історією
України.
Лукасевич А. І. Наш захисник. Ми хочемо жити в
мирі / А. І. Лукасевич. – Київ : ПП «Агенство по
розповсюдженню друку», 2015. – 128 с.
Ілюстроване видання, присвячене захисникам
української землі – активним учасникам АТО. Головні
герої – славні сини своєї країни, міцні та незламні
патріоти з жовто-блакитною бронею, які є своєрідним
непереможним щитом українського народу.
Ця війна згуртувала наш народ, поєднала його
навколо однієї мети – захисту миру, спокою, добра, а
також суверенітету та цілісності нашої України.

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки
АТО / за ред. С. С. Скляра. – Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2016. – 511 с.
Ця книга – це спогад про всіх, хто віддав своє
життя, і про тих, хто вижив у боях. Основна її мета –
згадати все. Ця книга є свого роду енциклопедією
війни: хронологія бойових дій, аналітика, репортажі
журналістів, які на власні очі бачили кров і сльози.
Тож читайте. Згадуйте. Аналізуйте. Робіть
висновки. Пам’ятайте!

Новітня Україна 1991-2001: роздуми видатних
сучасників / за ред. М. Ф. Головатого. – Київ :
МАУП, 2010. – 160 с.
У книзі подані різні погляди авторів на сучасні
події. Розглянуто стратегії національного розвитку і
шляхи розбудови самостійної соборної Української
держави, що потребує духовного оновлення,
нагромадження
інтелектуального
потенціалу,
осмислення українським народом своєї історичної
місії у третьому тисячолітті.
Для широкого кола читачів – політиків,
науковців, аспірантів, студентів.
Стражний О. С.
Менталітет Майдану:
хроніка
подій,
свідчення
очевидців
/
О. С. Стражний. – Київ : «Дніпро». – 2016. – 192 с.
Менталітет Майдану виведено в динаміці і
суперечностях – він, як організм, зароджується,
дорослішає, усвідомлює себе і, в решті решт, діє.
Аналізуючи
поведінку
учасників
руху
спротиву і пересічних громадян, що підтримали або
не підтримали Майдан, автор робить висновки про
те, які саме риси української ментальності під час
екстремальної ситуації виявили себе найбільшою
мірою.
Для широкого загалу читачів.

Торба В. Я - свідок. Записки з окупованого
Луганська / В. Торба. – Київ : ТОВ «Українська
прес-група», 2016. – 384 с.
Полум’я Донбасу обпекло всю Україну, і
ще довго буде нагадувати про себе болючими
ранами. В книзі зібрані статті, факти,
спостереження, репортажі і все це зрештою
перетворилось на мозаїку часу.
Видання розповість про втрату і біль, про
героїзм і безпорадність, про те, що довелося
пережити українцям на Донбасі і до чого вони
мають бути готові.
Для широкого загалу читачів.

Филипович Л. О.
Майдан і Церква /
Л. О. Филипович. – Київ : Техніка, 2015. – 656 с.
Книга є наслідком моніторингу подій зими
2013–2014 років, що відбулися в Україні після
непідписання Україною угоди про асоціацію з
Євросоюзом, коли українці вийшли з мирними
протестами проти політики влади.
До збірки
увійшли не тільки хронологія подій а й звернення і
заклики релігійних лідерів до народу і до влади,
неофіційні висловлювання та коментарі звичайних
віруючих та їх пасторів, експертні оцінки політиків,
державних діячів.
Для широкого загалу читачів.
Шеляженко Ю. В.
Мій Євромайдан /
Ю. В. Шеляженко. – Київ : В. О. Шеляженко, 2013.
– 32 с.
Євроінтеграцію кожен має починати з себе.
Такою є головна ідея збірки публіцистичних та
літературних
творів,
укладеної
на
честь
«Євромайдану» – громадянської акції за вступ
України до ЄС. Читачеві пропонується подумати про
майбутнє без фанатизму і, перш за все, відповісти на
питання про свій власний внесок у побудову
європейської України.
Для всіх небайдужих громадян.
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