
 

ВСІМ СЕРЦЕМ ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ СВОЮ -  

І ВІЧНІ МИ БУДЕМО З НЕЮ 

 

 

 
 

День Незале́жності Україн́и — державне свято України, яке відзначається 

щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення 

незалежності України, що заведено вважати датою відновлення незалежної держави 

Україна. 

Зазвичай у День незалежності України – 24 серпня у всіх містах нашої країни 

влаштовували концерти та масові гуляння. Однак війна та воєнний стан внесли свої 

корективи. 

Мирного неба над Україною та благополуччя! 

З Днем Незалежності, українці!  

Любіть та бережіть свою країну — нашу рідну Україну! 
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Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку до  

Дня незалежності України! 

 

  Брати Капранови. Мальована історія Незалежності 

України / Брати Капранови. – К., 2013. – 80 с.  

Державницька традиція живе на наших землях зі 

скіфських часів і фактично не переривалася до 1991-го. 

Короткий та зрозумілий виклад подій минулого разом із 

мальованими історіями дозволить читачам легко 

зорієнтуватись у такому складному питанні, як 

походження Української держави та боротьба за її 

встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для 

наслідування. Це книжка для дорослих і дітей, для 

батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли 

українцями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Журавльов Д. В. 100 ключових подій української 

історії / Д. В. Журавльов. – Х.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2014. – 398 с. 

У книзі в цікавій формі подано інформацію про ключові 

події IX – XX ст., що вплинули на життя України та 

українців у багатьох аспектах: політичному, соціальному, 

культурному. Детально розглянуто як передумови й 

причини кожної події, так і її перебіг та наслідки для 

сучасного нашої країни. 

 

 

 

 

 

 

 



Яневський Д. Проект «Україна». Відомі історії нашої 

держави: продовження / Д. Яновський. – Х.: Фоліо, 

2015. – 285 с. 

У новій книжці телеведучого, журналіста, доктора 

історичних наук, Данила Яневського розповідається про 

те, що відбувалося на землі, яка зараз називається 

Україною, починаючи із середини X століття до 

об’єднання 1386 року Королівства Польського та 

Великого князівства Литовського (до складу якого 

входила сучасна Правобережна Україна), а потім – до 

ліквідації полкової системи Гетьманщини та утворення 

1781 року Київського намісництва, яке охоплювало всю 

територію сучасної України від Дніпра до Збруча. У 

книжці автор висловлює свій власний погляд на історію і 

підкреслює, що історія Русі/України – це складова історії країн Центральної та 

Східної Європи. 

 

В’ятрович В. Україна. Історія з грифом «Секретно» / 

В. В’ятрович. – Х., 2014. – 512 с. 

Ця книга – зустріч з минулим. Тут – 61 історія, 74 роки 

багато людей та ситуацій, які дивляться на читача зі світлин 

та архівних документів. Разом вони складають образ 

українського XX століття – часу, коли світ по-справжньому 

відкрив для себе Україну та українців, століття, коли 

творилося обличчя України. Свого часу життя кожного з 

героїв опинилося під грифом «Секретно» стараннями 

спецслужби. Описані в сухих звітах і відтворені істориком 

хитрі спецоперації, смертоносні ходи, інформаційні війни 

та складні партії на кількох гравців – спроба знайти 

відповідь на питання: що творить нашу долю – воля 

людини чи обставини? 

 

 

 Файзулін Я. Гінда В. Україна. У вогні минулого 

століття: постаті, факти, версії / Я. Файзулін, 

В. Гінда. – Х., 2015. – 352 с.  

Книга містить тексти, що упродовж кількох років 

виходили в рубриці «Історія» популярного українського 

журналу «Країна» та «Газети по-українськи”. Її поява 

стала результатом плідної співпраці істориків 

Я. Файзуліна та В. Гінди. Автори за допомогою 

яскравих, «живих» текстів розповідають читачеві 

історію становлення Української державності та 

боротьби українського народу за свободу та 

незалежність. Вони створюють цікавий калейдоскоп у 

дискурсі цих суперечливих і складних часів, 

висвітлюючи з несподіваного боку, здавалося б, відомі події. 



 

Палій О. 25 перемог України / О. Палій. – К., 2013. – 

84 с.  

Книга популярно викладає історичні події, пов’язані з 

Україною, що виявили найбільший вплив на світову, 

європейську та українську історію. Перелічені в книзі 

факти, визнані й підтверджені академічною наукою. 

Книга стане в пригоді військовослужбовцям, усім 

захисникам Батьківщини, студентам, викладачам, учням, 

та всім, хто цікавиться українською історією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кокотюха А. Справа отамана Зеленого. Українські 

хроніки 1919 року / А. Кокотюха. – Х., 2014. – 304 с. 

1919 року земля України стала полем битви між різними 

владами – «червоними», «білими», «зеленими»... Артем 

Шеремет – звичайний київський лікар, людина аж ніяк 

не войовнича. Але буремні події божевільного часу 

змушують його, так чи інакше, взяти в них участь – 

трагічні обставини приводять його до армії отамана 

Зеленого. Запекла боротьба, смертельна небезпека, 

зрада та надія, кохання і втрата – не омине ніщо... 

 

 

 

 

 

Історія державності України: Експерим. підруч. / 

ред. О. М. Бандурки, О. Н. Ярмиша. – Х.: Одіссей, 

2004. – 608 с. 

Ця книга – одне з перших навчальних видань, 

присвячених історії державності України – від її 

початків до сьогодення. Головна увага приділена 

державотворчим процесам та аналізу різних форм 

державності України. 

 

 

 

 



 

  

Халебський П. Україна – земля козаків. Подорожній 

щоденник / упоряд. М. О. Рябий. – К.: Ярославів 

Вал, 2009. – 293 с. 

Подорожній щоденник описує мандри антиохійського 

патріарха Макарія Третього з Халеба до Москви і назад 

через Україну, землю козаків за часів урядування 

христолюбивого і хороброго гетьмана Зиновія-Богдана 

Хмельницького. 

 

 

 

 

 

 

 

Крупник Л. О. Історія України: формування етносів, 

нації, державності: навч. посіб. / Л. О. Крупник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 216 с. 

Розглянуто теоретико-концептуальні проблеми розвитку 

етносів, нації, державності на теренах України від 

витоків до сучасності. Мета книги – осмислити ключові 

аспекти історії, культури, національних та 

державотворчих процесів, простежити самобутність 

розвитку української нації. Читачі можуть ознайомитись 

з новими теоріями. 

 

  

Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / 

М. Розумний. – К.: Либідь, 2001. – 288 с. 

Книга присвячена формуванню ідей суспільної 

свідомості, зокрема їхньому впливові на становлення 

модерних європейських націй. У центрі уваги – історичні 

події, культурне життя, теоретичні пошуки кінця XVIII – 

першої половини XIX ст. Реалії суперечності 

українського націостановлення розглянуто у 

загальноєвропейському цивілізаційному контексті. 



 

Україна : енциклопедія. – Х. : Торсінг Плюс, 2012. – 

256 с. 

Чи знаємо ми свою країну, її історію та культуру? Чи 

бачили численні замки та оборонні споруди, палаци та 

садиби, мальовничі пам’ятки садово-паркового 

мистецтва та чудернацькі скелі й загадкові печери, 

водойми та казкові водоспади на її території? Чи 

пам’ятаємо ми своїх славетних предків? Чи знаємо про 

таємниці, які заховані в надрах на теренах України? 

Енциклопедія «Україна» – своєрідний музей, в якому 

зібрані кращі здобутки української історії та культури: 

картини, схеми, карти, фото споруд, костюмів, знарядь, 

зброї, прикрас. Ця книга підвищить національну 

свідомість, патріотичний дух читачів. 

Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, 

політики, культури/ Я. Дашкевич. – Львів, 2007. – 808 

с. 

Книга містить статті, розвідки та есе видатного вченого 

в галузі гуманітарних наук (передовсім української 

історії, філології й сходознавства), професора Ярослава 

Дашкевича. У збірнику представлені історіографічні 

студії автора 58 знакових постатей минулого України — 

від доби середньовіччя до наших днів. Дослідження 

охоплюють як історичних осіб (король Данило 

Романович, Б. Хмельницький, Р. Шухевич), так і 

визначних українських та зарубіжних інтелектуалів 

(М. Грушевський, В. Липинський, М. Драгоманов) 

протягом 1949–2006 рр. 

 

Українки в історії / ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 

2004. – 328 с. 

У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих 

літературних джерел подаються портрети видатних 

жінок України від часів Київської Русі до наших днів. 

Надруковано розповіді про славетних українок – жінок-

патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, 

літераторів, громадських та політичних діячок, учасниць 

боротьби за незалежність України та збереження 

національної ідентичності. Багато імен відомих українок 

подано вперше. Книга призначено для широкого 

читацького загалу. 

 

 



 

Юрій М. Ф. Етногенез українського народу: навч. 

посіб. / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – 262 с. 

Книга присвячена актуальним проблемам сучасної 

української історичної науки – етногенезу українського 

народу та його менталітету. Написана під незвичним для 

читача історичним, біолого-географічним, 

психологічним та культурологічним кутом зору. 

Адресована викладачам, учителям та усім, хто 

цікавиться минулим і сучасним українського народу. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Забужко О. Шевченків міф України: спроба 

філософського аналізу / О. Забужко. – К., 2009. – 148 с. 

У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової 

абсолютності постаті Шевченка в українській духовній 

культурі? На який образ запрограмував він Україну своїм 

міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим 

до дантівського? Які метафізичні смисли земної історії 

чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли 

підходити до нього з ключем не тільки християнської філософії та європейського 

романтизму, а й традиційної української демонології? Чи існує в історії 

«національна» версія християнської есхатології — колективного гріха й колективної 

покути? На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книжці, котра 

стала однією з найголосніших подій сучасної української гуманітаристики.  

 



Книга написана з особистих спостережень авторки та 

творилася під час сімох поїздок до України. Досвід 

суспільного працівника у Канаді допоміг Любові Василів-

Базюк зрозуміти частинно життя в її Батьківщині – Україні. 

Безперечно, не все вона могла побачити, бо на це потрібно 

пожити в Україні довше та не бути туристом. Старалася 

продумати основні причини, наслідки історичних подій, 

ворожі впливи, які є джерелом сучасного стану духовності 

земляків. 

Спостереження та думки висловлені не як критика, а тільки як поради для майбутніх 

поколінь, які будуть працювати для добра Української Самостійної Держави та 

Народу на шляху до Духовного Визволення. 

 

 

Проаналізовано, оцінено головні аспекти негативних 

наслідків впливу Переяславської міліарної угоди 1654 р. 

між Українською Гетьманською державою і Московським 

царством на розвиток українського суспільства, 

формування національної ідентичності та свідомості, 

державницького мислення українців. Переконливо 

показано, що історія України в ярмі Російської імперії – це 

довготривалий період фізичного знищення українців, 

безнастанного переслідування української мови, культури, 

духовності. Расизм Московщини щодо України є найпідступнішим. У книжці 

окреслено способи подолання політико-ідеологічних, соціально-економічних 

перепон на сучасному шляху українського державотворення. 
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Ця книга про тисячолітню історію становлення української 

нації та кілька вікову русифікаторську політику Москви, 

про національне пробудження і відродження українського 

народу, про його важкий і святий шлях до правової 

демократичної держави, здобутки його митців. 

 

 

 

 

 

 

 

 У книжці на основі документального матеріалу відображено 

визвольний рух в Україні в ХУІІ ст., складні процеси 

становлення і утворення української державності – 

Гетьманщини. 
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Книжка львівського історика професора Ярослава Грицака 

продовжує, наслідує та доповнює збірник 2004 року “Страсті 

за націоналізмом”, але є не так його оновленою й істотно 

зміненою версією, як радше цілком новим виданням: понад 

половину вміщених тут есеїв написано протягом семи 

пореволюційних років і присвячено здебільшого 

“післяпомаренчевим” реаліям, а решту текстів суттєво 

переглянуто та перередаговано. Втім, автор і далі закликає до 

парадигмальної зміни в поглядах на природу націоналізму та, 

попри драматичні колізії останнього часу, не вважає за доцільне змінювати головний 

висновок, якого дійшов 2004 року: і тоді, і нині Україна має саме стільки 

націоналізму, скільки потрібно, щоб утримувати відносну політичну стабільність і 

будувати демократію, а досвід Помаранчевої революції та її поразки тільки увиразнив 

те, що вагу національного чинника в публічному дискурсі неабияк перебільшено, 

адже проблеми українського суспільства пов’язано не так із ідентичностями, як із 

цінностями, які сповідують еліти та громадяни. 

 

Поштовхом для написання публіцистично-наукової книжки 

відомого громадсько-культуного діяча, письменника послужив 

найжвавіший інтерес,що викликала у широкої громадськості його 

авторська радіопрограма під назвою “Якби ми вчились так, як 

треба”, яка, починаючи з літа 1997 року, звучить на хвилях 

Українського Радіо (редактор В. Марусик). Це – значно доповнене 

і змінене видання. Читач бере до рук книгу-роздум, книгу-

дискусію з приводу наболілих проблем українського державотворення, реальних 

позицій українства, що їх воно посідає сьогодні в царині мови, культури, загалом 

духовного життя, книгу – соціологічну і психологічну студію. 
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У серії видань, яка започатковується цією книгою, публікуються 

документи, матеріали, спогади про більшовицькі репресії та 

депортацію населення Західної України, Буковини і Закарпаття, 

розкривається трагічна доля українського народу після вересня 

1939 р., у воєнні і повоєнні роки, йдеться про масові ув’язнення і 

знищення тоталітарним режимом населення, у першу чергу діячів 

науки та культури, духовенства, про ліквідацію греко-католицької 

церкви. Висвітлюються визвольні змагання українського народу, боротьба ОУН–

УПА за відновлення Української Самостійної Соборної Держави. 

 

На основі широкої джерельної бази зроблено  спробу розкрити 

питання політичного, соціально-економічного становища 

незалежної України з часу її проголошення до наших днів. 

Проаналізовано здобутки і трати в процесі державотворення, 

окреслено перспективи України як сильної, заможної, 

демократичної держави з європейськими цінностями, складової 

частини світової спільноти. 

 

В книжці дається авторське осмислення життя України останнього 

десятиліття. Центральні проблеми – правда, духовна сила поступу, 

національна самосвідомість і гідність, вірність своїй природі, 

вірність собі. Автор акцентує динамізм суспільної позиції і 

відповідальність кожної людини. 
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На підставі аналізу численних джерел офіційної статистики 

царської Росії й СРСР, документів УНР, більшовицької партії, 

публікацій у радянській та зарубіжній пресі автор простежує вплив 

соціальних і політичних змін в Україні на розвиток національної 

свідомості українців у ХХ ст. та передісторію цього процесу, його 

залежність від урбанізації, міграції населення та багатьох інших 

чинників, показує драматичну боротьбу національно-патріотичних 

сил різного політичного спрямування проти імперської експансії Росії, їхні спроби 

врегулювати взаємини між українцями й російською меншиною в Україні. 

 

У колективній монографії з урахуванням досягнень сучасної 

наукової думки досліджуються актуальні проблеми розбудови 

незалежної України. Розкриваються історичні особливості 

походження слов’ян, генезис українського 

народу,ретроспектива державного і економічного будівництва в 

Україні, висвітлюється її ресурсний потенціал на сучасному 

етапі. 

 

У навчальному посібнику викладено події та явища з історії 

України від найдавніших часів до сьогодення. За структурою і 

змістом посібник відповідає вимогам програми з історії України 

для студентів вищих навчальних закладів. Цей посібник може 

стати в нагоді кожному, хто прагне пізнати витоки, суть і наслідки 

подій минулого нашого народу. В ньому також характеризуються 

закономірності та особливості політичних, соціально-

економічних і національно-духовних змін в Україні нового часу на основі досягнень 

сучасної історичної науки. 
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У посібнику подано короткий огляд вітчизняної історії в 

загальному контексті розвитку світової цивілізації. Вчені 

Інституту історії України та інших установ НАН України 

об’єднали свої творчі зусилля, щоб представити нову концепцію 

вітчизняної історії. 

 

 

 

Yurіу Аlекsіеіеv. Нistory of Ukraine. – К. : Каравела, 2012. – 

216 с. 

Ця книга – спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й 

культурні процеси в Україні в хронологічному порядку від 

стародавніх часів до сучасності. Посібник висуває на перший план 

головні віхи історії українського народу та ключові події його 

розвитку. Посібник призначений для студентів вищих навчальних 

закладів та всіх, хто цікавиться історією України. 

з підготовки бухгалтерів і аудиторів. 

 

 

Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. ‒ 5-те вид., 

доповн. ‒ К. : Академвидав, 2014. ‒ 720 с. ‒ (Серія «Альма-матер»). 

Попередні видання “Історії України” О. Д. Бойка запам’яталися 

студентам і набули популярності у вищій школі як навчальні 

посібники. При його підготовці уточнено багато формулювань, 

розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів. їх викладено в 

єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням зумовленості 

вчинків історичних постатей. Проаналізовано і сучасні політичні, соціально-

економічні, духовні процеси і тенденції до середини літа 2014 р. 

Підручник прислужиться студентам вищих навчальних закладів. 
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Історія українознавства : навч. посіб. / 

П. П. Кононенко, Л. К. Токар, О. Г. Бажан та ін. / за ред. П. П. 

Кононенка. ‒ К. : Академвидав, 2011. ‒ 512 с. (Серія «Альма-

матер»)/ 

Розвиток науки про Україну та українство відбувався у нерозривній 

єдності із самоусвідомленням, консолідацією, самоствердженням українського 

народу, формуванням суспільних і державних форм його буття. Витоки її сягають 

передісторичних часів, а основні віхи пов’язані з державотворчими процесами, 

діяльністю видатних представників вітчизняної науки і культури. Усе це зумовило 

зміст і структуру пропонованого навчального посібника, в якому розкрито предметну 

специфіку, особливості концептуальних побудов українознавства на різних етапах 

розвитку. 

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, кого цікавить історія 

науки про самопізнання українського народу. 

 

 

Вітер В.  Літопис революції гідності. Львів : Піраміда, 

2017, 296 с. 

Євромайдан уже стає історією, відходить на другий план на 

тлі російської військової агресії. Існує небезпека, що ця 

велика подія в житті нашої епохи з часом втратить свою 

значимість, буде по-іншому трактована різними 

псевдоісториками. Так вже було з багатьма визначними 

сторінками історії України. Тому дуже важливо зберегти і 

передати нащадкам правду про події, настрої, трагедії і перемоги того часу. 
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Небесна сотня. / уклад.: О. Трибушна, І. Соломко  

Харків: Фоліо, 2014. 208 с. 

«Небесна сотня» - книжка про справжніх патріотів: простих 

людей, яких щодня бачиш на вулицях, їздиш із ними в 

транспорті, дихаєш одним повітрям. Людей, яких поєднало 

спільне прагнення жити по-новому, звільнитись від ярма, 

стати з колін, бути незалежними, самостійно обирати шлях 

свого розвитку. У цій хроніці висвітлений трагічний, і 

водночас символічний та сповнений надій відрізок з історії 

нашого народу. Подані біографічні дані Героїв Небесної Сотні, спогади родичів та 

близьких загиблих борців за світле майбутнє України, багато фотографій та фактів 

трагічних подій лютого 2014 року. Книжка користується величезним попитом, але 

придбати її можна, попередньо звернувшись до інтернет-магазину Yakaboo. Ця 

література - такий собі реквієм за тими, хто не відцурався, хто не лишився осторонь, 

не побоявся відстояти свої погляди, виступити проти фактично тоталітарного режиму 

і поплатився за це своїм життям. Вона нагадує про те, яка ціна свободи та права 

обирати свій шлях розвитку. Важкі події тієї зими повинні назавжди залишиться в 

наших серцях. У пам’ять про полеглих Героїв революції Гідності. На славу Україні! 

Така книжка має бути в домашній бібліотеці кожного свідомого українця. 

 

      Герої Небесної Сотні / уклад.: І. М. Шоробура, Н. В. 

Казакова, Н. А. Сівак. Хмельницький, 2014. 122 с. 

У цьому виданні йдеться про події, які не залишили 

байдужим жодного українця – революцію Гідності, про 

людей, які безпосередньо брали участь у житті 

Євромайдану, які змінили історію України ціною власного 

життя – Героїв Небесної Сотні. 

Це видання – німе нагадування нам усім про те, якою ціною 

ми отримали свободу і новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською 

державою. Герої не вмирають! 



 

 

Гук Н. Євромайдан [звичайні герої]. Київ, 2015. 140 с. 

Це збірка розповідей про звичайних і водночас неймовірних 

людей, які створили революцію 2013–2014 років. Тут усього 

потрошку: долання меж і страхів, шалена любов до 

Батьківщини, рішучість діяти, бажання залишити нащадкам 

єдину та квітучу Україну, переосмислення буття й відкриття 

нового себе, сміливість відстоювати свободу, перемога над 

байдужістю, буденні дива. Але основа всіх подій єдина – 

прагнення змінити світ на краще та віра, яка не знає слова «неможливо». 

 

 

Люди Майдану. Хроніка. Київ : Українська прес- 

група, 2014. 240 с. 

Майдан – це крайня межа, коли народ змушений брати долю 

країни у власні руки. Так, люди  мусять виходити на вулиці, 

коли політична еліта не справляється зі своїм завданням. 

Вони просто зобов'язані це робити. І яке щастя, що українці 

саме такі. Майдан – це «висока температура», це свідчення 

того, що «організм» бореться. І водночас – це знак: 

викристалізовується наше бачення правдивої історичної долі України. Її справжніх 

героїв, її майбутнього. 

 



 

    Капустин В. В. За сценой Майдана. Киев : Велес, 

     2014. 160 с. 

У книзі українська Помаранчева революція розглядається як 

складова частина світового демократичного процесу, 

аналізуються ключові моменти революцій в інших 

європейських країнах. 

Знання історичних закономірностей дозволило автору 

фактично передбачити Революцію Гідності 2013–2014 років за півроку до її початку. 

 

 

Стражний О.С. Менталітет Майдану: Хроніка подій 

– свідчення очевидців. Київ, 2016. 192 с. 

У цій книзі подано огляд подій, що відбувалися в Україні у 

листопаді 2013 – лютому 2014 років. Ретроспектива 

Революції Гідності розгортається на фоні голосів її 

учасників, а також на тлі аналізу схожих революцій в інших 

країнах світу. 

Розгляд, зроблений не просто учасником Руху спротиву, але 

й психіатром, надає фактам неочікуване осмислення. 

Менталітет Майдану виведено в динаміці і суперечностях – він, як організм, 

зароджується, дорослішає, усвідомлює себе і, врешті 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, а які 

залишилися «незадіяними». Завершується книга підсумком, яким чином змінилося 

світосприйняття українців після Майдану, і що може чекати на Україну в 

майбутньому. 

 

 



 

Майдан і Церква. Київ:Техніка, 2015. 656 с. 

     Книга є наслідком моніторингу подій зими 2013–  2014 рр. 

–     Українського ЄвроМайдану чи Революції Гідності. Книга 

розкриває суть духовного Майдану, зміст Революції Гідності, 

показує роль релігії і Церкви в становленні громадянського 

суспільства та сучасних соціально-політичних процесах. 

 

 

 

 

Торба В. Я – свідок. Записки з окупованого Луганська. 

Київ: Українська прес-група, 2016. 384 с. 

У книжці зібрано спогади, фрагменти щоденника та статей у 

«Дні», які із окупації для автора стали вікном в Україну. Інколи 

без світла, інколи без надії на звільнення, інколи без 

можливості повідомити про себе з тенет заблокованого міста, 

яке перетворилося на пастку. Та він був переконаний, що 

читачі в Києві чи Одесі, Харкові чи Львові мають зсередини 

бачити, як зло розпинає Схід нашої країни. Не лише заради фіксації, не тільки для 

розсмоктування гарячих подробиць, а насамперед для правильних висновків. Це та 

книга, типографська фарба якої пахне кров’ю і просякнута  слізьми. Вона розповість 

про втрату і біль,  про героїзм і безпорадність, про те, що довелося пережити 

українцям на Донбасі і що ще доведеться нам винести. Зрештою до чого ми маємо 

бути готові... 

 



 

      Положія Є. Іловайськ : Розповідь про справжніх 

людей. Харків: Фоліо, 2015. 378 с. 

«Іловайськ» – книга про мужність, неймовірний героїзм і 

людяність українських солдат і офіцерів, бійців 

добровольчих батальйонів, батальйонів тероборони, всіх тих, 

хто опинився вкінці серпня 2014 року в «Іловайському 

котлі», що став найбільшою поразкою української армії в 

процесі війни на Сході. Це чесна книга про війну, яка, як 

відомо, нікого ще не зробила кращим, натомість, серед крові, вогню та заліза люди 

залишаються людьми. Автор почув історії близько сотні учасників Іловайської 

трагедії, книга побудована на реальних подіях. 

 

Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв. 

Київ : Українська прес-група, 2016. 296 с. 

Ця книга про тих, хто пішов боронити нашу землю  та 

зберігає єдність країни. Про тих, хто робив героїчні вчинки, 

добре виконуючи свою роботу і залишаючись вірним 

присязі. Книга про силу, волю, мужність, про Героїв. Тих, 

хто загинув, і тих, хто вижив, пройшов, пережив. За час війни 

на Сході «День» зібрав і опублікував стільки історій, що 

вистачило б на кілька томів. І ми продовжуємо їх записувати. 

Тут ви можете прочитати знакові історії про знакові події цієї неоголошеної війни 

на Донбасі. Можливо не всі вони припадуть вам до душі, але ви вже ніколи не 

бачитиме війну абстрактною і далекою, навіть якщо живете за тисячі кілометрів від 

неї. 

 



 

Волонтери. Мобілізація добра. Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. 256 с. 

Люди для людей! Під цим девізом працюють сотні 

волонтерів у зоні АТО. Сповнені болю та обурення, віри та 

гіркоти, суму та надії історії про тих, хто, забувши про 

спочинок, допомагає біженцям і бійцям АТО, ризикуючи 

власним життям, намагається зберегти чуже життя. 

До книжки увійшли твори відомих українських авторів: С. 

Жадана, І. Карпи, М. Кідрука, Г. Вдовиченко, Л. Денисенко, І. Роздобудько, І. 

Славинської, Г. Шиян,  А. Любки, К. Бабкіної. 

 

 

 

 

Голосом Майдану. Твори про Майдан і 

путінсько-українську війну 2014 року : поезія і проза. 

Вінниця, 2014. 80 с. 

До збірки увійшли поетичні та прозові твори хмельничан 

про революційні події 2013–2014 років та АТО на Сході 

України. У цих творах – патріотизм, воля, сила духу, 

вірність, любов, надія та величезна скорбота за 

безсмертними героями України. 

 



     Гуменюк Б. Вірші з війни: поезії. Київ Ярославів    

Вал, 2015. 136 с. 

Про війну і душу сьогодні можна писати тільки так, як пише 

Борис Гуменюк. Саме таким поетам віриш, адже автор має за 

своє кредо «життя, як творчість, творчість, як життя». 

Збірка  написана  під   свист   ворожої  артилерії  в  с. Піски, 

де Борис тримає лінію оборони у складі добровольчого 

батальйону ОУН. 

 

 

Дацюк Г. І. Янголи Небесної Чоти. Чернівці: Букрек, 

2016. 320с. 

Друга частина книжки присвячена митцям, які живуть та 

творять культурний простір України і стали добровольцями, 

волонтерами АТО, героями Революції гідності. 

 

 

 

 

Рудневич М. Я з небесної сотні: повість. Київ, 2014. 

182 с. 

У своїй книжці «Я з Небесної Сотні» Марко Рудневич 

розповідає про три вирішальні доби на Майдані, про ті 

тривожні лютневі дні і ще довго пам’ятатимемо простого 

дев’ятнадцятирічного хлопця зі щирою душею – Макса 

зі Сміли. У повісті описані останні сім днів його життя. 

Умовно твір можна поділити на дві частини: «до 

Майдану» та «на Майдані». 

У першій частині, коли Макс ще живе вдома, в 

звичних обставинах, він схожий на середньостатистичного українського студента, 



який нічим незвичайним не виділяється, бо таких в Україні тисячі. Він їздить до 

інституту, спілкується з ровесниками, стикається з такими ж проблемами й 

турботами, з якими стикається більшість із нас кожного дня. 

У другій частині він опиняється на Майдані. Майдан описаний зовсім не 

пафосно, в героїзмі людей немає нічого фальшивого. Просто ті, хто там опинився, 

не могли вчинити по-іншому а справи інших – шукати собі виправдання. Саме в цій 

абсолютній відсутності пафосу, сприйнятті дійсності очима звичайного хлопця 

(нехай із живою уявою) і криється головна чарівність повісті. Цей твір з трагічною 

розв’язкою виявляється справжнім звеличенням життя. 

 

 

 

 

Майдан. (Р)еволюція духу: мистецько- 

культурологічний проект. Київ: Наш формат, 2015. 312 с. 

Великий кольоровий альманах і книга – це калейдоскоп, в 

якому зібрані відверті й критичні погляди на Українську 

революцію 2013–2014 років, емоції без купюр і деталі, що 

залишились за кадром медіа. Це все є частиною масштабного 

мистецько-культурологічного проекту, до якого також входить 

однойменний документальний фільм, присвячений героїчним 

вчинкам бійців, волонтерів, медиків і громадських активістів 

Майдану. 

Нашим хлопцям: збірка віршів і текстів пісень про 

воїнів і для воїнів у зоні АТО. Львів, 2014. 72 с. 

У цій невеличкій книжечці зібрано невелику краплину віршів і 

пісень, які український народ зараз адресує своїм захисникам. «Є 

тисячі патріотичних віршів… Та тільки кожен третій – про 

живих». 

 

 



 

   Погорілко В.Ф., Федоренко B. Конституційне право 

України: Підручник / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: 

Наукова думка; Прецедент, 2006. — 344 с. 

 У підручнику системно висвітлено основні положення курсу 

«Конституційне право України»: питання загальної теорії 

конституційного права, основ конституційного ладу, 

конституційно-правового статусу людини і громадянина, форм 

безпосереднього народовладдя та організації і здійснення 

державної влади та місцевого самоврядування. 

 

Базів В. Армагеддон на Майдані. Київ: 

Український пріоритет, 2014. 160 с. 

Роман-реквієм «Армагеддон на Майдані», в основі якого 

покладено реальні події, герої і нелюди, – перше художнє 

вербальне полотно про галактичні, за своїм масштабом події 

в Україні, що увійшли у всесвітню історію під священною та 

магічною смислоформою – МАЙДАН. В апокаліптичному 

вимірі на авансцені ХХІ століття, якою став майдан посеред 

сакрального для усієї планети Києва, орудують у живій 

людській плоті ангели і демони в транскрипції третього тисячоліття. 

Прототипом головного героя став активіст Євромайдану Юрій Вербицький, 

викрадений 21 січня і вбитий після катувань. 

«Юрій Вербицький став першою жертвою режиму Януковича. Він помер 

мученицькою смертю у мирний час і у мирній країні. Це стало шоком для суспільної 

свідомості і для мене також. Юрій – мій земляк. А його тіло знайшли у тому місці, 

де я часто буваю. Його смерть важко переживав. У стані збудження зрозумів, що не 

можу не написати книгу. Довго обдумував і виношував її, а написав швидко. Думки 

накривали, навіть записувати не встигав. Вже у березні роман закінчив», – 

розповідав Василь Базів. 



 

Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і 

громадянина в Україні : навч. посіб. - К.: Юрінком 

Інтер, 2004. - 336 с. - Бібліогр.: С. 325-329. 

 У посібнику розглянуто соціально-культурні та 

світоглядні передумови формування ідеї прав людини та 

громадянина, проаналізовано філософську та правову 

думку щодо цих ідей у різні історичні епохи, нормативні 

документи, що закріплювали права людини в умовах 

Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, українські ідеї 

про права людини. На основі Конституції і нового 

законодавства України розглянуто правовий статус, конституційні права, свободи та 

обов'язки. 

 

 

 

Основи держави і права України: навч. посіб. / Укл. : 

Колектив авторів юридичного факультету УАБС; За ред. 

В,В. Сухоноса (молодшого). - Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2003. - 388 с. 

 Навчальний посібник підготовлено колективом авторів 

юридичного факультету. Він складається з таких тем: «Основи 

теорії держави і права», «Основи конституційного права 

України», «Основи кримінального права» тощо. Посібник 

призначений для студентів неюридичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів, абітурієнтів і учнів ліцеїв.  

 



 

 Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право 

України: підруч. / За заг. ред. В. Федоренка. - 2-ге вид., 

переробл. і доопр. - К.: Алерта; КНТ; Центр учбової 

літератури, 2010. - 432 с. 

 У переробленому та доопрацьованому виданні 

підручника, перше видання якого було удостоєне Премії 

імені Ярослава Мудрого 2007 року, висвітлюються основні 

положення навчальної дисципліни «Конституційне право 

України», зокрема: питання теорії конституціоналізму та конституційного права, 

основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм 

безпосереднього народовладдя.  
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