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До Дня Соборності та
Свободи України

«СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ»

Сягає у глибину віків ідея єдності українських земель – соборності України. Вона бере свій
початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її
філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом віків її практичним втіленням
займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко,
Іван Мазепа. У ХVIIІ ст. – на початку ХХ ст., коли українські землі були поділені між
Польщею, Росією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у
працях кращих вітчизняних мислителів, які наголошували, що для боротьби за свої
національні інтереси Україні вкрай потрібна територіальна цілісність. Українська
революція 1917-1920 років зробила реальністю мрію багатьох поколінь українців про
об’єднання в єдину соборну державу. 22 січня 1918 року Центральна Рада оприлюднила
Четвертий Універсал, яким було проголошено незалежність України. Через рік, 22 січня
1919 року, з’явився Універсал Директорії УНР (більш відомий як Акт Злуки) про
возз’єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в
єдину Соборну Україну. 24 січня 1919 року було ухвалено закон про святкування 22 січня як
Дня проголошення самостійності України. З січня 1999 року цей день офіційно відзначався
як День Соборності України, а з грудня 2011 року – як День Соборності та Свободи України.

Україна: хронологія розвитку: у 4 т. / д.ф.н.,чл.-кор. АПН України
А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов, т. 1 : З давніх часів до пізньої
античності. – Київ : КРІОН, 2007. – 544 с. – (іл.)

Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній
послідовності історичний розвиток України з давніх часів до пізньої
античності. Багато фактів, чудові ілюстрації допоможуть вам пізнати
історію України – історію великого народу. Розраховане на широке
коло читачів. Може бути використане як джерело додаткової
інформації щодо вивчення курсу історії України.

Україна: хронологія розвитку : у 4 т. / д.ф.н., чл.-кор. АПН України
А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов, т. 2 : Давні слов’яни. Київська
Русь. – Київ : КРІОН, 2009. – 544 с. – (іл.).

Науково-популярне видання, в якому в хронологічній послідовності
висвітлюється історичний розвиток українських земель від доби
раннього середньовіччя до монгольської навали середини XIII ст.
Багато фактів, багато чисельні чудові ілюстрації допоможуть вам
пізнати історію України – історію великого народу. Розраховано на
широке коло читачів. Може бути використане як джерело інформації
щодо вивчення курсу з історії України.

Україна: хронологія розвитку : у 4 т. / д.ф.н., чл.-кор. АПН України
А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов, т. 3 : Від Батиєвої навали до
Люблінської унії. – Київ : КРІОН, 2008. – 520 с. – (іл.).

Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній
послідовності історичний розвиток України від часів Батиєвої навали до
укладення Люблінської унії 1569 р. Багато фактів, чудові ілюстрації
допоможуть вам пізнати історію України – історію великого народу.
Розраховано на широке коло читачів. Може бути використане як
джерело інформації щодо вивчення курсу з історії України.

Україна: хронологія розвитку : у 4 т. / д.ф.н., чл.-кор. АПН України
А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов, т. 4 : На порозі нового часу: від
Люблінської унії до кінця ХV111 століття. – Київ : КРІОН, 2009. –
608 с. – (іл.).

Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній
послідовності історичний розвиток України від часів укладення
Люблінської унії 1569 р. і входження переважної частини українських
земель до складу Речі Посполитої – до кінця XVIII ст. Багато фактів,
чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України – історію
великого народу.

Мироненко О. В.
Україна: початок великого шляху : На світанку. Повернення на
Батьківщину. На шляху до величі / Олександр Мироненко. – К. :
КВІЦ, 2008. – 528 с. – іл.

Ця книга – можливо, перша в Україні спроба передати художніми
засобами події, що відбувалися на території нашої країни багато
тисячоліть тому. У виданні – три повісті, у яких йде мова про те, як
жили наші предки за доісторичних часів, як боролися, кохали,
хвилювалися. Перший том змальовує події, що відбувалися у
18 тисячолітті до нашої ери. У другому томі – розповідь про
9 тисячоліття до нашої ери. І, нарешті, третя книга розповідає про
5-6 тисячоліття до нашої ери.

Відейко М. Ю.
Повість про князя Кия. – Київ : КРІОН, 2009. – 112 с. – Україна:
історія великого народу.

Ця повість – про князя Кия, про часи, коли було засновано місто Київ.
Сталося це так давно, що ті події встигли перетворитися на легенди.

Яворницький Д. І.
Історія запорізьких козаків : у 3-х т. / пер. з рос. І. І. Сварник –
Львів: "Світ", 1990 – 1992. – 1168 с.: ( т. 1 – 320 с., т. 2 – 392 с., т. 3 –
456 с.).
Книга є найповнішим історичним дослідженням запорозького козацтва,
яке охоплює період від 1471 до 1734 рр. На багатому документальному
матеріалі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва.
Д. Яворницький (1855-1940) – є найавторитетнішим дослідником
козацтва.

Історичні постаті України: Іст. нариси : збірка / Упоряд. та авт. вст.
ст. О. В. Болдирев – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.
До збірника увійшли життєписи українських національних героїв –
гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького,
П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. Орлика, написані відомими
вітчизняними і зарубіжними письменниками й істориками. У їхніх
працях використано багаті матеріали, які зберігаються в бібліотеках та
архівах Лондона, Парижа, Відня, Дрездена, Берліна, Стокгольма, Риму,
Стамбула, в приватних колекціях. Вони відкривають чимало
присипаних пилом забуття фактів, які дають можливість не під
усталеним кутом зору поглянути на вітчизняну історію. Книжка
розрахована на студентську молодь, масового читача, не байдужого до
історії України.

Козацькі ватажки та гетьмани України. Укладено на основі
«Історії України-Русі» Миколи Аркаса / упорядк. Я. Мельничук та
Б. Карабін – Львів, 1991. – 174 с.

Ця книга – свого роду хрестоматія з історії козаччини, що містить
життєписи найславніших її ватажків, а також гетьманів України і
укладена на основі історичних студій відомого дослідника нашої
минувшини Микола АРКАСА, твори якого популярні в багатьох
країнах і лише на його батьківщині опинилися в числі «забутих».

Мазепа : збірник / передм., упоряд. тексту й іл., комент.
Ю. І. Іванченка. – Київ : Мистецтво, 1993. – 240 с.: іл.

Мазепа – герой чи Мазепа – зрадник українського народу? Відповідь на
ці запитання читач знайде в цьому збірнику, присвяченому життю
одного з найосвіченіших діячів української історії, видатного державця,
гетьмана України, який у світовій галереї політиків посідає одне з
найпочесніших місць. Книга ілюстрована репродукціями з творів
давнього українського, російського та західного мистецтва.

Горобець В.
Павло Полуботок. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2009. – 64 с.
У книзі в науково-популярному форматі розповідається про визначного
українського гетьмана Павла Полуботка, мученицька смерть якого в
казематах Петропавлівської фортеці за українські інтереси поставила
його в один ряд із найшановнішими нашими гетьманами Богданом
Хмельницьким, Петром Дорошенком, Іваном Мазепою. Простежено
походження роду Полуботків, родинні зв’язки майбутнього наказного
гетьмана, господарську й політичну діяльність. Відображено
самовіддане протистояння Павла Полуботка з Малоросійською
колегією та Петром І проти політики Петербургу, спрямованої на
ліквідацію Гетьманату. Для всіх, хто цікавиться українською історією.

Смолій В. А.
Богдан Хмельницький / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ :
Либідь, 1993. – 504 с. – (Соціально-політичний портрет).
На ґрунтовній документальній базі автори простежують основні віхи
життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, які
зумовили формування його світоглядних настанов та ціннісних
орієнтацій, вплинули на політичний вибір. Гетьман, державотворець,
політичний діяч, полководець, дипломат, людина – всі ці його іпостасі
знайшли висвітлення на сторінках книги. Постать і діяння
Б. Хмельницького вписано в широке історичне тло, в якому живуть і
мислять десятки історичних осіб, чия доля так чи інакше
переплітається з долею фундатора і володаря Української козацької
держави.

Спалах у темряві: середина XVII ст. / Упоряд. і авт. передм.
О. І. Гуржій; Ред. кол.: В. А. Смолій, Р. П. Іванченко,
О. В. Мишанич та ін. – Київ : Україна, 2001. – 399 с.

Книга, до якої увійшли прозові твори, історичні дослідження і
документи, висвітлює хід і характер визвольної боротьби під проводом
Богдана Хмельницького, дає уяву про найближче оточення гетьмана та
його рідних. Розкриває суть і значущість розпочатих ним
державотворчих процесів в Україні. Видання доповнене хронологічним
покажчиком, мапою та примітками.

Скоропадський П.
Спомини / П. Скоропадський ; авт. передм. Г. В. Папакін. – К. :
Україна, 1992. – 112 с.

Павло Скоропадський – останній гетьман України – у своїх спогадах
розповідає про маловідомі факти з історії громадської війни в Україні,
цікаві подробиці про діяльність Центральної Ради та австро-німецького
командування, а також про той нелегкий шлях, справжнє «ходіння по
муках», що пройшла українська інтелігенція у ті буремні роки.

Сергійчук В. І.
Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. – Київ : Україна, 2004. – 448 с. –
(Українські державники)

Великі українські справи історія доручала вирішувати зазвичай не
сановитим за походження, а тим, хто виростав із народної стихії
боротьби за виживання нашої нації. У книзі розповідається про життя і
активну громадсько-політичну діяльність Симона Петлюри (18791926). Доля визначила йому чільне місце в історії України на початку
ХХ століття, пов’язуючи цілу епоху національного відродження з цим
іменем.

Крупник Л. О.
Історія України: формування етносів, нації, державності : навч.
посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. О. Крупник. – Київ : Центр
учбової літератури, 2009. – 216 с.

Розглянуто теоретико-концептуальні проблеми розвитку етносів, нації,
державності на теренах України від витоків до сучасності. Метою є
осмислити ключові аспекти історії, культури, національних та
державотворчих процесів, простежити самобутність розвитку
української нації. Ознайомлено читача з найновішими теоріями,
використано сучасну статистичну інформацію.

Смолій В. А.
Як і коли почала формуватися українська нація / В. А. Смолій,
О. І. Гуржій. – Київ : Наукова думка, 1991. – 112 с.

Автори ведуть цікаву розмову про важливе явище в історії
українського народу – формування буржуазної нації, хронологічні
витоки цього процесу, його найголовніші етапи, взаємозв’язки
розвитку економіки і українського етносу, визначення національної
території українців, етнічний склад та чисельність населення краю,
прояви свідомості мас у боротьбі за волю і національну незалежність.

Шевчук В. П.
Історія української державності: курс лекцій : навч. посібник /
В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 478 c.

Висвітлюється державотворча діяльність українського народу в ході
його історичного розвитку. Розкриваються основні етапи становлення
української державності, особливості процесів державотворення на
різних українських землях. Чільне місце відведено характеристиці
державного ладу України за радянських часів, різним аспектам
проголошення і здобуття державної незалежності України. Для
студентів вищих закладів освіти.

Сергієнко П. П.
Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – Київ :
Товариство «Знання» України, 1993. – 64 с.

Аналізується зміст поняття «соборність». Простежується розвиток ідеї
соборності на різних історичних етапах. Розглядаються шляхи
розбудови соборної України у сучасних умовах.

Грушевський М.
Ілюстрована історія України з додатками і доповненнями /
М. Грушевський ; упоряд. Й. Брояк. – Донецьк : БАО, 2003. –
736 с. ; іл.

Книга в цілому зображує становлення й розвиток народу, економіки,
культури і державності України, яка ніколи не вдавалась до експансії і
постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни від татаротурецької навали. Це видання книги доповнене нарисом відомого
сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь
Грушевського до наших днів; старовинними географічними картами,
побутовими і батальними гравюрами, а також хрестоматією
найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії.

Грушевський М.
Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський; Укладач,
автор передмови і коментаря О. Л. Копиленко. – Київ : Т-во
«Знання» України, 1991. – 240 с.

Книга про безцінний історичний досвід, здобутий українським
народом впродовж революційних буремних років.

Конончук І. М.
Історія України. Від стародавніх часів до «Помаранчєвої
революції» / І. М. Конончук. – Ніжин : ТОВ «Гідромакс», 2005. –
284 с.

Автор на базі сучасних досягнень та джерел пропонує читачам курс
історії України від стародавніх часів до помаранчєвої революції. Його
характеризує неупередженість, об’єктивність поглядів, прагнення
оптимально поєднати фактичні тенденції. У процесі третього видання
розширені та конкретизовані основні процеси формування території,
суспільства і держави України, політичні, економічні, соціальні і
духовні проблеми її розвитку.

Пасічник М. С.
Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та
політичні перспективи : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – Київ :
Знання, 2006. – 735 с.

У навчальному посібнику подано загальну характеристику історії
України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлено питання
становлення української державності, політичні та релігійні засади
формування нації, розвиток культури, в тому числі ремесел та
ужиткового мистецтва. Призначено для студентів вищих навчальних
закладів, а також усіх, хто цікавиться історією України.

Левицька Н. М.
Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб.
[для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Левицька ; ред.
Л. Г. Василенко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч.
технологій. – Київ : Кондор, 2010. – 416 с.

Навчальний посібник містить системний виклад визначальних подій
української історії, подає науково виважені й коректні оцінки подій і
явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Зміст
посібника і його структура подані у відповідності з вимогами
Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи
організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну
інформацію, яка збагачує модулі посібника.

Лазарович М. В.
Історія України : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – 2-ге вид.,
виправл. і доповн. – Київ : Знання, 2011. – 686 с.

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія
України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень
видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та
оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік
запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для
підготовки до іспитів, хронологічна таблиця найважливіших
історичних подій та рекомендована література.

Багацький В.В.
Історія України : підручник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – 3-тє
вид., перероб.і допов. – Київ: Алерта, 2010. – 388 с.

Автори цього підручника складали його з урахуванням сучасних
досягнень в історичній науці як в Україні, так і в світі. Предмет історії
– це суспільство в усій його повноті, взаємозв’язку,
взаємообумовленості його компонентів – матеріального, економічного,
соціального життя та людини – в природному, соціальному,
історичному контексті. Глибоке й професійне вивчення історії стало
нагальною потребою. Однією з найважливіших функцій вітчизняної
історії є формування світогляду громадянина, патріота своєї
батьківщини.

Історія України : хрестоматія / упоряд. В. М. Литвин. – Київ :
Наукова думка, 2013. – 1056 с.

У хрестоматії свідченнями джерел представлено наскрізний зріз
української історії від найдавніших часів до сьогодення. Весь матеріал,
в основу добору якого покладено авторський синтетичний підручник
«Історія України», сконцентровано в окремих проблемнохронологічних розділах відповідно до сучасної періодизації
українського історичного процесу. Розглянуто такі аспекти суспільного
життя, як політична, військова, дипломатична сфери, організація
господарсько-економічної
системи,
соціальні,
націотворчі,
державотворчі та культурно-духовні процеси в їх еволюційних змінах і
трансформаціях.

Бойко О.Д.
Історія України : підручник. – 5-те вид., доповн. – Київ :
Академвидав, 2014. – 720 c. – Альма-матер.

Це – п’яте видання посібника. У ньому є компактність, лаконічність,
концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне,
науково коректне мислення автора. Уточнено деякі формулювання,
розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які
розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій.

Публіцистика незалежної України : хрестоматія / упор.
О. К. Глушко, В. О. Карпенко. – Київ : Ун-т «Україна», 2009. –
506 с. – Національна спілка журналістів України.

Представлені у хрестоматії статті досить повно відображають спектр
сучасної пресової публіцистики. Це оглядові статті, публіцистичні
коментарі, проблемно-аналітичні, подорожні, судові нариси,
памфлети, есе, журналістські розслідування, присвячені темам
відновлення правдивої історії українського народу, розвитку
демократії і свободи слова в сучасній Україні.

Кравчук Л.
«Є така держава Україна»: матеріали з виступів, інтерв’ю,
пресконференції, брифінгіів, відповідей на запитання. – Київ:
Глобус, 1992. – 223 с.

У цій книзі видавництво «Глобус» зробило спробу систематизувати у
п’яти розділах матеріали з виступів, прес-конференцій, інтерв’ю,
брифінгів, відповідей на запитання піврічної діяльності Президента
України.

Кравчук Л. М.
Маємо те, що маємо: спогади і роздуми. – Київ : Століття, 2002. –
392 с. – (іл.).

Книга першого Президента України – розповідь про народження і
нелегкі роки становлення незалежної молодої держави. Спогади про
вже історичне минуле і роздуми про сьогодення та майбутнє нашої
країни. Автор відверто говорить про те, що вдалося і чого не вдалося
зробити як першому Президентові. Про відповідальність влади перед
українським народом. А також намагається дати відповіді на численні
запитання, що непокоять громадян України, викликають інтерес у
світової спільноти.

Ющенко В. А.

До нації. Вибрані промови. – Київ : НІСД, 2010. – 464 с.

До книги увійшли вибрані промови Президента України Віктора
Ющенка, виголошені упродовж 2005-2010 років.

Шановні читачі!
Якщо вас зацікавили матеріали перегляду,
звертайтеся до Наукової бібліотеки,
де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу,
а й літературу на цю, та будь яку іншу тему.

