ОДНА В НАС МАТИ – УКРАЇНА
(до Дня Незалежності України)
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
( Т.Г.Шевченко)
У 1991 році здійснилась мрія українців: Україна стала незалежною
державою. Нелегкими були перші кроки молодої суверенної держави. Та на 23
році незалежності російська федерація здійснила анексію Криму, а потім і
окупацію частини Донецької та Луганської областей, створивши на фейкових
референдумах квазі–утворення: ДНР та ЛНР. Московські окупанти постійно
обстрілювали позиції українських військ, намагаючись просунутись дальше
вглиб України. А 24 лютого 2022 року московія показала своє справжнє хиже
нутро, здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну, вдаривши ракетами
по Західній Україні. Гатять ракетами по усіх областях України, намагалися
захопити Київ за три дні. Завда.ють ракетних ударів з території Білорусі, з
Криму та акваторії Чорного моря. Та завдяки самовідданій, жертовній боротьбі
наших військових, при підтримці країн Заходу, ворогам не вдався план
блискавичного захоплення України. Кількість жертв від бойових дій зростає,
зростає також забруднення навколишнього середовища. Військові дії тривають.
Московити наносять ракетні удари по житлових кварталах, лікарнях, школах,
дитячих садках, вбивають мирних мешканців, дітей, катують українських
патріотів, руйнують інфраструктуру, крадуть українське зерно, техніку тощо.
Незалежність і державність зріли у глибинах нашої тисячолітньої
минувшини і проростали навіть у часи бездержавності, національного та
соціального гніту. Наш народ пам’ятає і радість перемог, і гіркоту поразок,
тріумф і приниження, героїв і відступників.
Зберегти незалежність, збудувати міцну державу – наш святий обов’язок
перед
нашими предками, які були корінням, джерелом української
державності, які залишили нам у спадок любов до Батьківщини, вивірені часом
і випробуваннями кращі риси народної душі, національного характеру.
Зберегти незалежність,збудувати міцну державу – наш святий обов’язок і
перед майбутніми поколіннями, які будуть жити після нас в незалежній,
могутній, і сильній державі.
Україна живе, Україна бореться, Україна переможе! Все буде Україна!
Слава нашим ЗСУ! Дякуємо нашим захисникам, волонтерам, дякуємо всім, хто
долучився до визвольної боротьби, проти московських окупантів–терористів!
Слава Україні! Героям слава! Слава полеглим українським бійцям, які пролили

кров за нашу рідну неньку Україну! Низький уклін Вам від усього українського
народу!

63.3(2Ук)
Б-14
Багацький В. В., Кормич Л. І. Історія України : підручник
/ В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К. : Алерта, 2010. – 338 с.
Автори цього підручника складали його з урахуванням сучасних
досягнень в історичній науці. В підручнику розглянуто основні періоди
формування території, суспільства і держави України та політичні, соціальні і
духовні проблеми її розвитку.
Рекомендується учням, студентам, аспірантам і викладачам.

63.3(2Ук)
Б-75
Боднарук І. Молитва до України / І. Боднарук. – Львів : Сполом, 2000. –
576 с.
Зібрання науково–публіцистичних статей із архівів діаспори, присвячених
історії України.
Для істориків, політологів, дипломатів, краєзнавців, студентів.

63.3(2Ук)
Б-772
Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав,
2010. – 688 с.
У посібнику уточнено деякі формулювання, конкретизовано висвітлення
окремих подій. Проаналізовано сучасні соціальні, економічні та духовні
процеси і тенденції.
Посібник прислужиться студентам і викладачам ВНЗ, буде корисним
усім, хто прагне пізнати минуле нашого народу.

63.3(2Ук)
Г-61
Головацький І. Віхи української історії / І. Головацький. – Львів : НВФ
«Українські технології», 2006. – 300 с.
У книзі представлені періодичні публікації автора про окремі історичні
події в Україні та за її межами, а також про видатних українських наукових і
громадсько–політичних діячів.
Для широкого загалу читачів: молоді, яка цікавиться історичним минулим
України, науковців.

63.3(2Ук)
Н-30
Нартов В. В. Історія України з давніх–давен до сьогодні / В. В. Нартов. –
Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2006. – 352 с.
Походження слов’ян, поява і формування українського етносу, роль
та значення козацтва та виникнення суверенної України – ось далеко не повний
перелік тем, яких торкається автор.

63.3(2Ук)
О-76
Остафійчук В. Ф. Історія України : сучасне бачення : підручник
/ В. Ф. Остафійчук. – К. : Знання-прес, 2008. – 424 с.
Спираючись на нову методологічну основу, досягнення історичної науки,
автор висвітлює найважливіші періоди і події.
Розраховано на студентів, науковців, вчителів, учнів старших класів.

63.3(2Ук)
С-24
Світлична В. В. Історія України : навчальний посібник для студентів
неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. В. Світлична. – К. :
Каравела, Львів : Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003. – 308 с.
Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції у
відповідності з навчальною програмою курсу.
Призначено для студентів неісторичних спеціальностей, а також для
широкого загалу читачів.

63.3(2Ук)
Н-73
Новітня історія України (1900 – 2000) : підручник / А. Г. Слюсаренко та
ін. – К. : Вища школа, 2002. – 719 с.
Висвітлено питання формування української національної ідеї, утворення
національних політичних партій, участь України у першій світовій війні,
українську революцію та її наслідки. Викладено проблеми, пов’язані з періодом
радянсько–більшовицикої доби. Розглянуто період після проголошення
незалежності.
Для студентів історичних спеціальностей.

63.3(2Ук)
Т-479
Тищенко В. Лаконічна Україна : навчальний посібник / В. Тищенко. –
Львів : Сполом, 2007. – 320 с.
Посібник вміщує тести і відповіді з історії України, історичні есе, а також
авторську Програму курсу історії України для вищих навчальних закладів ІІІ –
ІV рівнів акредитації.
Для викладачів, студентів та всіх, хто бажає швидше і міцніше
запам’ятати важливі моменти Вітчизняної Історії.

63.3(2Ук)
К-61
Колодій А. На шляху до громадянського суспільства / А. Колодій. –
Львів : Червона Калина, 2002. – 276 с.
У монографії розглянуто еволюцію поглядів на сутність і соціальну роль
громадянського суспільства. Акцентовано увагу на багатоаспектності
громадянської практики, на історичних і національних модифікаціях
громадянських суспільств. Стан громадянського суспільства в сучасній Україні
досліджено на основі соціологічних даних.
Книга адресується усім зацікавленим даною темою.
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К-61
Колос Б. Управління державою ІІІ тисячоліття, або Стратегія і тактика
побудови Української національної держави / Б. Колос. – Львів : Ініціатива,
2004. – 976 с.
Вперше у світовій практиці зроблено спробу подати цілісну систему
науки «управління», де навколишній світ починаючи від системи мегасвіту і
закінчуючи підсистемами мікросвіту, розглядається у гармонійній єдності,
взаємозв’язку та взаємозалежності.
Дослідження, запропоноване читачеві, дасть відповідь на три
найважливіших питання: «Як пізнати себе?», «Як пізнати навколишній світ?»,
«Як поєднати себе з довкіллям і гармонійно співіснувати з ним?»
Для широкого кола осіб, які займаються або цікавляться питаннями науки
управління.
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О-73
Основи демократії : посібник / За загальною редакцією А. Колодій. – К. :
Ай Бі, 2002. – 684 с.
У посібнику викладено найактуальніші проблеми становлення й розвитку
демократичного ладу. Значна увага приділяється розкриттю принципів і
цінностей демократії, передумов її становлення в сучасному світі, специфіки
переходу до демократії в Україні.

Посібник розрахований на тих, хто викладатиме та вивчатиме цілісний
курс «Основи демократії», а також на широке коло громадян України, які
бажають поглибити свої знання з проблем демократії.
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0-75
Пунько Б. М. Основи державності : державотворчі проблеми становлення
українського суспільства / Б. М. Пунько. – Київ–Львів, 2004. – 62 с.
У монографії приводяться ціннісні, політичні та економічні орієнтири
становлення українського суспільства. Розглядаються рекомендації з
оптимізації державотворення.
Призначена для ознайомлення широкому колу громадян.
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Х-76
Хоміцький О. Крізь роки і десятиріччя : спогади / О. Хоміцький. – Львів,
2004. – 464 с.
Спогади своєю назвою підкреслюють динаміку подій упродовж життя
автора. Реальні факти змальовані правдиво, без упереджень до будь-кого або
чого.
Ця праця – малий штрих до історії нашого народу.

66.2(2Ук)
Ю-94
Юхновський І. Р. Вибрані праці. Політика / І. Р. Юхновський. – Львів :
Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 566 с.
У третьому томі містяться виступи і статті, присвячені різним аспектам
державного будівництва в Україні впродовж 1990 – 2010 років – часу
депутатства І. Р. Юхновського та керування Українським інститутом
національної пам’яті.
Для студентів, аспірантів, наукових працівників у галузі політології та
новітньої історії України, а також широкого кола читачів.

