
 
 

За волю України 
 

 

 

 
До Дня захисника України  

(До  Дня Українського козацтва, створення УПА) 
   

  14 жовтня, на Покрови Пресвятої Богородиці, вшановуємо такі 

важливі для всіх українців дні – День захисника України, День створення 

козацтва і День створення  УПА. Українська Повстанська Армія, яка постала 

в роки другої світової війни на землях Західної України як збройна сила 

проти гітлерівської і більшовицької навали, теж обрала собі свято Покрови за 

день Зброї, віддавшись під опіку святої Богородиці. 

Пресвята Богородиця допомогла князям Володимиру Великому і 

Ярославу Мудрому перемогти печенігів, а славному князеві Володимиру 

Мономаху та князям Ігореві й Мстиславові розбити половців. 

 У довірі до неї зверталися і українські гетьмани й козацтво та й увесь 

український народ. У 16–му столітті славлять Пречисту, як свою Опікунку, 

лицарі–запорожці. Вони побудували на Січі церкву св. Покрови.  

 В 2014 році московити посунули  на схід України. А  24 лютого 2022 

року вдарили ракетами по усій Україні. У цій війні вже сотні і сотні 

українців–захисників полягли за волю своєї рідної землі. Жахливі 

руйнування   інфраструктури міст, катування і тортури українців тільки за те, 

що вони українці і живуть на своїй землі. Скільки ще загине воїнів–патріотів, 

дітей, жінок та людей похилого віку у цій путінській кровавій м’ясорубці!  

Ми пам’ятаємо їх, наших захисників та захисниць, волонтерів, медиків – 

наших Героїв. Схиляємо голови перед їхньою мужністю: і перед тими , хто 



на даний момент в окопах, і перед тими, хто віддав своє життя за вільну 

Україну.  

Отже сьогодні Покрова – це свято не тільки народне і релігійне, а й 

національне. Це свято є одним з найвеличніших для нашої Батьківщини. 

 

 
32 

С 440 

 Скобало Ю. Б. Війна не поставила нас на коліна! / Ю. Б. Скобало. – 

Вид. 2-ге, доповнене, Львів : Растр-7, 2016. – 396 с. 

 Навесні 2014 року підступний ворог прийшов зі сходу, На захист своєї 

рідної домівки, своєї землі піднялися добровольці, українські патріоти, котрі 

стали стіною між ворогом та українським народом. А за їхньою спиною 

надійний тил створили активісти волонтерських рухів. Знайомлячись із 

публікаціями, які увійшли до збірника, читач дізнається про епізоди подій, у 

гарячих точках.  

 

 
32 

В 56 

 Вклоняємось доземно українському солдату. – 2-ге вид. / К.: Народна 

армія, 2015. – 196 с. 



 У нашому світі тільки ті вартості мають майбуття, за які людина готова 

боротися, які вона рішуче готова захищати, жертвуючи найдорожчим – 

життям. Серед цих цінностей перша – Україна, наш мудрий народ, наша 

щедра земля. Тому й постали в час смертельної небезпеки українські солдати, 

аби вигнати ворога зі своєї землі. Хто вони, захисники України? Яку ціну 

платять, виконуючи професійний обов’язок? Саме на ці питання відповідає 

книга «Вклоняємося доземно українському солдату». 

 

 
63.3 (2 Ук) 

А 72 

 Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні / післям. М. Ф. 

Слабошпицького ; комент. О. Д. Василюк та І. Б. Гирича. – К. : Дніпро, 

1991. – 238 с. 

 Ця книга – захоплююча, яскрава розповідь про славетну історію 

Запорозької Січі – від витоків і до злочинного зруйнування її російським 

царатом. Незвичайна історія створення книги. Професор Київського 

університету В. Б. Антонович (1834 – 1908) потай від властей викладав 

студентам протягом 1895/96 навчального року історію козаччини. 

Зачаровані слухачі детально законспектували блискучі лекції історика, і 

згодом рукопис, відредагований О. Кониським, вийшов друком подалі від 

злого ока російської цензури – у Чернівцях (1897) та в Коломиї (1912). 

 

 



 
63.3 (2 Ук) 

Б 82 

 Борець Ю. За Україну, за її волю / Юрій Борець. – «Книгодрук», 1998. – 

220 с. 

 Завдяки творам Юрія Борця зникло багато білих плям зі сторінок  
нашої історії, але головне, що вони розповіли правду про нашу національно-

визвольну боротьбу. Мета цієї книги – виховувати молодь в дусі 

національно-державницьких ідей. 

 

 
 

63.3 (2 Ук) 

Б 82 

 Борець Ю. ОУН і УПА в боротьбі за Українську Державу / Юрій 

Борець. – Львів : Логос, 2002, – 64 с. 

 Історичний екскурс у наше минуле, зіткане з трагічних і героїчних 

сторінок. Книга виконує не лише просвітницьку місію, але й спонукає 

задуматись над нашим історичним минулим, перейнятись болем і тривогою 

за долю України і усвідомити свій обов’язок перед нацією сьогодні. 

 



 
 

63.3 (2 Ук) 

Б 82 

 Борець Ю. УПА у вирі боротьби : спогади учасника повстанської 

боротьби (1941 – 1948) / Юрій Борець. – Жовква : Друкарня оо. Василіян, 

1992. – 304 с. 

 У своїй книзі автор описує бойовий шлях українських воїнів, які 

протистояли обом тоталітарним імперіям ХХ століття та їхнім сателітам, 

попри очевидну чисельну перевагу кожної з них. Одним з найбільш прикрих 

аспектів тієї війни було те, що як брунатна, так і червона імперії, набувши 

зовнішнього вигляду найпрогресивніших суспільств свого часу, в дійсності 

за своїми господарськими, науковими, технічними і частково навіть 

мистецькими успіхами приховували люту жорстокість до народів, котрих 

поневолювали, включно зі спаленням людей у замкненому житлі живцем.  

 

 
63.3 (2Ук) 

Г 20 

 Гарасимчук Василь. Матеріали до історії козаччини XVII віку. Василь 

Гарасимчук: життя і творчість (1880 – 1 944) / Редактор Книш Ярослав. – 



Львів : Інститут української археографії НАН України, Львівське відділення, 

1994. – 154 с. 

  Гарасимчук Василь (1880 – 1944) – відомий український історик та 

педагог. Наукові розвідки та праці публікував, здебільшого, в «Записках 

наукового товариства Тараса Шевченка» (НТШ). Саме тут побачили світ 

його розвідки «Іван Виговський і Юрій Хмельницький» (1904), «Виговщина і 

Гадяцький трактат» (1909). В «Записках НТШ» з’являлися і його публікації, 

присвячені битві під Чудновим (1660) та осмисленню Переяславських статей 

Б. Хмельницького 1654. Вже в наш час, в 1994 р., львівське відділення 

Інституту української археографії ім. М. Грушевського опублікувало зібрані 

та досліджені В. Гарасимчуком «Матеріали до історії козаччини XVII віку — 

Львівські історичні праці. Джерела». 

 

 
63.3 (2 Ук) 

Д 72 

 Драгоманов М. Про українських козаків, татар і турків / Михайло 

Драгоманов. – К. : Дніпро, 1991. – 45 с. 

 Ця праця побачила вперше світ в Києві напередодні цілковитої 

заборони української мови сумнозвісним Емським указом 1876 р. Професор 

Київського, а потім Софійського університетів Михайло Драгоманов вважав 

за свій громадянський обов’язок написати популярне дослідження з історії 

народу рідною живою мовою.   

 



 
63.3 (2 Ук) 

Ж 74 

 Життя і смерть полковника Коновальця : документи, матеріали, 

спогади, щоденники, листи, фотографії / Художній редактор М. Яців. –  

Львів : Червона калина, 1993. – 328 с. 

 Книга місить документальні матеріали про видатного діяча української 

революції, організатора УВО та ОУН Євгена Коновальця. Друга частина 

книжки присвячена дослідженню організації замаху на полковника, 

друкуються нариси про агентів НКВС. Судячи з того, що вбивству 

Коновальця Павлом Судоплатовим, котрого розглядають як одного з 

найбільш компетентних кадрів Сталіна та Берії, приділяється стільки уваги, 

слідом за радянською, і теперішньою шовіністичною пресою РФ, ще 

очевиднішими стають всі ті заслуги перед Вітчизною вбитого в Роттердамі 

1938 року українського патріота.   

   

 

 
63.3 (2 Ук) 

І-90 

 Історія українського війська (1917–1995) / В. Гриневич, Л. Гриневич,  

Б. Якимович [та ін.]. – Львів: Світ, 1996. – 840 с. 



 На відміну від відомої праці І. П. Крип’якевича та інших учених, 

присвяченої історії українських військових формувань від княжих часів до 

перших десятиліть ХХ ст., ця книга написана на основі найновіших, досі не 

опублікованих, досліджень про військове будівництво в Україні у 20 – 30-х 

роках ХХ ст.  

 Для наукових працівників, військовиків, усіх, хто цікавиться 

питаннями українського національного відродження. 
 

 

 

63.3 (2 Ук) 

М 64 

 Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942 – 1952 : документи і 

матеріали / Петро Мірчук. – Львів : ЛОР Товариства української мови НТШ, 

1991. – 448 с.  

 Вперше ця книга була видана в Мюнхені в 1953 році публіцистом 

Петром Мірчуком (Канада), і мала на меті ознайомити західного читача зі 

свого роду унікальним феноменом – Українською  Повстанською Армією, 

яка виникла під час Другої світової війни і на відміну від інших визвольних 

рухів окупованої Європи не мала чужоземної матеріальної допомоги, і діяла 

лише завдяки сприянню населення і проти незрівнянно переважаючих сил 

супротивників протягом цілого десятиліття. І це відбувалося в той час, коли 

Німеччина давно зазнала остаточної поразки і коли частина її власної землі 

була окупована іншою імперією – радянською. Імперією, тією самою, в тилу 

котрої народ України продовжував виборювати своє право на волю і 

незалежність. 

 



 
63.3 (2Ук) 

Я 22 

 Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків / Д. І. Яворницький. – 

Львів : Світ, 1991. – 392 с. 

 Другий том містить хронологічний виклад історії козацтва від кінця 15-

го століття до 1686 р. Описується виникнення і становлення українського 

козацтва, повстання проти Речі Посполитої, роль запорожців у боротьбі з 

турецько-татарською агресією, Хмельниччину й період Руїни, дипломатичні 

стосунки козаків з іншими країнами. 

 Для викладачів, студентів, істориків та етнографів. 

 

 
63.3 (2 Ук) 

Л 64 

 Литвин М. Р. Історія галицького стрілецтва / М. Р. Литвин, К. Є. 

Науменко. – Львів : Каменяр, 1991. – 200 с. 

 Автори книги розкривають драматичний літопис галицького 

стрілецтва: бойовий шлях легіону Українських січових стрільців, Української 

галицької армії, трагедію червоних галицьких стрільців, які у 30-ті рр. 



потрапили під каток сталінських репресій, про повоєнну долю військової 

еміграції. 

 

 
63.3 (2 Ук) 

Л 64 

 Литвин М. Українські Січові Стрільці / М. Литвин, К. Науменко. – К. : 

Знання, 1992. – 48 с. 

 Нетлінна пам'ять народу зберегла хвилюючі спогади і пісні про бойові 

звитяги легіону Українських Січових Стрільців у битвах з царськими 

військами на Прикарпатті і Надзбруччі, про трагедію Окремого полку на 

Наддніпрянщині. Ці події знайшли своє відображення в даній брошурі, 

написаній на основі маловідомих архівних матеріалів. 

  Для лекторів, істориків, краєзнавців, широкого кола читачів: 

вдумливим, допитливим, кмітливим. Випуск присвячений 500-річчю 

козацької слави. 

 

 
63.3 (2 Ук) 

І-90 

 Історія Русів / Український переклад Івана Драча. – К. : Радянський 

письменник, 1991. – 318 с. 



 «Історія Русів» – твір історичний і політичний, суворо реалістичний і 

водночас легендарний і романтичний, це – дзвін на сполох, заклик українцям 

до єднання, історично справедливий погляд на наше минуле. 

 

 
63.3 (2 Ук) 

П 32 

 Пігідо-Правобережний Ф. «Велика Вітчизняна війна» : спогади 

очевидця / Ф. Пігідо-Правобережний. – К. : Смолоскип, 2002. – 288 с. 

 Спогади українського публіциста і громадського діяча Ф. Пігідо-

Правобережного (1888 – 1962) про події в Україні у 1941 – 1945 рр. У своїй 

праці автор розвінчує стереотипи, навіяні про ту війну радянською 

пропагандою, котра спромоглася перевершити майстерну брехню Гебельса і 

прикривала справжнє ставлення червоної імперії до людини, де 

стверджувана законом СРСР людська рівність була хіба що рівністю їхньої 

беззахисності перед терором, котрий жорстокістю до своїх же громадян, а то 

й до працівників самої системи навіть перевершив коричневий. Книга, крім 

авторського тексту, містить вступну і заключну статті, а також ґрунтовний 

коментар із роз'ясненнями чи уточненнями. 

 

 
63.3 (2Ук) 



Л 64 

 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки  / Переклад із 

староукраїнської. – К. : Т-во «Знання» України, 1992, – 192 с. 

 Літопис Г. Грабянки – один з найяскравіших і найцінніших творів 

українського літописання. Закінчений у 1710 році, він користувався великою 

популярністю. У центрі уваги Літопису події визвольної війни 1648 – 1654 

роках, яскраві описи козацьких битв. Вперше перекладений на сучасну 

українську мову. 

 Книга розрахована на широке коло читачів. 

 

 
63.3 (2Ук) 

С 79          

 Степанков B. C. Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни  

та її вплив на формування Української держави (1648 – 1654)  

/ В. С.  Степанков. – Львів : Світ, 1991. – 196 с. 

 У монографії досліджується одне з ключових питань Визвольної 

війни 1648 – 1654 роках – антифеодальна боротьба. Підкреслюється її тісний 

взаємозв’язок з розвитком національно-визвольного руху українського 

народу. Аналізується діяльність великих повстанських загонів, зроблено 

спробу визначити соціальний склад їх керівного ядра. Багато уваги приділено 

дослідженню процесів формування Української держави, соціальній політиці 

Б.Хмельницького. 

 Для науковців, викладачів, істориків, студентів. 
 



 
63.3 (2Ук) 

К 59 

 Козацькі ватажки та гетьмани України. Укладено на основі «Історії   

України-Русі » Миколи Аркаса / упоряд. 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». 

 

 
63.3 (2 Ук) 

К 31 

 Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове  

/ Адріан Кащенко. – К. : Веселка, 1992. – 280 с. 

 В оповіданнях українського письменника яскраво відтворені епізоди 

боротьби українських козаків з ворогами в різні періоди історії України. 

Чимало сторінок книги присвячено конкретним історичним діячам: 

Хмельницькому, Сагайдачному, Кривоносу, Сірку та іншим.  

 



 
63.3 (2 Ук) 

У 45 

 Українські Січові Стрільці, 1914 – 1920 / За ред. Богдана Гнаткевича. – 

Репринтне відтворення з видання 1935 р. – Львів : Слово, 1991. – 160 с. 

 Фотоальбом, який побачив світ у Львові 1935 року і був підготовлений 

на відзначення двадцятирічного ювілею створення УСС, містить унікальні 

фотографії, що супроводжуються детальними науковими коментарями. 

Ілюстрації дають змогу ознайомитись не тільки з героїчними змаганнями 

УСС, але й суворими буднями борців за незалежність України. 

 

 
63.3 (2 Ук) 

Н 23    

 Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у 

західноєвропейських історико-літературних пам’ятках) / Д. С. Наливайко. – 

К. : Дніпро, 1992. – 495 с. 

 Книжку присвячено героїчній історії козацької християнської 

республіки – Запорозької Січі, відображеній у західноєвропейських 

джерелах, історіографії та літературі XVI–XIX століть. Багатющі матеріали 

систематизовані і в значній частині видаються на Україні вперше. 
 



 

 


