
«Соборна Україна» 
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:      Українська мрія - єдність, 
свобода і незалежність. Основа державності, якої 
споконвіку намагалися позбавити цю прекрасну частину 
земель всі її так звані сусіди прикриваючись «високими» 
інтересами, час від часу набувала цілком ясні обриси. Так 
сталося і на початку 1918-го. У цей січневий місяць у запалі 
революційних змін була створена Українська Народна 
Республіка, відома як УНР. Більш того на тих територіях, які 
входили до складу колись потужної Австро-Угорської 
імперії, була утворена ЗУНР - Західноукраїнська Народна 
Республіка. Вже до кінця року, в грудні 1918-го у Фастові, з 
гарячим бажанням втілити українську мрію в реалії, лідерам 
цих двох держав вдалося підписати своєрідний 
поєднувальний договір. Цей договір увійшов в нашу сучасну 
історію як «Акт злуки» і 22-го січня 1919-го року він був 
публічно оприлюднений в Київській столиці на знаменитій 
Софійській площі. 

Набираюча обертів машина кривавої диктатури, яка 
прийшла на зміну колишніх «консерваторів» поспішила зламати і ці сміливі починання 
вільного українського народу. Вже буквально через кілька місяців більшовики увійшли в 
Київ, Закарпаття окупувала Чехословаччина, а Східну Галичину - поляки. А далі ... 

Акт злуки тоді так і залишився лише декларацією, але народ ніколи не втрачав 
надію, адже народ, який втратив надію просто зникає. Надію, приміром, втратили нащадки 
кривавих диктаторів, коли Великий і Могутній Радянський Союз - об’єднання, побудоване 
зовні на «нових канонах справедливості», а всередині на крові і безглуздих жертвах, 
звалилося, не залишивши після себе нічого, що могло б його реанімувати. 

22-е січня 1990-го року. Мільйони українців вишикувалися в справжню живий 
ланцюг, що розтягся від Києва до Львова. Вони відзначали День Соборності, День своєї 
української єдності та свободи. 

21-го січня 1999-го року відповідно до Указу Президента України № 42/99 День 
Соборності був закріплений на законодавчому рівні суверенної держави. Потім, 30-го 
грудня 2011-го року, відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 під назвою 
«Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят», День Свободи, який 
раніше відзначався 22-го листопада був об’єднаний з Днем Соборності і свято набуло 
свою нову назву - «День Соборності та Свободи України». 

Після подій 2013-го - 2014-го року, революції Гідності і трагедії початку 
неоголошеної війни Росії проти України, окупації Кримського півострова і декількох 
обласних центрів на сході України «братнім російським народом», відповідно до Указу 
Президента України № 871 / 2014 від 13-го листопада 2014-го року, святу повернули 
колишню назву. «Відзначати щорічно 22 січня - у день проголошення в 1919 році Акта 
злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки - День 
Соборності України. Внести до Указу Президента України від 30 грудня 2011 року № 1209 
"Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят” зміну, виключивши 
абзац другий статті 1.»- йдеться в Указі. 

Всі згадані сторінки історії по-новому розкриються  перед уважними користувачами 
бібліотеки, котрі  ознайомляться з виданнями, що представлені на виставці з 
промовистою назвою "Велич України в її Соборності". 

 
Україно, Соборна держава, 
Сонценосна колиска моя  
Ще не вмерла й не вмре твоя слава  
Завойована і чесних боях!           

 

http://2.bp.blogspot.com/-nUVPUNQVLLs/VLy3FXkKvLI/AAAAAAAACSQ/7iiQiEDikRY/s1600/3aa728a61b90fefe5a19f8683a382d39394c9e75.jpg


Історія України: джерельний літопис [Текст] / за ред. 
Червінського В. – К: 2008. - 799 с. 

Анотація. На сторінках книги вміщено документи та 
матеріали, які висвітлюють важливі події в історії України, 
починаючи з найдавніших часів. У виданні представлено 
найрізноманітніші типи історичних джерел: уривки з літописів, 
юридично-правових документів, генеалогічних таблиць та 
княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-
географічних карт і т. п. 
 

                                         

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Добржанський О.В. Бажаємо до України! — Одеса: 

Маяк, 2008. — 1168 с.        
Змагання за українську державність на Буковині у 

спогадах очевидців (1914-1921 рр.). 
У книзі вміщено спогади, хроніки, щоденникові записи 

про події Першої світової війни на Буковині, Буковинське 
народне віче 1918 р., встановлення та діяльність української 
влади в краї, його входження до ЗУНР та загарбання Румунією. 
Частина матеріалів друкується вперше, інші були опубліковані 
в 20-30-х роках XX ст. і вже давно стали бібліографічною 
рідкістю. Читач знайде в книзі чимало цікавих фактів про події 
того часу, зможе відчути спосіб мислення людей тієї епохи, 
зрозуміти чим вони переймалися, як оцінювали історичні події. 
Для науковців, викладачів вузів, учителів середніх шкіл, 
студентів, учнів, усіх хто цікавиться історією України та 
Буковини зокрема. 
 
 
 
Дмитрук Володимир Григорович. 
Вони боролися за волю України: монографія/ В.Г.                    
Дмитрук; голов. ред. Д. Головенко - Луцьк : Волин. обл. 
друк., 2007. - Покажч. в кінці частин. - 1072 с 

Монографія кандидата історичних наук Володимира 
Дмитрука складається з трьох томів: "Нарис історії 
Сірожупанної дивізії", "Нарис історії боротьби проти 
тоталітарного режиму на Україні в 1921-1939 рр." та "Участь 
ОУН-УПА у національно-визвольній боротьбі українського 
народу в 1941-1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся". 
Перший том монографії тлумачить найголовніші етапи 
зародження, становлення та розвитку Сірожупанної дивізії, 
яка зробила величезний внесок у національно-визвольну 
боротьбу українського народу за соборність у 1917-1921 рр. 
Метою дослідження автора було відновити та довести до 
широкого кола читачів основні сторінки бойових дій дивізії, яка 
була сформована на Волині як перша козацько-стрілецька, 

названа народом Сірожупанською. 
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Реєнт О. П. Україна між світовими війнами (1914 - 

1939) 
Реєнт, О. П. Україна між світовими війнами (1914 – 

1939). Події. Люди. Документи : нариси історії : навч. 
посіб. / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – К. : Школа, 2004. – 544 
с. 

Період між двома світовими війнами в історії України 
називають чи не найдраматичнішим. І примітний він не лише 
кривавими воєнними подіями, а й трагічними фактами 
боротьби українців за свою державність та незалежність. Два 
з половиною десятки літ вмістили в себе аж надто багато: і 
роки громадянської незлагоди, коли брат убивав брата, і роки 
голодомору, і пролиті українцями ріки крові за примарні ідеї. 
Особливо вражають у книзі своїм фактажем та відвертістю 
вкраплені в текст нарисів фрагменти «Мовою документа» та 
«Очима сучасника – час без ретуші». Автори прагнули не 
лише об’єктивно відтворити перед читачем історичні події 
цього періоду, а й познайомити з оцінкою цих подій 

істориками різних шкіл та напрямків. 
 

Україна. Віхи історії [Текст] / Авт.-упоряд.: В. 
Томазов, О. Ясь. - К.: Мистецтво, 2011. - 432 с.: іл.  

Анотація. У виданні, присвяченому десятиліттю 
незалежності України, в концентрованій формі відтворено 
основні віхи української історії. У більш ніж тисячолітній 
ретроспективі показано історичні шляхи українського народу 
до нацонально-державної самостійності і суверенітету. 
Засобами візуального відтворення висвітлено 
найголовніші події та процеси української історії, 
представлено визначних історичних особистостей, відомих 
діячів науки, освіти і культури.                                       

Репродуктуються як добре знані, так і маловідомі 
ілюстративні                                                                                                                   
матеріали, значна частина яких друкується вперше. 
 

 
 

Субтельний Орест. Україна: історія [Текст] /Пер. з 
анг Ю.І. Шевчука;Вст. сл. С.В. Кульчицького. - К.: Либідь, 
1993.- 720с.: іл. 

Анотація. «Історія України» Ореста Субтельного - 
ґрунтовний підручник з української історії нерадянського 
штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління 
вітчизняних студентів. підручник став справжньою класикою 
навчально-історичної літератури, перевидавався десятки 
разів. 

Книга професора Йоркського університету в Торонто 
(Канада) українця за походженням Ореста Субтельного 
визнана на Заході кращим популярним викладом історії 
України англійською мовою. Дещо незвична для нашої 
аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною 
концепцією української історії, прагненням автора до 
наукової об'єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю 
оцінок, а головне — своєю наскрізною ідеєю — ідеєю 
національного відродження України. 
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Україна: Для дітей середнього шкільного віку: 

Енциклопедія [Текст] / Авт.-упорядники Скляренко В. М., 
Іовлева Т. В., Мирошнікова В. В., Панкова М. О. - Харків: 
Фоліо, 2006. - 463 с.: іл. - (Дитяча енциклопедія). 

Анотація. Енциклопедія "Україна" містить різноманітну 
інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. 
Дванадцять розділів цієї книжки, що супроводжуються 
кольоровими ілюстраціями, цікаво і докладно розповідають 
про історію, звичаї  та традиції українського народу, розвиток 
економіки, науки, освіти, культури, літератури й мистецтва 
України 
 
 

 
 
 
Кульчицький, С. Солдатенко, В. Володимир 

Винниченко [Текст] / Станіслав Кульчицький, Валерій 
Солдатенко. - К.: Видавничий дім "Альтернатива", 2005.- 
376с., іл. 

Анотація. Книга є першою політичною біографією 
одного із засновників УHP, видатного українського 
революціонера й великого письменника. Узагальнюючи 
досягнення вітчизняної науки та істориків діаспори, 
користуючись архівними документами, матеріалами преси, 
величезними за обсягом і тривалістю щоденниковими 
записами й усім творчим здобутком В.К. Винниченка, автори 
відтворюють постать і справи свого героя впродовж життя, 
показують його сильні та слабкі сторони. Могутня особистість 
В. Винниченка істотно позначилася на перебігу революційних 
подій 1917—1919 років. Велика увага в книзі приділяється 
періоду Української революції. Розрахована на науковців, 

студентів-істориків, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, широке коло читачів. 
 

 
Сергієнко, П. П. Соборність України: поняття, ідея 

і реальність [Текст] / П. П. Сергієнко. — К. : 
Фотовідеосервіс, 1993. — 78 с. : портр. 

Анотація. Розкривається зміст поняття "соборность" 
Досліджжується становлення ідеї соборності на різних 
етапах людства. Аналізуються умови, за якими нині 
можлива розбудова соборної України. 

Сторінки історії України [Текст]: Нариси. статті/ 
Упоряд. Й.Л. Рисіч. - Дніпропетровськ: Січ, 1992. - 94с. 
Анотація. У книзі висвітлюються сторінки історії України і 
сучасного суспільно-політичного процесу, які до оголошення 
державної незалежності були недоступними широким 
верствам населення. 
Книга побудована за принципом питань-відповідей і 
розрахована на масового читача, в тому числі на учнів 
старших класів та студентів вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів. 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-2_iyYr0m8z0/VLuwn7_7j4I/AAAAAAAACP4/wxBl9oDs7oI/s1600/53_17_den_nezal_2011.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-pqBhriOYIbY/VLu2q6xLaiI/AAAAAAAACQI/YZLbUHv3mnE/s1600/966721799.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-mGVndq3KAaw/VLu3j2GdpYI/AAAAAAAACQQ/Q4veloFDWzE/s1600/simvol26.jpg


 Нагаєвський, І. Історія Української держави 
двадцятого століття [Текст]/ І. Нагаєвський. - К. 
:Український письменник, 1993. - 413с. 

Анотація. Книга доктора Ісидора Нагаєвського, 
написана в еміграції,висвітлює події в Україні часів 
Центральної Ради, Гетьманату, Директорії (1917-1921рр.). на 
основі документів, свідчень сучасників, на тлі тогочасних 
подій в Європі автор розгортає картину боротьби за 
державність України в усій її складності і суперечливості. 
,Думка автора полягає в тому,        що Україна могла стати 
незалежною державою ще тоді. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст]: у 

2 т./ Н. Полонська-Василенко. – 2-е вид. - К.: Либідь, 
1993. - 640 с. 

Анотація. Цей загальний нарис національної історії 
свого часу був підготовлений як підручник для вищих шкіл. 
Висвітлюється передовсім політична історія України, 
багатовікова боротьба її народу за власну державність. 
Подаються огляди економічного життя, соціальних відносин, 
розвитку культури, церкви тощо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грушевський, М.С. Новий період історії України 

[Текст]: за роки від 1914 до 1919 /М.С.Грушевський. – К.: 
Либідь, 1992. – 46 с. 

Анотація. Книга є своєрідним продовженням « Історії 
України, приладженої до програми вищих початкових шкіл і 
нижчих класів шкіл середніх». Твір складається із семи 
розділів, де в хронологічному порядку йдеться про перебіг 
подій в Україні в період світової війни, Лютневої і Жовтневої 
революцій, проголошення і перших кроків Української 
Народної Республіки, боротьби за її незалежність. 

Для школярів, студентів, учителів, широкого кола 
читачів.  
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Котляр, М. Шляхами віків [Текст]: довідник з історії 
України / М. Котляр, С. Кульчицький – К.: Україна, 1993. – 380 с. 

Анотація. Довідник з історії України охоплює проміжок часу у 
півтора тисячоліття – починаючи від племінних спільностей V ст.. й 
до сьогодення. Текст доповнено порівняльною хронологічною 
таблицею.Розрахований на широке коло читачів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Історія України [Текст]: джерельний літопис / за ред. В. 

І. Червінський; М. І. Обушний. – К.: КВІЦ, 2012. – 832.: іл. 
Анотація. Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють 

найважливіші події в історії України з найдавніших часів до 
сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні 
матеріали. 

Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних 
свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць 
княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних 
карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень 
іноземців. 

 
 
 
 
 
 
 
Українська нація : шлях до самовизначення [Текст] : 

[монографія] / М.М. Вівчарик, П.Т. Панченко, В.І. Чмихова. – К. 
: Вища школа, 2001. – 287 с. 

Анотація. Автори цієї книги чи не вперше сміливо й чесно 
на багатому фактичному матеріалі переконливо доводять, що 
українська нація – це реальність, яку не треба заперечувати, а з 
якою слід рахуватися. Видання допоможе глибше зрозуміти 
родовід і духовні витоки нації та усвідомити драматичну історію 
українського народу. 
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Грушевський М. 
Ілюстрована історія України із додатками та 

доповненнями [Текст] / М.С. Грушевський; укладачі : Й.Й. 
Брояк, В.Ф. Верстюк. – Донецьк : ВКФ «Бао», 2008. – 736 с. 
: іл. 

Анотація. В цьому виданні видатного українського 
історика зображено становлення й розвиток народу, 
економіки, культури та державності України. Перша російська 
публікація книги (Санкт-Петербург, 1913) доповнена новим 
текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921), 
також нарисом сучасного історика В. Верстюка. 

Книга приваблює яскравим художнім стилем і 
читається, як захоплюючий літературний твір. Рекомендується 
всім, хто цікавиться багатою історією України. 

 
 
 
 
 
Новий довідник: Історії України [Текст]. - К.: ТОВ 

"КАЗКА", 2005. - 736с. 
Анотація. «Новий довідник: Історія України» подає 

відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до 
сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та 
оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти 
вичерпну відповідь на багато питань з історичної 
проблематики. Довідник можна використовувати як для 
вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого. 
Видання розраховане на широке коло користувачів, спосіб 
викладу та оптимальний обсяг матеріалу вирізняє Довідник 
серед навчальної літератури та робить його універсальним. 

 
 
Нартов, В.В. Історія України з давніх-давен до 

сьогодення.- Харків: Книжковий клуб "Клуб Сімейного 
Дозвілля", 2006. - 352с. 

Анотація. Походження слов’ян, поява і формування 
українського етносу, спадщини Київської Русі, діяльність 
князів, роль та значення українського козацтва, Гетьманщини, 
діяльність ОУН-УПА, радянський період нашої історії, розвал 
СРСР та виникнення суверенної України, осмислення 
проблем 15-річного розвитку в умовах незалежності – ось 
далеко не повний перелік тем, яких торкається автор в своїй 
книжці. 

 
 
 
 
 

 
  Запрошуємо всіх краян, кому не байдужа наша історія, до бібліотеки 

ознайомитися з книжковою виставкою.  Вивчати, пізнавати минуле й сучасне своєї землі й 
свого народу – це пізнавати себе. Адже кожен із нас – як зернина на пшеничному полі 
народу. Кожен має в своїй душі те, що вирізняє українців з-поміж інших національностей у 
світі. 

підготувала, Ганна Попович, 
бібліотекар читального залу Виноградівської публічної бібліотеки 
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