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Український народ прожив багату і бурхливу історію. Жити

йому довелось на роздоріжжі, через яке проходило багато

різних народів і племен. Майже кожен з них зазіхав на

українську землю. У таких тяжких, складних умовах

доводилось віковічно захищати свою волю від ворогів,

доводилось бути й поневоленим. Ця боротьба виховала в

українців найяскравішу, найбільш властиву рису —

волелюбність. Через це, українському народу притаманне

волелюбство. Боротьба за відродження української

незалежності та відновлення територіальної цілісності

держави триває і досі.

Замислитися над минулим свого народу, та народів, історія

яких тісно пов’язана з його долею, роллю та місцем України в

розвитку європейської цивилізації, зрозуміти своє місце в

історії і збагнути свою історичну сутність допоможе

віртуальна виставка “Історія України від найдавніших часів

до сьогодення.”



Алексєєв Ю. М. Історія України / Алексєєв Ю. М., Вертегел А. Г.,

В. М. Даниленко. — К. : Каравела, 2004. — 256 с.

Мета книги, яка містить виклад основних

положень нової програми курсу історії, коротку

хронологію історії допомогти абітурієнтам і

студентській молоді в підготовці до іспиту з

історії.

Матеріал подається стисло і лаконічно,

завдяки чому за короткий час читачі мають

змогу відновити і систематизувати знання з

історії. Насичена новим фактичним матеріалом

книга буде корисною всім, хто цікавиться

історією.



Багнюк А. Символи українства : художньо-інформаційний

довідник / А. Багнюк. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 832 с.

У даному виданні в популярній формі

розкрито значення і зміст античних,

християнських і національних символів та

образів, що належать до основи української

духовності.

Пропонується викладачам та

студентам вищих навчальних закладів, а

також всім, хто цікавиться проблемами

історії та духовної культури.



Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. : 3-тє вид.,

випр., доп. / О. Д. Бойко. — К. : Академвидав, 2006. —

688 с.

Розширено та конкретизовано

висвітлення окремих подій і фактів, які

розглядаються в єдностях і суперечностях

різноманітних тенденцій з осмисленням їх

витоків, обумовленості вчинків конкретних

історичних постатей.

Проаналізовано сучасні політичні,

соціально-економічні, духовні процеси і

тенденції, висвітлено причини, суть і

наслідки помаранчевої революції. Виклад

подій доведено до 2005 року.



Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на

новий лад : есе / Я. Грицак. — К. : Критика, 2011. —

350 с.

Автор закликає до парадигмальної

зміни в поглядах на природу націоналізму

та, попри драматичні колізії останнього

часу дійшов висновку, що Україна має

саме стільки націоналізму, стільки

потрібно, щоб утримувати відносну

політичну стабільність і будувати

демократію.



Грушевський М. С. Історія України / М. С. Грушевський. — К. :

Либідь, 1991. — 228 с.

Книга є ретельно відредагованим

виданням “Ілюстрованої історії України”.

Вона повністю відповідає концепції

вченого, в основу якої покладено не діяння

князів і царів, а суспільно-політичний лад,

культуру, етнографію, правові засади – все

те, що створює долю народу.

Підручник дає змогу познайомитись із

складом думок Михайла Грушевського,

величезним фактичним матеріалом про

героїчні і трагічні сторінки в історії

українського народу.



Заярнюк А. Ідіоми емансипації / А. Заярнюк. — К. : Критика,

2007. — 336 с.

Монографія львівського історика

Андрія Заярнюка написана в жанрі

соціальної історії і розповідає про

східно-галицьких селян середини ХІХ

ст., коли вони переживали радикальну

трансформацію.

Це була епоха, коли селяни

зіткнулися з національними рухами і

проєктами. В книжці досліджено як

відбувалася реальна емансипація. У

Східній Галичині .



Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський,

О. Субтельний. — Львів : НТШ, 1992. — 230 с.

Протягом десятків років невблаганна

система робила все можливе, щоб позбавити нас

минулого, деформувати його й узалежнити від

московської імперії.

Книга охоплює події від найдавніших днів

до сьогодення. Періодизацію проведено за

характерними політично-культурними проявами

життя українського народу.

Подано основні праці з історії України, а

також долучено хронологічну таблицю

найважливіших подій.



Історія України : посібник / за ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. —

К. : Академія, 2002. — 480 с.

У посібнику висвітлено історію України

від найдавніших часів до сьогодення: складні

неоднозначні перипетії, діяльність видатних

осіб, соціально-економічні, політичні, етнічні,

культурні аспекти.

Значну увагу приділено розвитку науки,

техніки, оскільки адресований посібник

передусім студентам технічних вузів.



Історія України з найдавніших часів до наших днів : практикум /

упоряд. С. В. Герегова, М. Р. Гуйванюк, Г. М. Скорейко. —

Чернівці : Наші книги, 2008. — 336 с.

Типова програма підготовки фахівців з

урахуванням вимог кредитно-модульної

системи за Болонським процесом

передбачає набуття знань не лише під час

лекцій та семінарських занять, але й у

процесі самостійної роботи студентів.

Вивчення історії України копітка й

повсякденна робота, яка потребує

систематичного опрацювання наукової

літератури, серйозного осмислення

історичних процесів, які відбувалися на

території України.



Король В. Ю. Історія України : навч. посіб. 2-ге вид., доп. /

В. Ю. Король. — К. : Академія, 2008. — 496 с.

У посібнику висвітлено формування на

території України людської цивілізації,

функціонування державних утворень,

драматичні часи бездержавності, боротьбу

українського народу за незалежність, а також

найважливіші процеси в політичній,

соціально-економічній, духовній, науковій,

освітній сферах сучасного українського

суспільства, різноманітні аспекти політики

Української держави.

Його характеризують фактологічне

насиченість, намагання простежити тенденції

та закономірності історичного розвитку

українського народу і його сьогодення.



Кравченко В. Україна, Імперія, Росія : вибранні статті з модерної

історії та історіографії / В. Кравченко. — К. : Критика, 2011. —

544 с.

Висвітлено різноманітні проблеми історії,

історичної пам’яті й ідентичності

українського суспільства від ХVІІІ століття до

сьогодення.

Автор досліджує перебіг українсько-

російських стосунків і ставлення українців до

російської імперії протягом останніх століть,

аналізує засадничі наративи української

новочасности, рецепцію Переяславської Ради

та постатті гетьмана Івана Мазепи.



Мачогій Павло-Роберт. Ілюстрована історія України / Павло-

Роберт Мачогій. — К. : Критика, 2012. — 448 с.

Книга має на меті не тільки дати широкій

аудиторії стислий, захопливий, динамічно

викладений огляд історії України від

античності до сьогодення, але й дослівно

зобразити цю історію за допомогою

детальних мап і численних ілюстрацій, що

створюють вельми цілісний образ

навдивовижу розмаїтої та багатокультурної

цивілізації.

Такий збалансований і оригінальний

виклад політичної, соціально-економічної та

культурної історії України стане у пригоді

кожному любителю української минувшини.



Нартов В. В. Історія України з давніх-давен до сьогодення /

В. В. Нартов. — Харків : КСД, 2006. — 352 с.

На початку ХХІ століття людство являє

собою спільноту народів, яка налічує понад

200 держав. Понад 30 років тому на карті світу

на одну державу стало більше, і називається

вона Україна.

Походження слов’ян і формування

українського етносу, належність спадщини

Київської Русі діяльність багатьох визначних

постатей, роль та значення українського

козацтва, Гетьманщини, Запоріської Січі,

російського та австрійського періодів в історії

України ось далеко не повний перелік тем,

яких торкається автор у своїй книжці.



Новий довідник: Історія України. — К. : Казка, 2006. — 736 с.

Книга 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.

Перед вами унікальна книжка. Це нове

багатофункціональне та універсальне видання,

довідник нового покоління.



Плохій С. Брама Європи / С. Плохій. — Харків : КСД, 2019. —

496 с.

Цю книгу було написано в розпал подій,

які відомі на Заході як “українська криза”,

щоб ознайомити читачів з історією країни.

Автор сподівається, що український

обізнаний та вимогливий читач знайде в

цьому погляді на історію України чимало

цікавого, нового та важливого, для того, щоб

зрозуміти себе, свою країну та своїх сусідів.



Реєнт О. П. Усі гетьмани України / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. —

Харків : Фоліо, 2007. — 415 с.

Українська Гетьманська держава за

роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі

вони були носіями ідеї незалежної

Української самостійної держави. Втіленню

цієї ідеї в життя вони присвятили все своє

життя, поставивши за мету вибороти

звільнення українського народу від

панування чужинців. Діяти цим гетьманам

довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді

найтрагічніших для України історичних

умовах.

В книжці надається правдивий

життєпис гетьманів, а також найвищих

військових керівників українського козацтва.



Світлична В. В. Історія України / В. В. Світлична ; за ред.

Ю. М. Алексєєва. 3-тє вид. — К. : Каравела, 2004. — 408 с.

Огляд історії України подається з позицій

сучасної концепції вітчизняної історії. Стиль

викладу матеріалу та його композиція сприяють

ефективнішому засвоєнню матеріалу.

Зроблена спроба відібрати найпоказовіші,

найважливіші події. Головну увагу приділено

історії українського національного визвольного

руху, історії української державності.

В посібнику містяться документальні

джерела, довідкові матеріали, які доповнять і

розширять ваші знання.



Світлична В. В. Історія України : навч. посіб. / В. В. Світлична. — 2-е

вид., випр. і доп. — К. : Каравела, 2002. — 304 с.

Історія України подається з позицій сучасної

концепції вітчизняної історії.

Забезпечується використання повного

комплексу основних методів навчання:

словесного, наочного і практичного.

В організації самостійної роботи з

посібником допоможуть наведені в кожному

розділі фрагменти фактологічно цінних

документальних джерел. Вправи з відповідями на

них дають можливість здійснювати самооцінку та

самоконтроль у процесі навчання.



Сергійчук В. Український Крим / В. Сергійчук. — Вишгород : ПП

Сергійчук М. І., 2016. — 362 с.

У книзі із залученням великого

документального матеріалу розповідається про

спільні історичну долю Криму й України.

Зокрема, звертається увага на українську

більшість півострова в період кримського ханства,

на включення Криму до українського

народногосподарського організму вже з кінця ХІІІ

століття, детально аналізується перебіг подій,

пов’язаний з процесом об’єднання Криму з

Україною в 1918 році і передання півострова

УРСР у 1954 році.

Наводяться також конкретні аргументи на

користь того, що зростання добробуту населення

півострова відбувалося в єднанні з Україною.



Сергійчук В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук —

К. : ПП Сергійчук М. І., 2008. — 288 с.

Це унікальна книга про українців, які

прославилися своєю працею і звершеннями у

культурі, науці, освіті, техніці, у підкоренні

космосу, військовій і спортивній справі.

Споконвіку Україна була відома як велика

житниця, як інтелектуальне й духовне джерело

Європи та світу. Вона збагатила всесвітню

скарбницю філософської думки, богослов’я,

мистецтва, літератури. На українській землі

зароджувалися і втілювалися в життя геніальні

ідеї й найпередовіші технології, які

сформували сучасну цивілізацію.



Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. — 3-тє вид. — К. :

Либідь, 1993. —720 с.

Книга канадського історика, українця за

походженням Ореста Субтельного визнана на

Заході кращим популярним викладом історії

України англійською мовою.

Вона викликає інтерес передусім

нетрадиційною концепцією української історії,

прагненням автора до наукової об’єктивності,

неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а

головне ідеєю відродження України.



Цар І. Україна прабатьківщина людства / І. Цар. —Львів : Папуга, 

2018. — 112 с. 

Це надзвичайно цікавий матеріал з історії

України, маловідомі факти, постулати, гіпотези.

Які автор вдало проілюстрував думками

видатних людей.

Вчені та митці світового рівня

переконують нас у достовірності й правдивості

викладеного матеріалу.

Окремі тези вимагають дослідження, але

автор має на свій погляд і відповідні

твердження.


