
УКРАЇНА – НАЦІЯ НЕСКОРЕНИХ  
 

Тематична виставка до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні та  

роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну 
 

Вони пожертвували 

найдорожчим – своїм життям, щоб 

змінити хід новітньої історії України 

та дати їй шанс на світле майбутнє!  

 

20 лютого увесь український народ вшановує пам’ять 

Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, 

захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України, завдяки яким було змінено хід історії нашої 

держави. На сьогодні боротьба українського народу, яка була розпочата під час 

Помаранчевої революції та Революції Гідності, триває на полі бою після 

жорсткого повномасштабного збройного вторгнення російських військ в 

Україну 24 лютого 2022 року.  

Розпочата війна росії проти України змінила світ, який вступив у 

небезпечну нову епоху, стала першим за багато десятків років 

широкомасштабним зіткненням збройних сил. Натомість, війна об’єднала увесь 

демократичний цивілізований світ, вплинула на міжнародне визнання України 

у якості національного лідера. Для колективного Заходу захист України став 

захистом глобального світового порядку. Військове вторгнення росії 

згуртувало українську націю, зміцнило її національну ідентичність та 

самосвідомість, продемонструвало усьому світу незламність українського духу. 

Українська армія перетворилась на боєздатну потужну силу, яка демонструє 

волю до Перемоги.  

До пам’ятних подій з метою увічнення великої людської, громадянської, 

національної відваги та самовідданості учасників революційних подій, 

вшанування воїнів-героїв російсько-української війни, які сьогодні боронять 

нашу Батьківщину на фронті,  підготовлено віртуальну виставку на якій 

представлено тематичні видання з фондів інформаційно-бібліотечного відділу 

Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Майдан. Революція гідності, 2013-2014 : фото літопис : у 3 блоках / авт. ідеї: 

С. Кубів, О. Святоцький ; худож. оформ.: О. Харук, С. Харук ; фот.: П. Шаповал [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 

2015. – Назва на корінці та футлярі: Майдан, 2013-2014. – ISBN 978-966-313-513-7. 

Блок 1 : Народ єдине джерело влади в Україні. – 2015. – 80 с. 

Блок 2 : Україна понад усе!. – 2015. – 80 с. 

Блок 3 : Герої не вмирають!. – 2015. – 78 с. 



Унікальний фотолітопис “Майдан. Революція гідності” відображає 

початок Революції гідності, події під час боротьби на Майдані та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні. Це історія у світлинах, котра показує усьому 

світу боротьбу українського народу за свою свободу, гідність та незалежність 

протягом листопада 2013 року – лютого 2014 року. 

 

94 дні. Євромайдан очима ТСН [Текст] : 
[фотоальбом] / авт. ідеї та передм. Т. Пушнова ; голов. ред. А. 

Чех ; "Студія 1+1". - Київ : Основи, 2014. - 172 с. : іл. - ISBN 

978-966-500-356-4. 

Ілюстрований документальними кадрами 

альбом є хронологічним та документальним 

відображенням Євромайдану через випуски 

телевізійної служби новин і через особисті 

відчуття колективу ТСН цих переламних 

дев’яноста чотирьох днів спротиву. Кожен 

розворот присвячений певній даті, події якої окрім світлин ілюструють також 

записи журналістів у блогах, коментарі політиків та активістів Майдану і 

тексти новин того дня. Це сотні ілюстрацій, десятки дописів із Facebook та 

живий голос тих, хто фіксував кожен порух Євромайдану. Це видання – 

колективне бачення журналістів, операторів, редакторів і ведучих ТСН, для 

кожного з яких Євромайдан став не лише роботою, а й важливою сторінкою 

життя. 

 

 

Майдан від першої особи : публіцист. вид. / Укр. ін.-т нац. 

пам’яті ; упоряд.: Т. Ковтунович, Т. Привалко [та ін.]. – Київ : К.І.С., 2015-2018. 

 

 

[Вип. 1] : 45 історій Революції гідності. – 2015. –  

320 с. : іл. – ISBN 978-617-684-125-8. 

Вип. 2 : Мистецтво на барикадах. – 2016. –  304  с. 

: іл. – ISBN 978-617-684-160-9. 

Вип. 3 : у 2 ч. : Регіональний вимір 

Ч. 1 : АР Крим – Луганська область. – 2017. –  

416 с. : іл. – ISBN 978-617-684-195-1. 

Ч. 2 : Львівська – Чернігівська області. – 2018. –  

432 с. : іл. – ISBN 978-617-684-195-1. 

 

 

У книгах із серії видань “Майдан від першої особи” подані фрагменти 

спогадів учасників протестних акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 

2013 року до 22 лютого 2014 року і названі Революцією Гідності. Інтерв’ю були 

зібрані Українським інститутом національної пам’яті у рамках проекту. 

Видання покликане сприяти збереженню пам’яті про Майдан та його учасників. 

На сьогодні Українським інститутом національної пам’яті сформовано 

унікальний архів, що є джерельною базою для істориків, соціологів, 

документалістів, журналістів, для всіх, кому не байдужа пам’ять про історичні 

події Майдану. 

 



Війна очима ТСН. 28 історій по той бік камери [Текст] : [фотоальбом] / авт. 

О. Кашпор ; голов. ред. А. Чех ; "Студія 1+1". - Київ : Основи, 2015. - 221 с. : іл. 

 

Книга є спробою панорамного погляду на перебіг 

воєнних подій на Донбасі 2014-2015 років у баченні 

журналістів Телевізійної Служби Новин. Попри власний 

патріотизм та глибоке і гостре переживання тяжких для 

країни часів, ці репортери не зраджують 

журналістським стандартам і намагаються залишатися 

об’єктивними у висвітленні подій на сході України.  

“Війна очима ТСН” – це 28 проникливих історій. Їх 

герої – журналісти, які невтомно їздять у відрядження 

до зони АТО. Органічне поєднання авторських есе та 

фотографій роблять цю книгу одним з важливих 

документальних свідчень нашого часу 

 

Катастрофа і тріумф. Історії українських 

Героїв [Текст] / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. М. Семенченко. - Вид. 2-ге, 

перероб. - Київ : Укр. прес-група, 2016. - 296 с. : іл. - (Серія "Бібліотека газети 

"День". Україна Incognita). 

 

Видання про події, знакові історії неоголошеної 

війни на Донбасі, про тих, хто пішов боронити нашу 

землю та зберегти єдність країни. Про тих, хто робив 

героїчні вчинки, просто добре виконуючи свою роботу і 

залишаючись вірним присязі. Книга розповідає про силу, 

волю, мужність. Про Героїв. Тих, хто загинув, і тих, хто 

вижив, пройшов, пережив події на східному фронті.  

 

Усна історія російсько-української війни : наук.-публіцист. вид. / Укр. ін.-т нац. 

пам’яті [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мороко [та ін.]. – Київ : К.І.С., 2017-2019. 

Вип. 3 : (2014-2016 роки). – 2017. –  199 с. : іл. – ISBN 978-617-684-151-7 

Вип. 4 : (2014-2018 роки). – 2018. –  384 с. : іл. – ISBN 978-617-684-215-6 

Вип. 5 : (2014-2019 роки). – 2019. –  432 с. : іл. – ISBN 978-617-684-249-1 

 

Серія видань спогадів містить інтерв’ю очевидців 

російсько-української війни, військовослужбовців, які 

воювали у складі українських добровольчих формувань, 

їх оцінка сучасної російсько-української війни; 

результати опитувань, проведених наприкінці 2016 – 

початку 2017 рр. серед учасників війни та волонтерів. 

Розкриваються обставини виникнення батальйонів 

“Донбас”, “Айдар”, полку “Азов”, Добровольчого 

українського корпусу “Правий сектор”, батальйонів територіальної оборони. 

Інтерв’ю доповнені фотографіями із зони бойових дій. 

 

 



Donbas in Flames. Guideto the conflict zone / 
M. Balaban, O. Dobrovolska [et al.] ; ed. A. Maiorova. – Lviv : Prometheus, 2017. 

– 98 p. : ill. 

This publication is the result of work a group of 

authors of various competencies: investigative journalism, 

politology, geography, and history. Written as a kind of 

vade mecum, this guidebook will farmiliarize the reader 

with the precursors, problems, terminology, and 

characteristics of the war in the Donbas. The book analyzes 

the following questions: Could the War be Avoided?; 

Chronicles of War in the Donbas; Life during wartime; the 

role Mass Media in the War, Russian propaganda and weaponry in the Donbas. 

The book is targeted at experts, journalists, and representatives of 

international missions working in Ukraine. 

 

Derkatch T. Russian Church in Hybrid War Against 

Ukraine / T. Derkatch. – Kyiv : Cerkvarium, 2019. – 234 p. : ill. 

 

The publication tells about which how Russian’s 

aggression against Ukraine has influenced played part dramatic 

history of division Ukraine’s church. 

With the annexation of Crimea and the war in Donbas, 

Ukrainian churches became further divided in their support of 

different sides of the conflict. The Kyiv Patriarchate took 

Ukraine’s side with little hesitation. However, the Moscow 

Patriarchate in Ukraine has tried to play both sides, particularly 

in the occupied territories where it specifically supports the occupiers.  

 

Парахонський Б. О. Онтологія війни і миру: 

безпека, стратегія, смисл : монографія / Б. О. Парахонський, 

Г. М. Яворськак ; Нац. ін.-т стратег. дослідж – Київ : НІСД, 2019. – 560 с. 

 

Монографію присвячено проблемам онтології 

війни та миру в контексті досвіду України у протидії 

російській гібридній війні, яка стала довгостроковим 

чинником деструктивних впливів на українську 

політичну, економічну та соціальну реальність. 

Агресивні дії РФ спричинили руйнівні наслідки для 

системи світового порядку та міжнародної безпеки. 

У науковій праці сутність війни і миру 

розкривається через стратегічну та безпекову парадигми. Семантика концептів 

війни і миру, проблеми соціально-політичної онтології, опис глобального й 

регіонального стратегічного середовища, стратегічна культура та її зв’язок з 

дискурсом влади, роль ідентичності та мови війни, стратегія перемоги – це 

стислий перелік питань, що розглядаються у науковому виданні. 

 

Хай живе у віках людська пам’ять та слава загиблим Героям України! 


