Ти у серці нашім, Україно, ти у
серці нашім назавжди
В Україні 14-те жовтня є дуже знаковою датою.
Цього дня відзначаються: День захисників і захисниць
України, Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського
козацтва. Символічно, що ці три свята поєдналися в один
день, адже вони направду нерозривно пов’язані між собою
та символізують зв’язок поколінь, давню історичну та вікову
славу Українського війська і оспівана в піснях, описана на
сторінках документальної та художньої літератури.
Працівники
бібліотеки
ІФНМУ
підготували
книжкову виставку «Ти у серці нашім, Україно, ти у серці
нашім назавжди» і пропонують зануритись у неймовірну
атмосферу славних героїчних часів нашої рідної землі.

Бібліографічний огляд літератури

Про те, хто такі запорожці, про діяльність визначних державних діячів, про подвиги воїнівзахисників, які і сьогодні продовжують героїчні сторінки нашої історії, ви можете дізнатись з книг,
представлених на виставці.

63.3(4Укр)я73
І-90
Історія України [Текст] : Національний підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр.
(наказ МОЗУ №502 від 22.06.2010 р.) / В. А. Качкан, В. М. Левандовський, О. Б. Величко та ін. ;
За ред. В. А. Качкана. – К. : Медицина, 2014. – 360 с.
Національний підручник підготовлено авторським колективом українознавчих кафедр
медичних університетів для студентів лікувальних, стоматологічних та фармацевтичних факультетів.
Автори охоплюють хронологічно й тематично всі найважливіші періоди вітчизняної історії з
найдавніших часів і до сьогодення. Під час написання розділів і окремих параграфів використано
найновітніші досягнення як теоретичної, зокрема академічної науки, так і методичних напрацювань у
цій галузі.
Для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів.

63.3(4Укр)я73
М70
Мицик, Ю. А.
Історія України [Текст] : Навч. посіб. для вик. у загальноосв. навч. закл. [МОНУ Протокол
№7 від 16.12.2009 р.] / Ю. А. Бажан, О. Г. Мицик, В. С. Власов. – 3-тє вид., доповн. і перер. – К. :
ВД «Києво-Могилянська академія», 2010. – 596 с.
Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших
часів до наших днів. Призначений для підготовки до вступного іспиту з історії України і побудований
згідно з програмою для вступників до вищих навчальних закладів.

63.3(4Укр)я73
І-90
Історія України [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Під кер. Ю. Зайцева. – 2-ге
вид., зі змін. – Львів : Світ, 1998. – 488 с.
Серед видань, присвячених історії України, пропонований читачеві навчальний посібник
вирізняється як одна з перших спроб глибокого осмислення історичного минулого України з позицій
досягнень гуманітарних наук кінця XX ст. Віддаючи належне давній історії, автори все ж основну увагу
зосереджують на висвітленні подій і явищ XX ст., зокрема його другої половини (виклад подій у книзі
завершено президентськими виборами 1994 р.). Видання позбавлене як стереотипів застійних часів, так
і новітніх «патріотичних міфів», послідовно і всебічно висвітлює історію української державності,
героїчної і трагічної боротьби за її утвердження, історію формування українського народу, його
перетворення у сучасну націю.
Для студентів вищих навчальних закладів.
3.3(4Укр)я73
І-90
Історія України [Текст] : Навч. посібник. – К. : ВД «Альтернативи», 1997. – 424 с.
У посібнику подається короткий огляд вітчизняної історії в загальному контексті розвитку
світової цивілізації. Вчені Інституту історії України та інших установ НАН України об'єднали свої
творчі зусилля, щоб представити нову концепцію вітчизняної історії. З сучасних методологічних
позицій осмислюється величезний фактичний матеріал. Узагальнюються кращі здобутки
історіографії, а також нові факти, запозичені в таємних архівах після їх відкриття 1991 року.
Посібник розрахований на учнів старших класів, вчителів шкіл, гімназій, ліцеїв, а також на
студентів та викладачів середніх спеціальних і вищих навчальних закладів.

Однією з найяскравіших сторінок літопису боротьби українського народу за свою
незалежність був козацький рух. Козаки стали тією силою, яка впродовж століть пильно стояла
на сторожі свободи і гідності України як незалежної, суверенної держави.

63.3(4Укр)
Д72
Драгоманов, М. П.
Про українських козаків, татар та турків: Історична розвідка. З додатком про життя
Михайла Драгоманова [Текст] / М. П. Драгоманов. – К. : Дніпро, 1991. – 48 с.
Ця раритетна праця видатного українського історика, філософа й публіциста вперше побачила
світ у Києві напередодні тотальної заборони українства Емським указом 1876 року. Професор
Київського, а потім Софійського університетів Михайло Драгоманов вважав за почесний громадський
обов’язок написати популярне дослідження з історії народу живою, рідною мовою.

63.3(4Укр)
Г91
Грушевський, М. С.
Про батька козацького Богдана Хмельницького [Текст] / М. С. Грушевський. –
Дніпропетровськ : «Січ», 1993. – 56 с.
Твір відомого українського історика М. С. Грушевського присвячений життю і діяльності
славного сина України, видатного політика, полководця Богдана Хмельницького.

63.3(4Укр)
І-90
Історичні постаті України [Текст] : Історичні нариси / [Упоряд. та авт. вст. ст.
О. В.
Болдирєв]. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.
До збірника увійшли життєписи українських національних героїв — гетьманів
Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка,
П. Орлика, написані відомими вітчизняними і зарубіжними письменниками й істориками.
У їхніх працях використано багаті матеріали, які зберігаються в бібліотеках та архівах
Лондона, Парижа, Відня, Дрездена, Берліна, Стокгольма, Риму, Стамбула, в приватних колекціях. Вони
відкривають чимало, присипаних пилом забуття, фактів, які дають можливість не під усталеним кутом
зору поглянути на вітчизняну історію.

Бій під Крутами… 29 січня 1918 року… Символ героїзму та відданості
українських студентів... Символ національної трагедії…
63.3(4Укр)
Г39
Герої Крут. Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 року [Текст]. – Дрогобич :
«Відродження», 1995. – 350 с. : іл.
У збірнику подано спогади учасників бою під Крутами, статті і виступи з
осмисленням цього подвигу, зокрема, М. Грушевського, Д. Дорошенка, С. Єфремова,
Є. Маланюка, Л. Старицької-Черняхівської, а також художні твори, присвячені юним лицарям
України. Адресується передусім ровесникам крутянців – воїнам і студентам, старшокласникам, а
також усім тим, хто прагне «прочитати тую славу», відкрити для себе звитяжну і водночас
трагічну сторінку нашої історії, яка після агресивної комуністичної облуди являє нам свою чисту
й достеменну суть.

Сьогодні можемо побачити на полицях бібліотек та книжкових магазинів книги, присвячені
темі боротьби за волю України: спогади і фотоматеріали учасників національно-визвольної
боротьби, документи, дослідження сучасних істориків, науково-популярні видання…

63.3(4Укр)
А85
Арсенич, П. І.
Діяльність УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті [Текст] / П. І. Арсенич. – ІваноФранківськ : Нова Зоря, 2007. – 216 с.
У книзі на основі архівних і літературних джерел, спогадів висвітлюється героїчна боротьба
УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті, подаються тексти листівок, окремих документів,
стаття М. Боєслова «За соборний моноліт» (1950). В окремому розділі мова йде про родовід, життєвий
і бойовий шлях Романа Шухевича. Подаються також біографічні довідки про командирів УПА та
провідників ОУН.

Наші захисники сьогодні з гідністю виконують споконвічну традицію наших славних
предків – Українських козаків – боронять свою Батьківщину та віру, примножують духовні
надбання та цінності українського народу, а покровительство Пресвятої Богородиці їх захищає.
94(477)
К21
Кардащук, М
Від Скіфії до АТО (медицина і армія в просторі і часі) [Текст] / М. Кардащук. – Наукове видання. –
Івано-Франківськ : Сімик, 2018. – 386 с.
У праці професора кафедри українознавства Інституту Східної Європи Миколи Кардащука «Від Скіфії до
АТО (медицина і армія в просторі і часі)» досліджується послідовний процес зародження і розвитку медицини та
медичної науки в Україні, починаючи з кам'яного віку. У праці вивчається за допомогою археології медична і
воєнна історія, оскільки вона досліджує і зберігає скелети з різними патологічними змінами після захворювань або
воєнних травм, що дають уявлення про характер захворювань і методи лікування в ті далекі часи. В праці
показано, що археологічні дослідження воєнної історії дають можливість дізнатися про озброєння у військах
різних народів, які ішли війною на українські землі, починаючи від Скіфських часів і до ХХІ століття та методи
надання медичної допомоги воїнам. У праці досліджується також історія воєн, застосування військ у конкретних
завданнях: обороні країни від ворога або завоювання сусідніх земель та організації санітарно-медичної допомоги в
мирний і воєнний час. В науковій праці професора Миколи Кардащука «Від Скіфії до АТО (медицина і армія в
просторі і часі)» досліджується й історія медицини, яка допомагає правильно зрозуміти сучасний стан медичної
науки та передбачати перспективи її розвитку, оскільки у кожному суспільному явищі завжди виявляються
залишки минулого, основи сучасного і зародки майбутнього.
Ця книга для всіх, хто цікавиться історією зародження та становлення медицини і армії в Україні.

Кожна війна залишає по собі цілий пласт літератури: «спільне минуле», тісне
переплетіння історичних доль. Сучасна війна за незалежність є прямим продовженням майже 9
ст. протиборства України і Росії. Неможливо перелічити всіх героїв, які своєю жертовністю
вписали свої імена в золоту скарбницю української звитяги.

94(477)
Б87
Братня навала. Війна Росії проти України XXII-XXI cт. [Текст] / В. Брехуненко,
В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко ; за ред. В. Брехуненка. – К., 2016. – 248 с. – Вчена
рада ІУАтаД ім. М. С. Грушевського НАН України прот. №7 від 13.10.2015 р.
У книзі в науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські
війни включно з Вітчизняною війною українців за незалежність, яка розпочалася зі вторгнення
російських окупантів в Україну в лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягають XII ст.
Показано, що саме війни як втілення постійних агресивних планів Московії/Росії заволодіти
українськими землями визначали головну вісь російсько-українських стосунків. Описано мотиви,
визрівання та хронологію війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на українську
перспективу. Вітчизняна війна, яку Україні доводиться вести з 2014 р., розглядається на тлі
перегуків між путінською агресією та московськими стратегіями війн проти України ХV-ХХ ст.
Для всіх, хто цікавиться історією українсько-російських стосунків та історією України
загалом.

Багато чоловіків і жінок знаходяться у лавах збройних сил України. Вони залишили свої
домівки, щоб захищати Україну, її волю, її незалежність. Багато з них пішли на війну
добровольцями. Їм болить те, що розривають на шматки нашу землю, і ми віримо, що вони
відстоюють цілісність нашої держави, її волю, золоті жита і мир. Нам є що захищати, нам є що
берегти! І цей святий обов’язок виконують військові незалежної України.
63.3(4Укр)
П75
Прикарпатці в АТО [Текст]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – 128 с.
Окрім історії академічної, існує не менш серйозна історія – жива, усна. Та, яку неможливо
заперечити, бо вона назавжди стає правдою для цілого покоління.
Українсько-російська війна вже стала такою живою історією українців початку ХХІ
сторіччя. Тою історією, яка зовсім поруч, надто близько. Яка стане пам'яттю, за якою ще кілька
десятиліть будуть звіряти такі фундаментальні речі, як героїзм, зрада, самовідданість, підступність,
здобутки і втрати. Історією, яка вказує перспективу, яка показує хто є хто.

Прийміть найщиріші вітання з Днем захисників і
захисниць України, Днем Українського козацтва та Днем святої
Покрови Пресвятої Богородиці.
Сьогодні ми схиляємо голови в хвилині мовчання та
тихій молитві за всіма героями, які загинули, захищаючи рідну
землю.
Слава Україні!
Героям Слава!

