
 

 

 

 

Шановні 

користувачі! 

 
   
   22 січня 1919 року, з’явився Універсал 
Директорії УНР (більш відомий як Акт Злуки) 

про возз’єднання Української Народної 
Республіки і Західно-Української Народної 
Республіки в єдину Соборну Україну. 24 січня 

1919 року  було ухвалено закон про 
святкування 22 січня як Дня проголошення 

самостійності України. З січня 1999 року цей 
день офіційно відзначався як День  Соборності 
України. Президент України  у грудні 2011 

року своїм Указом установив День Соборності 
та Свободи України, який відзначається 

щорічно 22 січня. 
 Термін “соборність” (кафолічність) 
здавна вживається для визначення однієї 

 з основних ознак християнської церкви, що 
фіксує її саморозуміння як загальної, 

універсальної.  
 
 Аналізуючи Акт Злуки 1919 року, 

відзначаючи його велике значення в 
 історії українського народу та віддаючи 

належну шану тодішнім керівникам 
 двох українських держав, які зуміли 
перебороти зовнішні перешкоди та власні 

 амбіції і прийняти важливе для суспільства 
рішення про об'єднання територій та 

 зусиль у боротьбі за незалежність України, ми 
повинні одночасно пам’ятати і 
 про те, що соборність завжди була і 

залишається сьогодні актуальним завданням. 
 

   Маємо надію, що  список літератури 
стане в нагоді тим, хто вивчає історію нашої 
країни- учням, студентам. 

 

 

 
 

Ми завжди з вами: Довідково - 

інформаційний сектор. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Центральна міська публічна 

бібліотека ім. М. Горького 
 

Довідково - інформаційний сектор 
 

 

 

  

”З вічною думою про 

єдність на своїй землі ” 
(До Дня Соборності) 

Список літератури 

 

 

 

 

 

 

Костянтинівка-2015 
 

Увага! 

  

Цікаво!!! 



Анотований  список книг: 

 
Винниченко, В. Відродження нації. Ч. 
ІІІ: Історія української революції 

(марець 1917 р. — грудень 1919 р.) / В. 
Винниченко. — репринт. Вид [Текст]. 

— К.: Видавництво політичної 
літератури України, 1990. — 542 с. — 
(Бібліотека репринтних видань).  

 «Відродження нації» — твір 
певною мірою підсумковий, написаний 

по гарячих слідах подій. Автор 
роздумує над втраченими 

можливостями, аналізує причини 
поразки Центральної Ради і Директорії, 

дає в цілому об’єктивні характеристики 
політичним партіям, окремим діячам 

того часу. 
 

Грабовський, С. Нариси з історії 

українського державотворення[Текст] 
/ С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. 

Шкляр. - К. : Генеза, 1995. - 608 с. 
 

 Історія – це кров і мозок політики, 
це кістяк державницької свідомості 

народу, на якій виростає і тримається 
держава. І через те, коли ми звертаємося 

до історії, ми говоримо про майбутнє. 
Коли ми говоримо про історію, зразу 

звертаємо погляд свій у минуле: а коли 
ж починається державність нашого 
народу? До історичної минувшини 

України нині звертаються всі: політики і 
робітники, урядовці і опозиція, а щей 

наші – на сході й на заході – сусіди час 
від часу витягують на світ Божий 

призабуті за давниною події. Отож 
історія наша нині потрібна всім. Тільки 

ж справжня, а не така, котра дісталася 
нам у спадщину. Бо ця історія, за якою 

навчали десятки поколінь людей 
протягом багатьох століть, вся 

наповнена міфами, перекрученнями, а 
часом з неї вирубані цілі епохи 

Сергійчук, В. Українська соборність: 
Відродження українства в 1917-1920 

роках[Текст] / В. Сергійчук. - К.: ТзОв 
"Українська Видавнича Спілка", 
1999. - 416 с.  

 На великому архівному матеріалі, 
що раніше переховувався в спецфондах, 

професор В. Сергійчук засвідчує: 
українська душа невмируща, де б 

українці не були, вони завжди тягнуться 
до своєї Батьківщини. Особливо це 

виявилося 1917 року, коли українство, 
взялося творити свою власну долю на 

своїй етнічній території. Тоді у 
визвольні змагання включилися не 

тільки на Великій Україні - скрізь, де 
вже розселився наш етнос, 

підтримували прагнення до творення 
Самостійної Соборної Держави. 
 

Українське державотворення: 
невитребуваний потенціал : словник-

довідник [Текст]/ за ред. О.М. 
Мироненка. – К. : Либідь, 1997. – 560 

с. 
 У словнику-довіднику на основі 

архівних документів, які протягом 
тривалого часу перебували у 

спецсховищах, висвітлюється складний 
і суперечливий процес визрівання 

національно-державницької ідеї, 
чималий позитивний і негативний 
досвід наших пращурів у спробах 

формування власної держави — від 
Київської Русі до здобуття Україною 

незалежності. Аналізуються 
першовитоки національного права, 

еволюція вітчизняної державно-
правової думки. Для студентів ВНЗ, 

істориків, правознавців, політологів, 
українознавців, культурологів, усіх, хто 

цікавиться національно-
державницькими процесами. 

 



Шаповал, Ю.І.  Держава: 
ілюстрована енциклопедія України 

[Текст] /Ю.І.Шаповал.- К.:Балтія-
Друк, 2008. - 160 с.: іл.. 
 Книга знайомить з історією, 

державницькими традиціями, 
природою, культурою та побутом 

українського народу. Змістовна 
інформація, унікальні фотодокументи і 

яскравий дизайн роблять серію 
універсатльною і цікавою будь-якому 

читачеві.Том 1. Політичний устрій, 
державні символи, драматичні моменти 

історії, основні характеристики 
населення, мова і мовна політика, 

участь України у міжнародних 
структурах і олімпійському русі. 

 
 

Статті із періодики: 

 
Горбань,Т. Ю. Ідея соборності в 

українській суспільно-політичній думці 
першої чверті ХХ ст. / Т. Ю. Горбань // 

Український історичний журнал. - 2005. 
- № 6. - С.95-102. 

 
Гошуляк,І.Л.Питання соборності 

укаїнських земель на Брест-Литовській 
мирній конференції / І. Л. Гошуляк // 

Український історичний журнал. - 2004. 
- № 2. - С.15-30. 

 
Грабовський, С. Факти і фікції / С. 

Грабовський, І.Лосєв // Сучасність. - 
2004. - № 4.- С.95-107. 
 

Гринів,О. Соборність: згода будує/ 
О.Гринів //Урядовий кур'єр.- 2013. - № 

13 . - С. 5. 
 

Литвин,В. Єдність нації / В. Литвин // 
Віче. - 2006. - № 3. - С.34-39. 

 

Лосєв, І. Соборність правдива і 
соборність фальшива / І. Лосєв // 

Сучасність:  . - 2009. - № 6. - С. 177-182. 
 
Ой, що в Софійському заграли дзвони, 

затремтіли.../Голос України . - 2013. - № 
13 . - С.4. 
 

 

 

Шановні користувачі! Використовуйте 

інформаційні ресурси нашої бібліотеки. 

  

Інтернет-центр    та  Пункт вільного доступу 
до інтернет працює на Вас.  

Звертайтесь до сайту нашої бібліотеки: 
http://konstlib.net  

Список літератури    підготувала провідний 
бібліограф довідково-інформаційного  сектору  
Шпакова Н. М.                              


