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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Наші : історії укр. воїнів / [упоряд.: В. Петровський, О. 

Панченко, А. Мирончук ; за заг. ред. В. Буряченка]. — Київ : Військо 

України, 2017. — 308, [3] с. : іл. — (Б-ка журн. ”Військо України” ; кн. 3). 

— Шифр зберігання в Бібліотеці: А792576. Зібрано розповіді про бойові 

будні українських воїнів - захисників України у збройному конфлікті на 

Донбасі, а також про життя вимушених переселенців з окупованих 

територій Сходу України. 

2. Пророцтво Жанни : історії укр. воїнів / [упоряд.: В. Петровський, 

О. Панченко, А. Мирончук ; за заг. ред. В. Буряченка]. — Київ : Військо 

України, 2018. — 223 с. : іл. — (Б-ка журн. ”Військо України” ; кн. 4). — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А792575. Подано розповіді про героїчних 

українок, які відстоювали незалежність України під час Революції 

гідності, а тепер, пліч-о-пліч із чоловіками, захищають країну у збройному 

конфлікті на Донбасі: зі зброєю в руках або рятуючи життя фронтових 

побратимів. 

Статті з періодичних видань 

3. Давиденко У. Остался навсегда 43-летним / Ульяна 

Давиденко // Луганщина.ua. — 2018. — 5 груд. — С. 9. Наведено розповідь 

про 43-річного бійця АТО – прикордонника Вячеслава Фірсова, який 

загинув у 2014 році у бою з диверсійно-розвідувальною групою противника. 

Пятий рік поспіль його мама – Світлана Олексіївна та його службовий 

пес Рем виходять на дорогу, по якій востаннє пішов зі Станиці Луганської 

захищати Україну Вячеслав Фірсов. Наведено коментар директора 

Державного архіву Луганської області Катерини Безгінської. Вона, 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3


зокрема, зазначила, що ”на сьогодні суверенітет країни захищають 7 600 

мужніх воїнів Луганщини, з яких близько 1 100 – жінки. У боях за 

Луганщину віддали своє життя 119 її синів та дочок”. Текст: 

http://vistilug.com.ua/news/3817-ostalsya-navsegda-43-letnim/ 

4. Дунина А. ”Могут быть провокации, как в Германии в 1939 

году” / Алла Дунина // Вести (Всеукр. вып.). — 2018. — 20 дек. (№ 218). 

— С. 4. Висвітлено ситуацію на Сході України в зоні проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС). Акцентовано увагу на веденні інформаційної 

пропаганди з боку російської та української влади щодо можливого 

наступу, як російських, так і українських військ. 

5. Карпюк Г. Гра у піжмурки любителя ”Мурки” / Геннадій 

Карпюк // Нар. армія. — 2018. — 27 груд. (№ 52). — С. 14. Проаналізовано, 

чому Україна саме зараз реагує на ризики російського масованого 

вторгнення. Роз’яснено, який саме ключовий нюанс відрізняє ситуацію 

зразка кінця 2018-го від попередніх чотирьох років російсько-українського 

протистояння. Росія відтоді нарощувала свій бойовий потенціал довкола 

України. Вона підступно в режимі ”зелених чоловічків” захоплювала Крим 

та окупувала разом із місцевими найманцями частину Донбасу. Відтепер, 

як зазначив міністр оборони України Степан Полторак, ”російська воєнна 

загроза не зменшується, а навпаки, існує тенденція до її нарощення. Ці 

виклики ставлять перед українським військом дуже відповідальні 

завдання. Зараз відбувається передислокація з’єднань та частин і 

посилення небезпечних напрямків, триває організація взаємодії між 

центральними органами виконавчої влади та органами військового 

управління задля ефективної координації й роботи. До іншого формату 

діяльності переходить військово-промисловий комплекс”. Міністр 

висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться ухвалення 

нормативних законодавчих актів щодо підвищення спроможностей 

Збройних Сил у захисті держави. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-

%2827-12-2018%29.pdf 
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6. Кішин А. ”Україна може перемогти лише з допомогою і 

підтримкою США” / Анастасія Кішин // Високий замок. — 2018. —        

11 груд. (№ 138). — С. 8. Висвітлено візит американського політика, 

сенатора від Вісконсин Рональда Джонсона, який 8 грудня 2018 року 

відвідав Міжнародний центр миротворчості та безпеки, що в 

Яворівському районі Львівської області. Текст: 

https://wz.lviv.ua/news/381910-yedynyi-sposib-iak-ukraina-mozhe-peremohty-

to-lyshe-z-dopomohoiu-i-pidtrymkoiu-ssha-ronald-dzhonson 

7. Когут Л. ”Якщо людина потопає, то їй байдуже, хто кине 

рятівний круг” / Лора Когут ; бесіду вела Ольга Прокопенко // Нар. армія. 

— 2018. — 27 груд. (№ 52). — С. 20. Подано матеріали інтерв’ю із 

капеланом-добровольцем АТО Лорою Когут. Вона розповіла про свою 

душпастирську діяльність у зоні АТО / ООС (операції Об’єднаних сил).    

Л. Когут, зокрема, зазначила, що в Україні, порівняно з країнами — 

членами НАТО, жінка-капелан — це рідкість. Текст: 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf 

8. Куйбіда Василь. Керченський конфлікт у динаміці 

геополітичної експансії Російської імперії / Василь Куйбіда // Слово 

Просвіти. — 2018. — 27–31 груд. (Ч. 52). — С. 2. У статті Президент 

Національної академії державного управління при Президентові Україні, 

доктор наук з державного управління, професор Василь Куйбіда ретельно 

розглянув відкритий збройний конфлікт 25 листопада 2018 року в 

міжнародних водах Чорного моря, коли велика група російських військових 

кораблів за підтримки гелікоптерів та літаків атакувала два українські 

малі броньовані артилерійські катери ”Бердянськ” і ”Нікополь” та 

рейдовий буксир ”Яни Капу” після їхньої невдалої спроби пройти 

Керченською протокою в Азовське море. Проаналізовано Указ Президента 

України Петра Порошенка ”Про введення воєнного стану в Україні”, 

поданий на розгляд Верховної Ради України та підтриманий парламентом 

наступного дня зі скороченням дії воєнного стану до одного місяця і 
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ухваленням окремої постанови про проведення чергових президентських 

виборів 31 березня 2019 року. Текст: 

http://slovoprosvity.org/2018/12/27/kerchenskyj-konflikt-u-dynamitsi-

heopolitychnoji-ekspansiji-rosijskoji-imperiji/ 

9. Олехнович О. Адекватна реакція на неадекватну поведінку 

/ Олександр Олехнович // Нар. армія. — 2018. — 27 груд. (№ 52). — С. 4-5. 

Розглянуто питання зміцнення Україною системи протиповітряної 

оборони (ППО). Зазначено, що реагуючи на сьогоднішні загрози з боку 

Російської Федерації (РФ) і відверті погрози з уст високопосадовців 

Кремля, Україна змушена значно нарощувати свої оборонні 

спроможності, зокрема посилювати наявну ППО. Зараз відбувається 

процес формування нових частин і підрозділів, які посилять 

протиповітряну оборону на найнебезпечніших напрямках. У підготовку 

особового складу активно впрповаджено досвід НАТО. Наступного року 

Україна планує повернути до строю відразу шість типів зенітно-

ракетних комплексів (ЗРК). Акцентовано увагу на масштабних навчаннях 

з бойовою стрільбою ЗРК, що відбулися восени на полігоні ”Ягорлик”, які 

підтвердили, що ЗРК комплекси спроможні висунутися у заданий район, 

зайняти бойові позиції і знищити повітряні цілі в межах заявлених 

характеристик. Як заявив Секретар РНБО України Олександр Турчинов, 

окрім контрольних випробувань ЗРК і керованих ракет до них, метою цих 

комплексних навчань і випробувань було відпрацювання багатоешелонної 

системи протиповітряної оборони країни, визначення шляхів модернізації 

зенітно-ракетних комплексів і завдань на розробку нових засобів 

протиповітряної оборони. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-

12-2018%29.pdf 

10. Прокопенко М. Герої року — люди, які захищають країну / 

Марія Прокопенко // День. — 2018. — 28–29 груд. (№ 235/236). — С. 2, 29. 

Йдеться про те, що п’ятий рік триває де-факто війна Росії проти 

України.  Анексований Крим, окуповані території Донецької та Луганської 
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областей. I п’ятий рік абсолютно різні люди — десятки тисяч чоловіків 

та жінок — не дають агресору перетворити життя в Україні на хаос, 

захищаючи нашу країну від російського вторгнення. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/geroyi-roku-lyudy-yaki-zahyshchayut-

krayinu 
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