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ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 
Брехуненко В. «Братня» навала. Війни Росії проти 
України ХІІ-ХХІ ст. / В.  Брехуненко, В. Ковальчук, М. 
Ковальчук, В. Корнієнко; за заг. ред. В.  Брехуненко. – 
Київ : ПП Н. Брехуненко, 2016. – 247 с. 
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 2014р. Простежено, що коріння цих війн сягають 
ХІІ 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 року, розглядається на тлі перегуків між 
путінською агресією та московськими стратегіями війн проти України XV-ХХ ст.  
Для всіх, хто цікавиться історією українсько-російських стосунків та історією 
України загалом. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/346944/default 

 
Мейс Д. Україна: матеріалізація привидів / Упоряд. Н. 
Дзюбенко-Мейс. –  Київ : Вид-во «КЛІО» 2016. – 686 с. 
Титанічна праця Джеймса Мейса-відомого американського 
дослідника історії України. Видатного громадського діяча-
присвячено розкриттю цілісності, повноти історичної 
правди про найжахливіші сторінки тоталітарного минулого, 
яке до сьогодні паралізує політичне, економічне, освітнє, 
морально-етичне життя українського соціуму. У статтях, 
поданих у цьому виданні, проведено ґрунтовний аналіз 
причин невдач національно-визвольних змагань українців 
на початку ХХ ст., розкрито страхітливу механіку 

тоталітарної сталінської машини влади. Автор, обстоює істину про штучність та 
антиукраїнську спрямованість одного з найбільших геноцидів  в історії-
Голодомору 1932-1933 років, документально підтверджує нерозривний 
взаємозв’язок між минулим, теперішнім і майбутнім України, який 
характеризується прагненням до державної незалежності, соціального прогресу. 
Він доносить до нас голос покоління наших співвітчизників, які розповідають, як 
нищилася українська нація-держава, розриває характер, масштаби і причини 
здійснюваної Кремлем терористичної політики щодо України. У збірці також 
уміщено статті про больові точки нинішнього часу.  
Для істориків, журналістів, студентів і всіх, хто цікавиться історією і сьогоденням 
України. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345075/default 
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Миттєвості війни / І. В. Катулька, А. П. Назарова, В. Г. 
Агібалова[та ін.]; кер. авт. кол. С. С. Макарчук, С. М.; 
гол. ред. А. В. Парубій. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 491 с. : 
іл. 
Видання містить біографічні нариси про 
військовослужбовців, які загинули під час протистояння 
російської агресії в Криму та на сході країни, спогади 
наших земляків – учасників антитерористичної операції, 
нариси про бойовий шлях військових підрозділів, що 
дислокуються на Миколаївщині, матеріали, надані бійцями 
ЗСУ та волонтерами. До видання також увійшли дані про 

наших земляків – учасників АТО, відзначених посмертно державними 
нагородами. 
Книга розрахована на військовослужбовців Збройних Сил України, науковців, 
викладачів, учителів, студентів, учнів загальноосвітніх шкіл та всіх, хто 
цікавиться історією нашої країни. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345073/default 
 

Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в 
інформаційній і смисловій війнах / Г. Почепцов; пер. Т. 
Гуменюк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 
313 с. 
Г. Почепцов – доктор філологічних наук, професор, 
фахівець у галузі комунікаційних технологій, автор 
численних книжок.  
Книга присвячена інформаційним та інформаційно-
смисловим війнам. Інформаційна війна працює з фактами, 
внаслідок чого до нас потрапляють факти недостовірні або 
ж узагалі протилежні реальності. Смислова війна працює з 

інтерпретаціями, виходячи з наявної моделі світу, а факти можуть зазнавати змін 
на рівні інтерпретацій. Наприклад, участь армії може подано як 
«антитерористичну операцію» або ж як «каральну операцію».  
Видання розраховане на широке коло читачів. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/344902/default 

 
Простун Н. Как понять ребенка, видевшего войну, и как 
помочь ему : краткое руководство для родителей и 
социальных работников / Н. Простун, Ассоц. «Духовное 
возрождение». – Коростень ; Ирпень ; Киев : Триада С, 
2016 – 135 с. 
Ця книга - інструкція для тих, хто хоче зрозуміти дитину, 
яка побачила війну, і бажає йому допомогти. У ній зібрані 
корисні практичні рекомендації фахівців, які мають досвід 
роботи з вимушеними переселенцями. Посібник буде 
корисним для батьків, педагогів, волонтерів, психологів і 
соціальних працівників. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/342875/default 
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Циганок Н. Війна очима «дітей війни» : іст.-публіцист. 
зб., спогади / Н.  Циганок. – Дніпропетровськ : Дріант, 
2015. – 140 с. : іл. 
Збірка Н. О. Циганок це спогади дітей другої світової війни 
та історико-публіцистичні нариси Ніни Олександрівни – 
теж «дитини війни». 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index

/343309/default 
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