Українська козацька держава
Косенко, Л. О. Козаки. Лицарський орден України. :
факти, міфи, коментарі / Леонід Косенко. – [Х. : Школа,
2007]. – 576 с.
У книзі наведено своєрідний порівняльний аналіз
запорозького козацтва з різними вільними військовими
спільнотами. Автор розглядає феномен запорозького козацтва у
різних аспектах: політичному, економічному, військовому та
геополітичному.
Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава-військо-битви /
О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій. – 480 с.
У книзі висвітлюються найважливіші події, пов’язані з
історією українського козацтва від часу його виникнення на
межі ХV-ХVІ ст. до ліквідації. Особливу увагу приділено
політичній і державній діяльності Війська Запорозького,
міжнародним відносинам Українського гетьманату.

Українська козацька держава
Апанович, О. М. Збройні сили України першої половини
ХVІІІ ст. : [Монографія] / О. М. Апанович / Відповід. за вип.
Г. В. Ніколєнко. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 230 с.
На основі нових архівних джерел дається характеристика
збройних сил України в першій половині XVIII ст.,
досліджуються
комплектування,
мобілізація,
організація
озброєння та забезпечення українського козацького війська,
сторожова та допоміжна служба в Україні.

Гуржій, О. Українська козацька держава в другій
половині XVII - XVIII ст.: кордони, населення, право /
О. Гуржій. – К. : Основи, 1996. – 222 с.
Спроба вперше у вітчизняній історіографії дослідити
проблему становлення та шляхи розвитку території Української
держави, визначити її межі в другій половині XVII—XVIII ст.

Українська революція 1917-1921 рр.
на Запоріжжі
Турченко, Ф. Г. Українська революція, 1917-1921 рр.
(Погляд із Запоріжжя) : монографія / Ф. Г. Турченко. –
Запоріжжя : Статус, 2018. – 188 с.
Розкривається складний процес наукового переосмислення
подій 1917-1921 рр. Аналізується історична література з цієї
проблеми, зокрема наукові публікації дослідників історичного
факультету ЗНУ, навчальні посібники й підручники з історії
України. Розглядаються обставини виникнення Української
Центральної Ради, діяльності її провідних діячів.
Чоп, В. Махновські повстанці Північного Приазов'я
(1918-1921 рр.) : 130-й річниці з дня народження Н. Махна
присвячується / Володимир Чоп, Ігор Лиман. – Запоріжжя :
Дике Поле, 2018. – 436 с.
На основі унікальних архівних, музейних документів,
спогадів старожилів, мемуарів учасників подій досліджується
комплекс проблем, пов’язаних з визначенням місця Північного
ІІриазов’я в історії махновського руху і місця махновського руху
в історії Північного Приазов’я 1918-1921 рр.

Українська революція 1917-1921 рр.
на Запоріжжі
Вишнівський, О. Повстанський рух і отаманія : збірник /
Олександр Вишнівський ; [упоряд.: Ю. І. Щур] ; Запоріз.
наук.-дослід. центр "Спадщина". – Запоріжжя : [б. в.], 2019. –
172 с.
Автор об’єднав під однією обкладинкою твори, які були
присвячені гострій проблемі в історії Української Революції повстанському руху та отаманії. Він показав больові точки, які
привели до військової поразки Української Революції 1917-1921
років і Перших Визвольних Змагань. Ця книга про те як було, і
як не має бути.
На Запорожжі року 1918-го : спогади українських бійців /
[упоряд.: Ю. І. Щур]. – Запоріжжя : [б. в.], 2019. – 52 с.
У книзі подано спогади безпосередніх учасників подій
Української Революції на Запорожжі у 1918 році: січового
стрільця Мирона Заклинського, Остапа Луцького та козака
повстанського загону В. Тоніна.

Українська революція 1917-1921 рр.
на Запоріжжі
Стефанович, М. Спомини з побуту на Придніпрянській
Україні, 1918-1919 / Мирослав Стефанович. – Запоріжжя : [б.
в.], 2019. – 36 с.
У книзі подано спогади безпосереднього очевидця подій
Української революції та боротьби з більшовиками на території
міста Дніпро та навколишній території, галицького українця
Мирослава Стефановича. Автор мав можливість спостерігати
перебіг подій того часу на Донеччині та Центральній Україні.

Магалевський, Ю. В Олександрівську на Запоріжжі :
спомини про боротьбу з червоною Москвою в 1917 році /
Юрій Магалевський. – Запоріжжя : Спадщина, 2019. – 56 с.
У книзі подано спогади видатного художника Юрія
Магалевського (1876-1935), учасника подій Української
Революції та керівника боротьби з більшовиками на території
міста Запоріжжя (тоді - Олександрівськ) у 1917 р.

Боротьба за незалежність
Щур Ю. Запоріжжя й запорожці у боротьбі за
незалежність України: героїчне XX сторіччя. Запоріжжя, 2016. - 276 с.
Пропоноване видання присвячене героїчним сторінкам
історії боротьби за незалежність України на території
Запорізької області у XX столітті, а також внеску
уродженців краю у загальні державотворчі процеси.

Щур Ю. І. «Будь перший в боротьбі і перемогах»:
український націоналістичний рух на Запоріжжі (19201950-ті рр.) / Ю. І. Щур. – Київ : [Укр. видавнича спілка
ім. Ю. Липи], 2016. – 172 с.
Присвячена комплексному аналізу
українського націоналістичного руху
Запорізької області у 1920-1950-тих роках.

особливостей
на території

Боротьба за незалежність
Турченко, Ф. Г. ГКЧП і проголошення незалежності
України: погляд із Запоріжжя / Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя :
Просвіта, 2011. – 132 с.
У книзі розповідається про події, які відбувалися в
Запорізькій області в останній період існування СРСР напередодні і під час заколоту ГКЧП та проголошення 24 серпня
1991 р. незалежності України.

Турченко Ф. Г. Запоріжжя на шляху до себе... : минуле і
сучасність в документах та свідченнях учасників подій) /
Ф. Г. Турченко. - Запоріжжя: Просвіта, 2009. - 368 с.
Монографія присвячена аналізу суспільно-політичних
процесів, які відбувалися в Запорізькій області напередодні і
після проголошення незалежності України. Книга написана на
підставі документів державних органів, політичних партій,
громадських об’єднань і рухів, спогадів активних учасників
подій і газетних матеріалів.

Сьогодення
Майдан від першої особи. Регіональний вимір / Укр. ін-т
нац. пам'яті ; [уклад.: О. Білобровець та ін.]. Вип. 3, Ч. 1 :
Автономна Республіка Крим - Луганська область. – К. :
[К.І.С.], 2017. – 416 с.
Спогади учасників та очевидців протестних акцій у різних
регіонах, що відбувалися під час Революції Гідності, в т. ч. у
Запоріжжі.
Віслоух, Л. В. Майдан... і далі : документальножурналістське дослідження / Людмила Віслоух. – Запоріжжя :
АА Тандем, 2017. – 244 с.
Висвітлюються події на запорізькому Майдані найактивнішому на всьому південному сході України. Йдеться
про Народну Раду Запоріжжя та Запорізької області,
Самооборону,
волонтерство
для
української
армії
і
переселенців... Про владу і народ.

Сьогодення
Турченко, Ф. Г. Проект "Новоросія" і новітня російськоукраїнська війна / Федір Турченко, Галина Турченко. – Вид.
2-ге, доп. – Запоріжжя : [Просвіта], 2015. – 182 с.
Автори розглядають обставини появи у 1764 р. російського
імперського проекту «Новоросія» та 250-річну еволюцію
російсько-українських
відносин.
Аналізують
витоки
і
особливості новітньої російсько-української війни.
Михайлова В. Г. З Україною в серці : художньопубліцистичні портрети-нариси/ В. Г. Михайлова. –
Запоріжжя : Кераміст, 2016. - 236 с.
Книга написана на основі особистих зустрічей автора з
запоріжцями-героями, учасниками АТО, їхніх свідчень,
розповідей, фото.

Сьогодення
Усна історія російсько-української війни (2014-2018
роки) / Укр. ін-т нац. пам'яті [та ін. ; відп. ред. В. Мороко].
Вип. 4. – К. : К.І.С., 2018. – 384 с.
Спогади
учасників
війни
на
Сході
військовослужбовців ЗСУ, добровольців, волонтерів.

України:

Вклоняємось доземно українському солдату / [Р. Драпак,
Н. Ткачук]. – [2-ге вид.]. – К. : [Народна армія], 2015. – 196 с.
Містить історії про справжніх героїв, які боронять свободу і
державність України, віддаючи всі свої сили і своє життя.

Сьогодення
Невиплакані сльози України (запоріжці, які загинули в
АТО) : бібліогр. покажчик / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР ; [уклад.:
Н. В. Романів, І. В. Макєєва. Т. М. Палівода ; відп. за вип.
О. В. Волкова]. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 368 с.

Видання присвячене запоріжцям-землякам, що загинули у
війні на Сході України. Містить короткі біографічні довідки та
бібліографічні списки літератури, статті із періодики.

Хоробрі серця неможливо зупинити : посвята
загиблим землякам-запоріжцям, які віддали своє
життя за мир та спокій на рідній землі / Вільнян.
гімназія "Світоч" Вільнян. райради Запорізької
обл.; [авт.-упоряд. О. М. Пєстрікова]. – Запоріжжя :
[Кераміст], 2016. – 156 с.

Сьогодення
Герилів, С. М. Наші Атланти: під покровом
материнської сльози / Степан Герилів. – Мелітополь : Вид.
буд. ММД, 2018. – 154 с.
Книга про діяльність бердянської волонтерської групи
«Наші Атланти». Містить зібрані автором і хронологічно
скомпоновані дописи в Fасеbоок, пости з власних сторінок
самих волонтерів, вірші, інтерв’ю, які також свого часу
з’являлися в різних джерелах.
Українка: жінка-волонтер, жінка-герой : нариси, вірші,
спогади, світлини / Жіноче т-во Ольги Басараб та Олени
Теліги, Орг. Укр. Націоналістів ; [уклад. Н. Бугай]. – Лубни
: Інтер Парк, 2018. – 112 с.
У виданні висвітлено кращі ідеї волонтерської роботи,
представлені персоналії українок, в т. ч. і запоріжанок, які
виявили високий патріотичний дух і мужність.

