АД (Аеропорт Донецьк) 242. Історія мужності,
братерства та самопожертви / [гол. ред.
С. С. Скляр, кер. проекту В. В. Столяренко],
фотогр. С. Лойка. – Харків : Клуб Сімейного
Дозвілля, 2016. – 352 с. : іл.
Понад 60 інтерв’ю оборонців летовища і
десятки ексклюзивних фото з місця подій, а ще
коментарі військових та експертів з безпеки
України, Канади, США та Росії – усе під
обкладинкою непростої, але дуже важливої
і
правдивої книги.

Капранови Брати. Майдан. Таємні файли /
Брати Капранови. – Київ : Нора-Друк, 2017. –
320 с.
Настав час дізнатися правду про Майдан.
У Революції брали участь мільйони, але що
насправді сталося тоді, й досі залишається
таємницею. Що відбувалося за лаштунками
Майдану? Хто платив за Революцію? Як ділили
владу переможці? Хто і чому здав Крим та
Донецьк? Яким дивом встояли Одеса і Харків?
Герої цього журналістського розслідування не
тільки ті, хто стояв на сцені, але й ті, хто ховався
за лаштунками, хто їздив до Януковича і хто
сперечався з Європою, захоплював адмінбудівлі,
сидів у буцегарнях, а також воював, лікував,
працював для того, щоб Революція перемогла.

Вторжение в Украину: хроника российской
агрессии / Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец,
В. Гусаров. – Киев : Брайт Стар Паблишинг,
2016. – 240 с. : ил.
Книга «Вторгнення в Україну: Хроніка
російської агресії» – результат дворічної роботи
волонтерської розвідувально-інформаційної групи
«Інформаційне опір», ініціативи української
громадської
організації
«Центр
військовополітичних досліджень», яка, в свою чергу,
вивчала проблему військової загрози Росії проти
України ще з 2008 року, відразу після війни РФ
проти Грузії.

Небесна сотня / К. Богданович [та ін.]. –
Харків : Фоліо, 2015. – 206 с. : іл.
Це
книга-реквієм.
Книга-посвята
тим
учасникам Революції гідності, які віддали
найцінніше – своє життя – заради того, аби
Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали
змінювати свою державу, а наші діти та онуки
дістали змогу жити в іншій країні. Герої цієї
книги – звичайні люди з різних куточків нашої
держави. Вони дуже різні – заробітчани, науковці,
підприємці, вчителі… Якби не Майдан, вони б
ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив
побратимами та «воїнами світла». Ця книга була
написана заради того, аби пам’ять про величезну
самопожертву героїв Небесної сотні назавжди
залишилася в серцях українців. Вона – німе
нагадування всім нам про те, якою ціною ми
здобули свободу та новий шанс для своєї країни
стати справжньою європейською державою.

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки
АТО / О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко
[та ін.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля,
2015. – 512 с. : іл.
Згадати все. День за днем. Уже більш як п`ять
сотень діб. Крім власне хронології бойових дій,
ви зможете прочитати аналітику, яка допоможе
отримати розуміння і хоч трохи позбутися страху.
І репортажі. Тих журналістів, які на власні очі
бачили кров і сльози. На момент написання та
видання цього тексту неоголошена війна триває.

Рудневич М. Я з Небесної Сотні : повість /
М. Рудневич. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
2014. – 182 с.
Це розповідь дев’ятнадцятирічного юнака про
своє життя. Розповідь відверта, детальна, і, на
перший погляд, здається, що вона перевантажена
цими подробицями. Але так тільки здається. По мірі
розвитку сюжет захоплює, затягує читача в свою
орбіту і більше не відпускає до самого кінця.
Подробиці
створюють
необхідний
ореол
достовірності, вони точні, правдиві і зовсім не схожі
на самокопання автора. У повісті описуються
останні сім днів життя головного героя. Умовно твір
можна поділити на дві частини: "до Майдану" та "на
Майдані".

Савченко В. Дванадцять війн за Україну /
Віктор Савченко. – Київ : Нора-Друк, 2016. –
480 с.
У 2014 році Україна вкотре зіткнулася з
ненаситним імперським молохом і зуміла зупинити
його розповзання. Гібридна війна, як основа
московського панування, ведеться не тільки в
окопах, це війна за існування народу, війна за
історію і свідомість людей. В Україні знайшлися
герої, здатні захистити країну, яка не бажає бути
бідним і заляканим «молодшим братом». Майже сто
років тому в кінці 1917 року український народ вже
стикався з гібридною війною московського зразка,
програш в якій призвів до встановлення ленінськосталінської
диктатури,
масових
репресій,
голодоморів, концтаборів, знищення української
інтелігенції… Дванадцять війн, які кривавим
вихором пронеслись по Україні 1917-1921 рр., в
радянській історії носили назву «громадянська
війна», але вони велися за володіння українськими
ресурсами
(людськими,
продовольчими,
енергетичними).

Хроники революции. Книга вторая. – Киев :
Саммит-Книга, январь - февраль 2014. – 240 с. :
ил.
«Хроніки
революції»
–
друга
книга
однойменного циклу, що описує Революцію
Гідності в форматі обраних статей журналу
«Вести. Репортер». Перша книга «Щоденник
Євромайдану» охоплювала події з листопада 2013
року по 2014 рік, друга присвячена переломному
періоду революції з січня по лютий 2014 року,
коли мирний Євромайдан вступив у відкрите
протистояння з владою.

Цаплієнко А. Книга змін: оповідання /
А. Цаплієнко ; перекл. з рос. Ж. Куяви ; передм.
Д. Коварова. – Харків : Клуб сімейного дозвілля,
2016. – 266 с. : іл.
Пpигoлoмшливi oпoвiдi вiдoмoгo вiйcькoвoгo
тeлeжуpнaлicтa. Peпopтepa зaxoпили кpимcькi
бoйoвики. Пoпepeду бeтoннi cтiни, гoлoд,
тopтуpи. Як вiн виpвaвcя нa вoлю?.. Щo нacпpaвдi
вiдбувaлocя в Дeбaльцeвoму? Пoгляд зcepeдини...

Карівець І. Революція Гідності у гуманітаристиці
України / І. Карівець // Філософська думка. –
2017. – № 6. – С. 99 – 110.
Події в Україні з 21 листопада 2013 року по
лютий 2014 року називають Революцією Гідності,
після якої одразу розпочалася агресія Росії:
анексія Криму та окупація частини Донбасу.

