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Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Г. Токмань. - 2-ге 

вид., випр. і допов. - Ніжин : Лисенко М. М., 2015. - 102, [1] с. 

У книзі спогадів однієї з рядових 

учасниць революційних подій кінця XX - 

початку XXI ст. в Україні передано особисті 

враження, роздуми, емоції оповідачки. 

Висвітлено суб'єктивний погляд на протестні 

суспільні процеси в країні. У центрі розповіді - 

ніч штурму київського Майдану 18-19 лютого 

2014 р. Окреслено психологічні портрети 

людей, з якими авторка була поруч. Зроблено 

спробу створення узагальненого образу т. зв. 

"масовки" як одного з феноменів Майдану. 



Герасименко О. Майдан після Майдану / О. 

Герасименко. - Київ : Віпол, 2016. - 135, [1] с. : фот. кольор. 

Написати цю книгу автора надихнуло  

замовчування подій на Майдані Незалежності 

після Революції Гідності. Тим більше, що все 

частіше можна почути, що революція ще не 

закінчилася, вона продовжується. Для багатьох 

учасників тих подій ще тоді, в лютому 2014 року, 

було це зрозуміло. Але довелося обирати: або 

воювати, або тиснути на владу. Частина активістів 

залишилася на Майдані. Не всі їх розуміли, 

багато образливих слів доводилося 

вислуховувати. Ціле спекотне літо майданівці 

намагалися контролювати владу, підштовхувати її 

до реальних подій та проведення реформ. 



Бойко О. Новітня історія України 2014-2019 рр. : навч. посіб. / 

О. Бойко. - Київ : Академія, 2020. - 160 с. - (Альма-матер) 

У навчальному посібнику автор дає 

характеристику 2014-2019 років новітнього 

етапу історії України. Проаналізовано 

стартові умови і потенційні можливості 

розгортання державотворчого процесу після 

проголошення незалежності, розкрито 

сутність та особливості кризи української 

державності у 2013-2014 роках, передумови 

та перебіг революції гідності, основні 

тенденції сучасного суспільного розвитку. 



Гон М. Місто пам'яті - місто забуття: палімпсети 

меморіального ландшафту Рівного : [монографія] / М. Гон, П. 

Долганов, Н. Івчик. - Рівне : Волин. обереги, 2017. - 230 с. : фот.  

Видання висвітлює сутність 

символічного простору, вплив 

політики пам'яті на формування 

меморіальних ландшафтів міст. На 

основі сучасних теоретичних 

підходів розкрито процес 

формування меморіального 

простору Рівного з часу здобуття 

Україною суверенітету. 

Художньо-скульптурна 

композиція “Небесна Сотня” 

у м. Рівному. 



Карпенко З. Аксіологічна психологія особистості : 

монографія / З. Карпенко. - Івано-Франківськ : Вид-во 

Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. - 720 с.  

Монографію присвячено теоретико-

методологічному обґрунтуванню 

аксіологічної психології особистості як 

новітньої царини персонологічних студій, 

суголосних сучасним науковим пошукам 

варіантів цілісного дослідження феномену 

особистості, зокрема феномену Небесної 

Сотні. Досліджуються філософсько-

психологічні джерела аксіологічної 

психології особистості, обґрунтовується 

авторська концепція її предмета і методу. 

Наводяться докази аксіологічного повороту 

в психології особистості. 
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