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«Незалежна Україна –
на всі віки, на всі часи»
(до Дня Незалежності України)

День Незалежності України – головне державне свято, що відзначається
щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту
проголошення незалежності України.
На позачерговій сесії Верховної Ради республіки за акт проголосувала
абсолютна більшість депутатів. УРСР перестала існувати. На геополітичній
карті світу постала нова самостійна держава – Україна.
Це означало, що українська держава має свою неподільну й недоторканну
територію, на якій діють виключно Конституція і закони України. Вона сама
здійснює захист і охорону своєї державності, гарантує всім своїм громадянам
права і свободи, виключно сама розпоряджається своїми природними
багатствами, самостійно веде свою економіку, має свою валютно-фінансову
систему і грошову одиницю, сама проводить міжнародну політику і
встановлює рівноправні відносини з сусідами, сама розвиває науку, освіту,
культуру.

АКТ
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з
державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,
- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,
- виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими
міжнародно-правовими документами,
- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада
Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність
України та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ.
Територія України є неподільною і недоторканною.
Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
24 серпня 1991 року

Конституція України : нормат. док. з урахуванням ост. змін
ред. станом на 05.06.2014 р. - Суми : ВВП НОТІС, 2014. - 47 с. (Законодавство України).
Верховна Рада України від імені українського народу - громадян
України

всіх

національностей,

виражаючи

суверенну

волю

народу,

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на
основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на
самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних
умов її життя, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24
серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний закон України.

Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого
Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак ;
худож. оформ. Олександра Коваля. - Київ : Веселка, 1991. 46, [1] с. : іл. - (Українське відродження).
Ця книга про тризуб - геральдичний знак Київського Князя
Володимира Великого - розкриває загадку про походження, ідею та
значення тризуба на Україні як державного герба, національного знаку

і релігійного символу.

Державний Гімн України : попул.

іст. нарис / [ред. Т. І. Моргун]. – Київ :
Муз. Україна, 2006. - 55 с. : портр., фото.

У

книзі

висвітлено

біографії

українських

діячів

та

історію

зародження

Гімну

в

Україні.

Розписано

закон

Державний Гімн.

України

про

Грицак Я. Нарис історії України. Формування
модерної нації XIX - XX століття / Ярослав Грицак. Київ : Yakaboo Publishing, 2019. - 653, [3] с. : фот.
Дану книгу можна назвати першою популярною історією
України. У новому виданні виправлено похибки попередніх видань,
та додано нові розділи, зокрема розділ, присвячений двом останнім
десятиліттям незалежної України, аж до часів революції 2013-2014

років, війні з Росією та передвиборних тижнів 2019 року.

Зубков С. К. Події, що змінили Україну /
С.
К.
Зубков,
В.
Л.
Карнацевич,
А. Ю. Хорошевський. - Харків : Факт, 2013. 382 [1] с. : іл.

До цієї книги ввійшли нариси про події, що змінили

історію

України.

Виникнення

трипільської

культури,

заснування Києва та Львова, зародження Запорозької Січі,
створення державного гімну України, Голодомор, аварія на
Чорнобильській АЕС, введення в обіг гривні - це лише мала
частка тем, що представлені у цьому виданні.

Іванченко, Р. Історія без міфів : бесіди з історії укр.
державності / Раїса Іванченко. - 3-тє вид., перероб. і допов. Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2014. - 622, [1] с.
Ця книжка з історії української державності, написана
сучасним

істориком,

письменником,

автором

історичних

романів Раїсою Іванченко, містить цікаві документи на
підтвердження наукової позиції автора стосовно державності
українського народу з Трипільської цивілізації.
Бакалець О. А. Історія України з найдавніших часів до
початку XXI ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А.
Бакалець. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Львів : Магнолія 2006,
2015. - 575 с. - (Вища освіта в Україні).
В посібнику подається короткий огляд стародавньої,
середньовічної, нової та новітньої історії України. Автор

пропонує

об'ємний

найважливіших

фактичний

історичних

подій,

матеріал,
історичні

хронологію
документи,

значна частина з яких вперше вводиться у науковий обіг,
найважливіші історичні терміни, ілюстрації.

Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до
незалежності = Plokhy S. The Gates of Europe: a History of Ukraine /
Сергій Плохій ; пер. з англ. Романа Клочка. - Харків : Клуб Сімейн.
Дозвілля, 2019. - 493, [3] с. : карти.
Книга розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до
подій на Сході України сьогодні. Автор фокусує увагу на українцях як
найбільшій демографічній групі, а згодом – головній силі, що стояла за
створенням сучасної нації; як наша країна боролася за право бути
незалежною, пройшла крізь часи кріпацтва, комуністичного терору й
Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт отримала незалежність.
Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і
сучасність : навч. посіб. / Н. М. Левицька ; М-во освіти і науки
України, Нац. ун-т харчових технол. - Вид. 2-ге, допов. і перероб.
- Київ : Кондор, 2014. - 423 с. : іл., карти.
Навчальний

посібник

містить

систематичний

виклад

визначальних подій української історії, подає науково виважені й
коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в
сучасному світі.

Сто великих українців / [кол. авт.: Н. В. Астапенко та
ін.]. - Київ : Арій, 2011. - 495 с. : ілюстр. - (Сто великих).
Ця книга містить 100 коротких біографічних нарисів,
історичних

портретів

видатних

наших

земляків,

представників найрізноманітніших верств суспільства мислителів, письменників, учених, митців, громадських,
релігійних, політичних діячів, чиїми зусиллями впродовж
віків творилася українська культура, формувався світогляд
української нації.

Шаров І. Сто видатних імен України : [навч.
посіб.] / Ігор Шаров. - Київ : Альтернативи, 1999. 502, [1] с. : фотогр.
У книзі подано матеріал про відомих людей
України. Вміщено стислий бібліографічний виклад,

нарисовий огляд життєдіяльності або ж опис певного,
визначального, періоду буття.

Попельницька О. О. Сто великих
діячів
культури
України
/
О. О. Попельницька, М. В. Оксевич. Київ : Арій, 2010. - 462, [1] с. : портр. –
(100 великих).
Книга

містить

100

коротких

біографічних оповідей - лаконічних
портретів найдавніших представників
вітчизняної

культури,

які

у

різні

історичні епохи творили як на теренах
України, так і за її межами: скульпторів,
архітекторів, художників, діячів театру і
кіно, письменників і поетів.

Віртуальну виставку
підготувала Алла Любарець
Кількість джерел: 12

