
“Благословенна у віках
земля  з хлібами  щедрими

під  небом синім”



Любіть  Україну, як сонце,  
любіть,

Як  вітер, як трави, як води...
В  годину  щасливу  і  в  радості 

мить,
Любіть  у  годину  негоди.

В.  Сосюра



2016 рік — Україна відзначає 25-ліття незалежності України, Український  
інститут національної пам'яті назвав  Роком  Державності  -  на честь низки  
історичних  подій, які привели  до проголошення, а потім відновлення Україною 
незалежності у ХХ столітті.

24 серпня 1991 року прийнято Акт проголошення незалежності України, що був 
схвалений всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року.  24 серпня 1991 року стало 
початком відліку історії сучасної Української державності.



 Так, нарешті, здійснилося суверенне право 
українського народу на самовизначення



Боже Правди, збережи Вкраїну,
Подаруй їй міць твого крила,

Освяти їй душу янголину,
Сохрани від мороку та зла !

Утверди в серцях свою Державу,
В прах розвій руїну і біду,

Доки я в День Радості і Слави
Знов на Гору Матері прийду !

Щаслив будь, народе мій крилатий,
Ти не згинеш в мороці і злі.

Буде Син, і буде, буде Мати,
Будуть вільні Люди на Землі !

“Заповіт”
О. Бердник



Незалежність України — результат тисячолітньої боротьби 
українського народу за право мати свою національну державу, яка 
повинна стати  запорукою успішного культурного і політичного 
розвитку суспільства.

Наша країни з багатовіковою історією, мальовничою природою, 
чарівною піснею, мудрими і талановитими людьми.

Про світлі та сумні сторінки нашої історії, етапи її 
державотворення, шлях України до незалежності, найвидатніші 
імена, які увійшли в історичну пам'ять, у душу народу українського 
розкажуть представлені навчальні, наукові, довідкові та популярні 
видання.



Все про Україну=All about Ukraine :в 2 т. / редкол. : В. 
В. Смолій, І. Дзюба, І. Драч [та ін.]. - Київ : 
Альтернативи, 1998. - 397 с. : фот.

У двох томах ілюстрованого видання в стислому вигляді 
подано відомості про історію України, її географічне 
положення, територію, клімат, рослинний і тваринний світи, 
природні ресурси, адміністративно-територіальний устрій, 
населення, сучасне політичне та економічне становище, 
освіту, науку і культуру.

Литвин В. Ілюстрована історія України /   В. 
Литвин,    В. Смолій, М. Шпаковитий. - Київ :  
Альтернативи,   2001. - 352 с.

У виданні  йдеться про основні етапи формування 
української державності, боротьбу українського народу за 
свої права, утвердження своєї культурної та національної 
ідентичності, про закономірності й труднощі 
державотворення наприкінці ХХ століття



Україна : фотоальбом / В. Сергійчук, В. Піскун, А. 
Ціпко, О. Щербатюк ; Київський нац. Ун-т і. Т. Г. 
Шевченка, Центр українознавства ; передм. В. І. 
Сергійчук, пер. тексту англ. С. Сингаївського ; фот.: В. 
Орлова [та ін.]. - Київ : Дніпро, 2001. - 222 с. : фот.

Ілюстроване видання.  Розповідається про історичний 
шлях нашого волелюбного народу до національного 
самовизначення, до своєї державності та здобуття 
незалежності. 

Украина : природа, Традиции. Культура / [авт. текста 
А. Белоусько ; фотохудож. : Ю. Бусленко [и др.] . - Киев : 
Балтия-Друк, 2011. - 100 с. : ил., фот.

Щедрая природа, богатая архитектура, особенности 
национальной кухни, древние верования и обряды, 
разнообразие культурных стилей, спортивная жизнь, а также 
достижения науки и техники представлены на страницах 
иллюстрированного издания.



Литвин В. Украъна : ХХ століття : у 2 кн. / В. 
Литвин, В. Смолый, М. Шпаковський. - Київ : 
Альтернативи , 2002. -

У виданні всебічно, інформаційно різнопланово, з 
використанням великої кількості ілюстрацій, переважна 
частина яких оприлюднюються вперше, представлено 
історію України, впродовж ХХ століття.

Україна : енциклопедія / авт.-упоряд. : В. М. Скляренко 
[та ін.] ; худож.-оформлювач І. В. Осипов. - Харків : Фоліо, 
2003. - 319 с. - (Дитяча енциклопедія).

Містить досить повну і різноманітну інформацію про 
минуле і сучасне  життя нашої країни.



Косик В. Україна. Довга і важка 
борьба за існування / В. Косик. - Київ: 
Києво-Могилянська академія, 2014. - 
277 с.

Містить стислий виклад матеріалу 
з історії України від найдавніших часів 
до здобуття нею незалежності.

Горєлов М. І. Держава і 
цивілізація в історії України : 
[монографія] / М. Є. Горєлов, О. 
П. Моця, О. О. Рафальський ; 
НАН України, Ін-т політ. і 
етнац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 
Ін-т археології. - Київ : ЕКО-
ПРОДАКШН, 2009. - 879 с. : іл.



Литвин В. М. Україна : досвід та проблеми 
державотворення (90-ті роки ХХ ст.) / В. М. Литвин. - 
Наук. Думка, 2001. - 559 с.

Монографічне дослідження присвячене новітній історії 
України — утворенню та розбудові незалежної держави, 
охоплює 90-ті роки ХХ століття.

Україна за роки незалежності, 1991-2003 / П. Гайдуцький, 
В. Баліцька, А. Зрібняк [та ін.] . - 5-те вид., перероб. та доп. - 
Київ : Нора-Друк, 2003. - 559 с.

У книзі  на основі статистичного матеріалу узагальнені 
основні напрями і шляхи ринкової трансформації економіки 
України за роки незалежності (1991-2003 рр.).



Ніхто нам не збудує держави,
Коли ми її самі не збудуємо,

І ніхто з нас не зробить нації,
Коли ми самі нацією не схочемо бути.

В. Липинський



Історія України : документи. Матеріали : посіб. / укл., 
комент. В. Ю. Короля. - Київ : Академія, 2001. - 448 с. - (Альма-
Матер).

Посібник містить документи і матеріали, , а також коментарі 
до них, що висвітлюють події та явища з історії України від 
праукраїнських часів до сьогодення. 

Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. 
Червінського, М. І. Обушного. - Київ : Дирекція ФВД, 2008. - 
800 с. : іл.

Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють 
найважливіші події в історії України з найдавніших часів до 
сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні 
матеріали. Подано найрізноманітніші типи джерел : уривки з 
літописних юридично-правових документів, генеалогічних 
таблиць княжих династій, фольклорні татеріали, історико-
географічних карт із праць істориків, спогадів, свідчень.



Навчальні посібники з історії України

Остафійчук В. Ф. Історія України : сучасне бачення : навч. посіб. / В. Ф. 
Остафійчук. - 4-те вид., випр. - Київ : Знання Прес, 2008. - 424 с .

Світлична В. В.

Історія України та її державності : навч. посіб.  / за ред. Л. Є. Дещинського. - Вид. 
3-тє, перероб. і доп. - Львів : Бескид Біт, 2005. - 367 с.

Іванченко Р. П. Історія без міфів : бесіди з історії української державності : навч. 
посіб. / Р. П. Іванченко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Богдан, 2014. - 623 с.



Видання висвітлюють  шлях України  до  незалежності та  розбудову 
держави.

Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть, 1991-2000 рр.: Т. 14 / В. М. Литвин 
; НАН України, Ін-т  історії України. Київ : Альтернативи, 2000. 360 с. - (Україна 
крізь віки).

Україна на зламі тисячоліть : історичний екскурс, проблеми, тенденції  та 
перспективи : [кол. монографія] / Г, В. Щокін [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Щокіна, М. 
Ф. Головатого ; авт. передм. Л. М. Кравчук. - Київ : МАУП, 2000. - 384 с. - іл.

Політична історія України ХХ ст. : у 6 т.  / редкол.: І. Ф. Курас (голов.) [та 
ін.]. - Київ : Генеза, 2002-2003.  -



Українці : історико-етнографічна 
монографія : у 2 кн. / за  наук. ред.   А. 
Пономарьова. - Опішне  : Укр. 
Народознавство, 1999. - (Українські 
етнологічні студії).

Юрій М. Т. Етногенез та 
менталітет українського народу / М. Т. 
Юрій. - Київ : Таксон, 1997. - 235 с.

Грушевський М. С. Хто такі 
українці і чого вони хочуть / М. С. 
Грушевський. Київ : Знання України, 
1991. - 240 с.

Смолій В. А. Як і коли почала 
формуватися українська нація / В. А. 
Смолій, О. І. Гуржій. - Київ : Наук. дум., 
1991. - 110 с.

 



Основними носіями національної символіки держави є герб, прапор і гімн. 
Вони втілюють у собі провідну національну ідею соборності українських 
земель, їхньої багатовікової державної традиції і демократичного ладу.

Стаття 20 Конституції України :
     Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних 
смуг синього і жовтого кольорів.
    Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого 
Державного Герба України та герба Війська Запорозького. Головним 
елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави 
Володимира Великого (малий Державний Герб України).
    Державний Гімн України — національний гімн на музику М. Вербицького  із 
словами, затвердженими законом..

“Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, 
                                       козацького роду !”



Сергійчук В. І. Національна символіка Україна : наук. 
худ. кн. / В. І. Сергійчук ; худож. офрмл. Л. В. Демчишина. - 
Київ : Веселка, 1992. - 109 с. : іл.

Читач відкриє для себе багато нового і цікавого, 
познайомившись із маловідомою інформацією про традиції 
використання нашим народом гербів, прапорів, гімнів 
протягом тисячоліть. Відкриє — і зауважить, що у священних 
символах України народ прагнув відобразити і ясні зорі, і тихі 
води, і край веселий, і мир хрещений, і славу, і волю...

Державний Гімн України : 
популяр. істор. нарис / [упоряд.: М. 
П. Линник, В. М. Пономаренко ; авт. 
тексту М. П. Загайкевич]. - Київ : 
Муз. Україна, 2006.- 55 с.

Трембицький В. Національний 
гимн “Ще не вмерла  Україна” та 
інші українські гимнові пісні / В. 
Трембицький. - 2-гє вид., перероб.  і 
доп. - Львів : Наук. т-во ім. Т. Г. 
Шевченка, 2003. - 174 с.



Прекрасна, багата і щедра наша земля, велична душа українського народу. 
Незчисленний ряд героїв і подвижників землі нашої — жінок, чоловіків і навіть 
дітей, що увійшли в історію від часів князівських і до сьогодення. Непересічним 
постатям, які присвятили себе боротьбі за українську державу, ратним 
подвигам, створенню художніх шедеврів, унікальних літературних творів і чуда 
техніки  присвячені наступні видання.

Та хоч би чим вони займалися, всіх їх об'єднує українська земля, на якій вони 
народилися і процвітанню якої присвятили своє життя, талант і покликання. 

Сергійчук В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. - 
Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. - 288 с .

У пропонованій книзі вперше комплексно оцінено внесок 
видатних українців у розвиток світової науки, техніки, освіти 
і культури.



Державні, політичні та громадські діячі України : політичні портрети : навч. 
посіб. / В. І. Астахова, К. В. Астахова, Є. О. Бондарєв [та ін.] ; за ред. М. І. Панова. - 
Київ : Ін Юре, 2002. - 476 с.

100 найвідоміших українців / під заг. ред. Ю. Павленка. - Вид. 3-тє, випр. й  доп. - 
Київ : Автограф : Орфей, 2005. - 640 с. - (100 найвідоміших).

Мельничук Г. 1000  незабутніх імен України / Г. Мельничук ; [худож. Ю. А. 
Демидьонок]. - Київ : Школа, 2005. - 288 с. : іл. - (1000).

Шаров І. 100 видатних імен України :[ навч. посіб.]  / І. Ф. Шаров. - Київ : 
Альтернативи, 1999. - 503 с. : портр.



Український фольклор, побут  та звичаї, міфи і легенди, скарби духовної  і 
матеріальної , релігійної культури, державні, архітектурні, народні символи України 
—  все це можна знайти в книгах :



При проведенні виховної роботи, позакласних годин, батьківських зборів, 
інформаційних годин можна використовувати наступні видання :

Шкода М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. - 
Донецьк : БАО, 2014. - 384 с. : іл.

Пістун Т. В. Свою Україну любіть : посібник / Т. В. Пістун. - Тернопіль : 
Богдан, 2003. - 176 с.

Українські свята : ілюстрований посібник / [упоряд. Л. С. Стецько]. - 
Львів : Панорама, 2003. - 268 с. : іл.



Моя Україно, народ мій 
коханий,

Брати-українці, мої земляки !
Здоров'я і щастя вам, рідні 

краяни,
Добробуту, миру на довгі 

роки !
Єднаймося, браття !

Хай чиста іскрина
Запалить любов'ю гарячі 

серця,
Й піснями наповниться вся 

Україна
Від щастя, якому не буде 

кінця !
Ігор Калинець
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