
Є така країна – Незалежна, вільна Україна!



«Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з 
нас не збудує нації, коли ми самі нацією не схочемо бути» 

/ В. Липинський

Ми, українці, живемо у вільній, незалежній країні. Але так було не 
завжди. За період свого існування, Україна пройшла нелегкий шлях 
створення власної держави. Знала вона і часи розквіту, і часи, коли 

свобода здобувалася кров’ю.
Здійснимо невеликий історичний екскурс буремними сторінками 

нашого державотворення: від заснування Київської Русі аж до 
сьогодення.



Українська державність в часи Київської Русі

Блакитною стрічкою 
пересікає Україну «ревучий» 

Дніпро. Саме на правому 
березі цієї річки постало місто 

Київ, і саме звідти бере свій 
початок зародження ранньої 

Української державності. Існує 
легенда про трьох братів: Кия, 

Щека, Хорива і сестру їх 
Либідь, які започаткували 

династію перших її правителів 
– Києвичів.



Прихід Олега став 
поворотним етапом в історії 
київських князів. Адже він був 

першим представником 
князівської династії, під 
владою якого почалося 

об’єднання земель навколо 
Києва, яке увійшло в історію 

під назвою Київська Русь.



Багато славних князів правили на її території: Ігор, Ольга, Святослав 
і всі їх зусилля були спрямовані на розбудову Київської держави.



Найбільшого розквіту Київська Русь досягла в часи правління князів 
Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Але не змогла вистояти 
проти навали монголо-татар, бо втратила свою силу і могутність, 
розпавшись на окремі князівства, які по суті, у XII – на початку XIII ст. 

стали незалежними державами.



Однією з них була 
Галицько-Волинська 

держава, яка 
утворилася на 
західних землях 

Київської Русі, і у якій 
продовжували 

розвиватися традиції 
Українського 

державотворення.



Більше дізнатися про Київську Русь княжої доби та 
Галицько-Волинську державу можна з таких видань:

Хрестоматія з історії України / 
упоряд. та автор коментарів О.М. 

Уривалкін. – К.: КНТ, 2007. – 520 с.

Видання містить історичні 
документи, фрагменти літописів, 
мемуарів, наукових  досліджень та 

статистичні дані, що 
відображають соціально-
економічний, політичний і 

культурний розвиток України від 
давніх часів до початку  XXI 

століття..



Журавльов, Д. В.   Хто є хто в 
українській історії / Д. В. Журавльов. 

– Х. : Книжковий клуб, 2011. – 416 с. –
Бібліогр.: с.409.

Книга містить біографічну 
інформацію про різних діячів 

української політичної історії. Автор 
спробував дати свою оцінку 
причинам «забутості» або 

«актуальності» постаті того чи 
іншого діяча в сьогоднішніх умовах.



Українська козацька держава –
Гетьманщина

Козаччина – легендарне 
минуле українського народу. 

Це героїчна сторінка 
боротьби за свою свободу і 
власну державу. Ми стали 
українцями багато в чому 

завдячуючи козакам, які 
зберігали мову, культуру та 

передавали із покоління в 
покоління традиції і звичаї 

нашого народу. Козаки 
завжди стояли на сторожі 

волі, гідності і честі 
українського народу.



Шевчук, В.   Козацька держава: 
Етюди до історії українського 

державотворення / В. Шевчук. – К. : 
Абрис, 1995. – 392 с.: іл.

Книга розповідає про становлення, 
розвиток та загибель Козацької 
української держави, створеної    

гетьманом Богданом 
Хмельницьким, яка проіснувала на 

нашій землі більше століття. 
Автор використовує великий 

літературний і документальний 
матеріал, досліджує процес 

становлення української 
самосвідомості.



Засновником і першим гетьманом Запорозької Січі (козацька 
республіка, якою керували гетьмани, обрані більшістю) став Дмитро 

Вишневецький (Байда). Запорозька Січ стала зародком нової 
української державності – козацької.



Другий етап 
формування української 
державності пов’язаний 
з подіями національно-
визвольної війни 1648 –

1657 років під 
керівництвом Богдана 

Хмельницького. На 
звільнених від Речі 

Посполитої землях було 
утверджено українську 

козацьку державу –
Гетьманщину.



Шудря, Микола   Лицарі булави. 
Розповіді про українських 

гетьманів / М. Шудря. – К. : Велес, 
2009. – 240 с.

До збірки входять історичні 
розвідки  про українських 

гетьманів. Автор дає відповідь 
"Хто вони?" - родовід, освіта, вдача. 

Вказує місця народження, 
поховання та інші маловідомі 

факти з життя Байди 
Вишневецького, Петра 
Сагайдачного, Богдана 

Хмельницького, Івана Мазепи, 
Павла Скоропадського, Кирила 

Розумовського та інших видатних 
полководців.



Павленко, Сергій   Загибель Батурина 2 
листопада 1708 р. / С. Павленко. – 2-ге 
вид. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська 

акад.", 2009. – 267 с. 

Пропоноване видання - дослідження 
завершального періоду гетьманування 

Івана Мазепи. Автор звертає увагу 
читача на один з найцікавіших і 

водночас найтрагічніших моментів 
нашої історії - загибель Батурина 

другого листопада 1708 року. Дослідник 
розглядає цей період як реакцію 

російського самодержавства на спробу 
українців вибороти незалежність за 
складних умов російсько-шведської 

війни. Для істориків, політологів, 
викладачів, студентів.



Важливим документом цієї 
епохи стала Конституція 
Пилипа Орлика – «Пакти і 

Конституція  прав і 
вольностей Війська 

Запорізького», яка була 
прийнята у 1710 році. Вперше 

за 311 років її оригінал 
потрапить до Української 

держави. Уряд Швеції 
погодився надати її для 

тимчасового експонування в 
Україні в рамках святкування 

30-ї річниці Незалежності



У 1764 році за 
наказом 

російської 
імператриці 

Катерини ІІ було 
ліквідовано 

гетьманство, а в 
1775 році 

царськими 
військами було 

зруйновано 
Запорозьку Січ.



Горобець, В.   Незнайома Кліо. 
Таємниці, казуси і курйози української 

історії. Козацька доба. / В. Горобець, Т. 
Чухліб. – К. : Наукова думка, 2004. – 309 с.

Загадкові події, політичні та соціальні 
колізії, незвичні зразки військової 

доблесті, житейські казуси і курйози, 
людські долі в екстремальних 

ситуаціях, сцени приватного життя 
та побутові замальовки, що постають 
на сторінках книги, як містки в доволі 
незвичний спосіб з"єднують українську 

історію від часів ренесансного 
пробудження до останніх днів 

існування Української козацької 
держави.

Українська козацько-гетьманська держава проіснувала понад 100 
років із середини XVII ст. до кінця XVIII ст.



Державотворчі процеси в 1917 – 1921 роках

Наступний етап національно-
визвольної боротьби українського 
народу за свою державу припадає 

на 1917 – 1921 роки. Коли у 1917 р. в 
Російській імперії було повалено 

самодержавство, українські партії 
та громадянські організації 

створили Українську Центральну 
Раду. Очолив її відомий вчений та 

політичний діяч Михайло 
Грушевський. Центральна Рада 

обрала український уряд –
Генеральний секретаріат на чолі з 

Володимиром Винниченком, 
письменником, політичним і 

державним діячем.



Грушевський, М.   Ілюстрована 
історія України: нове 

доповнене видання / М. 
Грушевський. – Донецьк : ТОВ 

ПКФ, 2003. – 736 с. 

Видання в цілому зображує 
становлення й розвиток 

народу, економіки, культури і 
державності України – від 

заснування Київської держави 
до часів українського 

відродження.



Кульчицький, Станіслав   
Володимир Винниченко / С. 

Кульчицький, В. Солдатенко. –
Київ : Вид. дім "Альтернативи", 

2005. – 376с. : іл. 

Книга є першою політичною 
біографією одного із 

засновників УНР, видатного 
українського революціонера й 

великого письменника 
Володимира Кириловича 

Винниченка.



9 січня 1918 року –
проголошення IV Універсалом 

Незалежності Української 
Народної Республіки: «Однині 

Українська Народня 
Республіка стає 

самостійною, ні від кого 
незалежною Вільною 

Суверенною Державою 
Українського Народу...».



У квітні 1918 року внаслідок приходу до влади гетьмана Павла 
Скоропадського, замість УНР була проголошена Українська 

Держава, яка була відновлена Директорією УНР у грудні 1918 року.

Петлюра, Симон   Статті. Листи, 
Документи Т.V / С. Петлюра. –

Київ : ПП Сергійчук М.І., 2016. – 632 с. 

У п'ятому томі праць Голови 
Директорії та Головного 

Отамана військ УНР Симона 
Петлюри вміщено маловідомі 

статті, а також досі 
неопубліковані листи і документи, 
присвячені розбудові Української 

держави. Видання розраховане на 
широке коло читачів.



Після проголошення 22 січня 1919 року Акту злуки до складу УНР 
увійшла територія Західно-Української Народної Республіки.



Під час революційних подій 1917 – 1921 років у регіонах України розгорнулася 
національно-визвольна боротьба за відновлення української державності. 

Історія січових стрільців: 
Воєнно-історичний нарис. – Київ 

: Україна, 1992. – 347 с. 

Книга яскраво і самобутньо 
відтворює славний бойовий 

шлях українських січових 
стрільців, їх справжню роль у 

бурхливих подіях 
визвольницького руху 1917 – 1921 
років в Україні. Розрахована на 

масового читача.



Смовський, Кость   Моя служба 
Батьківщині / К. Смовський. –
Київ : ПП Сергійчук М.І., 2020. –

348 с. 

У споминах відомого учасника 
національно-визвольної 

боротьби за відродження й 
утвердження Української 

державності в 1917-1921 роках 
Костянтина Смовського 

подається широка картина 
історичних подій вказаного 

періоду.



Бондаренко, Олександр   
Повернення із забуття / О. 

Бондаренко, 
І. Бондаренко. – К. : Укр. 
пріоритет, 2011. – 480с 

Книга, на документальній основі, 
відтворює національно-

визвольну боротьбу українського 
селянства за самостійність 

України з часів козацької доби, 
Лютневої революції 1917 року та 

під час селянського 
повстанського руху влітку 1918 

року на теренах 
Звенигородського й 

Таращанського повітів Київщини. 
Для масового читача.



Радянська Україна

Проте втримати 
незалежність Україні в той 
час не судилося. У грудні 1919 

року на більшій частині 
українських земель було 
встановлено радянську 
більшовицьку владу. Так 

розпочалася доба 
Української Соціалістичної 

Радянської Республіки (УСРР). 
30 грудня 1922 року Україна 

увійшла як Радянська 
Соціалістична Республіка до 

складу СРСР. Розпочалася 
епоха радянської України, 
що закінчилася у 1991 році.



Проголошення незалежності України

У середині 80-х років ХХ 
ст. Радянський Союз 
опинився у глибокій 

кризі. Прагнення до змін 
охопило всі прошарки 
суспільства. Відбулося 

пробудження 
національних почуттів 

народів, об’єднаних в 
СРСР. Україна теж 

приєдналася до руху за 
відновлення власної 

держави.



Україна проголосила, а 
точніше відновила свою 
державну незалежність 

Декларацією про державний 
суверенітет України 16 липня 

1990 року.

А 24 серпня 1991 року 
Верховною Радою було 

ухвалено Акт проголошення  
Незалежності України.



Чорновіл, Вячеслав   Пульс 
Української незалежності: 

колонка редактора / В. Чорновіл ; 
вступ. стаття та післямова Леся 
Танюка. – Київ : Либідь, 2000. – 624с. 

У цьому виданні зібрано статті й 
тексти виступів, що друкувалися 

у "колонці редактора" 
започаткованих ним газет 

"Час/Time" (1995-1998) і "Час" (1988-
1999). Книга є своєрідним 

щоденником політичного життя 
незалежності України і Чорновола 

в ньому...



Лук'яненко, Л.   Вірую в Бога і в 
Україну / Л. Лук'яненко. – 2-ге вид. –

Київ : Софія-А, 2007. – 308 с. 

Основу книжки становлять 
документи з архівно-слідчих справ 
закритих судів та адміністрацій 

місць ув'язнення про членів 
Української робітничо-селянської 

спілки, яка започаткувала нову 
добу в історії боротьби за 

самостійність України. Також 
видання містить біографічні 

факти з життя автора та його 
статті...



Доба Незалежності

З проголошенням Україною 
Незалежності, в її історії розпочався 

новий період. Постали нові 
завдання пов’язані з розбудовою 

національної економіки, піднесенням 
культури і духовності. 

А коли в державі набули розвитку 
негативні процеси, і під загрозою 
опинився її суверенітет, українці 

стали активними учасниками 
Революції Гідності і протестних 

акцій за європейський вибір України.



Обраний українським народом шлях хоч і важкий, проте незворотний – події, які 
почалися біля монументу Незалежності 21 листопада 2013 року, тривають і досі, 

уже на Сході нашої держави.

Герасименко, О.   Майдан після 
Майдану / О. Герасименко. –

Київ, 2016. – 136 с. 

Написати цю книгу автора 
надихнуло сором'язливе 

замовчування подій на Майдані 
Незалежності після Революції 

Гідності.Тим більш, що все 
частіше можна почути, що 

Революція ще не закінчилася, 
вона продовжується..



Якубова, Лариса   Євразійський розлам. 
Україна в добу гібридних викликів / Л. 

Якубова. – Київ : Кліо, 2019. – 392 с. 

Унаслідок агресії Росії, яка скористалася 
найгострішою в новітній історії 

політичною кризою для активування 
свого неоімперського проєкту, 

державний суверенітет України у Криму, 
на частині Донеччини і Луганщини від 
2014 р. порушено. Відтоді на фронтах 

реального військового та віртуального 
ідеологічного зіткнень розгортається 

цивілізаційне протистояння 
українського й російського проєктів. Ця 
книга сприяє сучасному осмисленню цих 

питань...



Обравши свободу, Україна заплатила надто високу ціну. З вини 
російського агресора вже втрачено тисячі українців, які загинули, 

обороняючи мирне життя, незалежність і територіальну цілісність нашої 
країни.



Коломієць, Тамара   Сповідь про сина / Т. 
Коломієць. – Біла Церква : Час Змін 

Інформ, 2020. – 40 с. 

"Сповідь про сина" - щемна оповідь 
матері героя російсько-української війни 
з позивним "Танкіст" Віталія Коломійця, 

котрий загинув у 2014 році під час виходу 
з оточення під Іловайськом. Він був 

одним із тих добровольців, які живим 
щитом закрили всіх нас від жаху окупації 

у найспекотніші дні війни.

Марущак, Анатолій   Книга живих: вірші / 
А. Марущак. – Херсон : Видавець ФОП 

Грінь Д.С., 2016. – 55с. 

"Книга живих" - це збірка віршів, що 
присвячена захисникам Вітчизни, які 

відстоюють незалежність України на її 
Сході. В основі розповідей справжні 
історії з фронтового життя наших 

земляків..



з Днем 
Незалежності,

Україно!

Нашій Незалежній Україні виповнюється 30 
років. Ми обрали незалежність, бо український 

народ у всі часи був волелюбним, і завжди 
прагнув мати свою суверенну державу. За неї 

боролися віками, про неї мріяли покоління 
українських патріотів, що в будь-який час були 

готові на самопожертву заради щастя 
України. Сьогодні їхню справу продовжують їх 

доблесні нащадки:

Коли мечами злоба небо крає 
І крушить твою вроду вікову, 
Я тоді з твоїм ім’ям вмираю 

І в твоєму імені живу...   
/ В. Симоненко  «Україні»



ДЯКУЄМО ЗА ПЕРЕГЛЯД!

зав.галузевим відділом №1 Бєлєнька Т.П.

зав.галузевим відділом №4 Манішевська Т.І.

Підготували:


