
ВІД ПРОГОЛОШЕНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО НОВОЇ УКРАЇНИ 

 

Епіграф:  

В серці кожної людини,  

Місце є для Батьківщини,  

А у мене і в родини, 

Живе в серці Україна! 

       

Є така легенда "Наша земля":     

– Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки 

кинулись пізніше, але земля їм уже не дісталася. От вони пішли до Бога, а він у цей 

час молився, і вони не сміли йому щось казати. Стали чекати. По якійсь хвилині 

Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші. Дізнавшись чого вони 

прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. 

– Ні, відповіли ніші предки, – там уже живуть німці, французи, італійці, 

іспанці. 

– Ну, тоді  я вам дам землю ту, що залишив для раю, там, де є усе: річки, озера, 

ліси, степи. Але пам’ятайте: якщо будете її берегти, вона буде ваша, а ні – то ворога. 

Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А 

країну свою називають Україною.  

 

2016 рік, рік відзначення Україною 25-ліття своєї незалежності, Український 

інститут національної пам’яті назвав Роком Державності. 

 

25 років Це багато чи мало? З погляду історії – це маленький проміжок часу в 

тисячолітньому розвитку людства. А з точки зору розвитку й утвердження нової 

незалежної держави – це не так вже й мало. Швидко промайнули роки, багато 

відбулося подій, виросло нове покоління молоді. Можна зробити певні висновки, 

підвести підсумки.  

Історична довідка 

Акт проголошення незалежності 

24 серпня Рада України прийняла історичний документ виняткового значення 

для долі українського народу – Акт проголошення незалежності України. У ньому 

зазначалося: "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 недоторканою. Віднині на території 

України мають чинність винятково Конституція і закони України. Цей акт набирає 

чинності з моменту його схвалення". 

     Акт проголошення незалежності України був схвалений Всеукраїнським 

референдумом 1 грудня 1991 року.  

Цікаво буде дізнатися, що референдум відбувся в усіх 27 адміністративних 

одиницях України: 24 областях, Автономній республіці Крим, Києві та 

Севастополі. У голосуванні взяли участь 31 891 742 виборці, або 84,18 % тих, хто 

мав право брати участь. На підтримку незалежності висловились 28 804 071 

громадянин, або 90,32 % тих, хто брав участь. Саме такий відсоток виборців 

ствердно відповіли на питання в бюлетені "Чи підтверджуєте Ви Акт 

проголошення незалежності України?". У Криму ідею незалежності України 

підтримали 54,19 % виборців, у Донецькій області – 83,90 % і 83,86 % – у 

Луганській. 

Референдум мав імперативний характер, його рішення було 

загальнообов’язковим та не потребувало окремого затвердження. За підсумками 

референдуму були зміцнені правові засади державного суверенітету, створені 

умови для розгортання державотворчих процесів у незалежній Україні. Розпочався 

процес утвердження атрибутів державності, без яких не існує суверенних держав. 

4 вересня 1991 року над куполом будинку Верховної Ради замайорів національний 

синьо-жовтий український прапор, а 28 січня 1992 року він отримав статус 

державного, 15 січня 1992 року державним гімном України стала музика 

композитора М. Вербицького на слова П. Чубинського "Ще не вмерла Україна...", 

19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. 

Національна символіка перетворилася на державну.  

 



Топ –20 найважливіших історичних подій: 

Перші президентські вибори обрання головою держави Леоніда Кравчука –                   

1 грудня 1991 року. 

Обрання президентом України Леоніда Кучми – 10 липня 1994 року. 

Вступ України до Ради Європи – 09 листопада 1995 року. 

Прийняття Конституції України – 28 червня 1996 року. 

Введення національної грошової одиниці – гривні – 2 вересня 1996 року. 

Обрання президентом України Леоніда Кучми – 14 листопада 1999 року. 

Обрання президентом України Віктора Ющенко – 26 грудня 2006 року. 

Верховна Рада України ухвалила закон, яким визнала Голодомор                         

1932–1933 рр.., Геноцидом українського народу – 28 листопада 2006 року. 

Вступ України до Світової Організації Торгівлі – 16 травня 2008 року. 

Обрання президентом України Віктора Януковича – 07 лютого 2010 року. 

У 2007 році тандем Україна – Польща отримав право на проведення однієї із 

найголовніших спортивних подій світу, і вже влітку 2012 року футбольне свято 

прокотилося 4-ма українськими містами.  

Перше Олімпійське золото для Незалежної України виборола на Зимових 

Олімпійських іграх 1994 року Оксана Баюл (фігурне катання). 

Перемога Руслани Лижичко на Євробаченні 15 травня 2004 року, а 14 травня 

2016 року перемогла Джамала. 

Донецький "Шахтар" виграв Кубок УЄФА 20 травня 2009 року. 

Євромайдан, Революція Гідності (21 листопада 2013–лютий 2014). Втеча 

президента В. Януковича з України до Росії.  

Анексія Криму Росією протягом березня 2014 року. 

          

Російська збройна агресія на Сході України 2014–2016 роки. В середині квітня 

2014 року озброєні групи проросійських активістів почали захоплювати 

адмінбудівлі та відділки міліції у містах Донбасу. Українська влада у відповідь 

заявила про проведення Антитерористичної операції (АТО) із залученням 

збройних сил. Поступово протистояння переросло у масштабний воєнний 

конфлікт.  



Позачергові вибори президента України, що відбулися 25 травня 2014 року, 

президентом обрано Петра Порошенко. 

Угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Політичну частину 

угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину – 27 червня 2014 

року. 

Зміни в освіті впродовж останніх 25-ти років: 12-ти бальна система 

оцінювання; зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) при вступі до ВУЗу; створення 

навчальних закладів нових типів: гімназій, ліцеїв, НВК; профільне навчання з 8–го 

класу; ведення нових предметів тощо. 

 

Із виступу П.О. Порошенка 24 серпня 2016 року:      

... Врешті – решт ми як нація вийшли на магістральний шлях демократії, 

свободи, європейської та євроатлантичної інтеграції, і, я впевнений, що це 

відбулося безповоротно! 

Угода про асоціацію з Євросоюзом вже працює і вже поступово компенсує ті 

колосальні втрати, які завдала війна та економічна агресія Росії. На фоні 

безпрецедентних зовнішніх шоків вдалося забезпечити макроекономічну 

стабілізацію і відновлення економічного зростання. 

Незалежність вже дала демократію і свободу, почуття громадянської гідності 

і національної єдності, навчила захищатися і відкрила європейську перспективу. 

Епіцентром фундаментальних змін неодноразово ставав майдан. ... Історія нам 

ніколи не пробачить, якщо ми не використаємо цей момент єднання, щоб назавжди 

зарубцювалися ті рани, яких завдали суспільству політикани, штучно розколюючи 

суспільство. ... Озираючись назад на понад два роки війни, можна впевнено 

стверджувати, що ворогу не вдалося реалізувати жодної стратегічної задачі, і він 

не зміг поставити України на коліна. За це і загинуло 2504 наших воїна. 

Ми схиляємо голови перед пам’яттю Героїв, які віддали своє життя за мирне 

майбутнє України.  

 

  



Вікторина "Чи знаєте Ви  історію України?" 

1. У якій півкулі знаходиться наша Батьківщина?  (У східній) 

2. На якому материку ми живемо? (Євразія) 

3. Хто був першим президентом України? Коли? Який термін? ( М.С. 

Грушевський, 29 квітня 1918 року, одну добу) 

4. Коли було прийнято чинну Конституцію України? (28 червня 1996 року) 

5. Коли утворилася незалежна держава Україна? (24 серпня 1991 року) 

6. Коли був обраний президентом П.О. Порошенко? (25 травня 2014 року). 

 

Заключне слово: 

"Історія – скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для 

сьогодення, застереження для майбутнього", – так сказав чотири століття тому 

відомий іспанський письменник М. Сервантес. Ці слова не втратили свою 

актуальність і правдивість і нині. 25 років тому справдилася споконвічна 

українська мрія: Україна стала незалежною державою. Століттями наш народ йшов 

до цієї особливої події. На цьому шляху полягло немало героїв, гинуть і зараз на 

Сході України, утверджуючи наше право на волю і свободу. Як показав час, 

боротьба за своє право бути незалежним і самостійним є постійною. Якою наша 

держава буде ще через 25 років, буде залежати від вас. Хочеться вірити що уроки 

історії не пропадуть даремно для вас, а любов, повагу до Батьківщини ви пронесете 

в своєму серці й передасте наступним поколінням. Хочеться завершити урок 

оптимістичними словами Івана Багряного: " Народ мій є! Народ мій вічно буде! 

Ніхто не перекреслить мій народ!"  

 

 

 

 

 

 

 


