24 серпня наша країна відзначає річницю Незалежності
24 серпня вся Україна, весь український народ відзначає величне свято річницю проголошення Незалежності, відколи здійснилася споконвічна мрія
наших предків - бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній українській
землі.
«Повна самостійність та незалежність
є послідовним, логічним завершенням
запитів національного розвитку та
самовизначення будь-якої народності,
що займає певну територію і має
достатні задатки та енергію розвитку»
- писав М. Грушевський.
Хронологія подій:
 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію
про державний суверенітет України і постанову «Про День проголошення
незалежності України». В пам'ять про ті події 16 липня 1991 року було
уперше відзначено День Незалежності України.
 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт
проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив
народ на Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату
святкування Дня незалежності України.
 20 лютого 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про
День незалежності України», в якій вказано:
1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як
державне загальнонародне свято України.
2. Постанову Верховної Ради Української РСР «Про День проголошення
незалежності України» від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність.

 23 серпня 2004 р. було офіційно встановлене державне свято – День
державного прапора України.
Державний Прапор є одним із державних символів певної країни. Це стяг
правильної геометричної (частіше прямокутної) форми із спеціальним забарвленням.
Кольори прапора відбивають національні традиції, які ідентифікують певну територію
протягом
тривалого
історичного
періоду.
Державний Прапор України затверджений Верховною Радою України 28 січня 1992
р. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів,
із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

До Дня Незалежності України в Науковій бібліотеці
університету організовано книжкову виставку

«Україна: шлях до незалежності».

Пропонуємо ознайомитися з представленими експонатами виставки.

63.3(2)
Б 77
Бойко, О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 рр.) : навч. посіб.
/ О. Д. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 357 с.
Посібник знайомить з різними підходами до оцінки модернізацій них процесів
1985-1991 рр., з альтернативними концепціями та моделями виходу з кризи.

94(477)
Г 68
Горєлов, М. Є . Українська етнічна нація / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О.
Рафальський. – К. : Еко-продакшн, 2012. – 192 с.
У книзі розглядається проблема формування сучасної української нації,
акцентуючи увагу не на політичній, а на етнічній складовій, відслідковуючи шлях
попередників сучасних українців від ХІХ ст. до сьогодення.

63.3(2Ук)
Г 92
Грушевський, М. С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 /
М. С. Грушевський; упоряд. А. Ф. Трубайчук. – К. : Либідь, 1992. – 46 с.
В книзі йдеться про перебіг подій в Україні в період світової війни, Лютневої і
Жовтневої революцій, проголошення і перших кроків Української Народної
Республіки, боротьби за її незалежність.

63.3(2Ук)
Г 92
Грушевський, М. С. Як жив український народ / М. С. Грушевський; вступ.
слово В. О. Шевчука. – К. : Веселка, 1992. – 111 с.

Ця книга створена патріархом української історії, видатним вченим і
політичним діячем Михайлом Грушевським, спресовує в собі практично всі 10
томів його всесвітньовідомої «Історії України-Руси».

67.9(4Укр)3
І 90
Слюсаренко, А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В.
Томенко. – К. : Право, 1997. – 464 с.
У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з
найдавніших часів до сьогодення. Переконливо доводиться, що Конституція
Пилипа Орлика(1710 р.), «Начерки Конституції» Георгія Андрузького (1850 р.),
Основний закон «Самостійної України» (1905 р.), Конституція УНР (1918 р.),
Конституцію Отто Ейхельмана (1920-1921 рр.), Конституцію України (1996
р.) єднає ідея демократичної незалежної України.

67.300
К 65
Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій,
О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид.,
перероб. і допов. – Харків : Право, 2011. – 1128 с.
Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі
сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з
урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з
прав людини та 15-річного досвіду застосування Конституції України.

63.3(4Укр)
Р 51
Римаренко, Ю. І. Національний розвій України : проблеми і перспективи /
Ю. І. Римаренко. – К. : Юрінком. – 1995. – 272 с.
Розглядається
національний
державотворення.
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63.3(2Ук)
С 32
Сергійчук, В. І. Національна символіка України / В. І. Сергійчук. – К. :
Веселка, 1992. – 109 с. : іл.
Книга знайомить із маловідомою інформацією про традиції використання
нашим народом гербів, прапорів,гімнів протягом тисячоліть. У священних
символах України народ прагнув відобразити і ясні зорі, і тихі води, і край
веселий, і мир хрещений, і славу, і волю…

63.3(2Ук)
С 51
Смолій, В. А. Як і коли почала формуватися українська нація / В. А. Смолій,
О. І. Гуржій. –К. : Наукова думка, 1991. – 112 с.
Автори ведуть цікаву розмову про важливе явище в історії українського народу
– формування буржуазної нації, хронологічні витоки цього процесу, його
найголовніші етапи, взаємозв’язки розвитку економіки і українського етносу,
визначення національної території українців, етнічний склад та чисельність
населення краю, прояви свідомості мас у боротьбі за волю і національну
незалежність.

67.2(4Укр)я73
Ш 37
Шевчук, В. П. Історія української державності : курс лекцій : навч. посіб. /
В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.Висвітлюється
державотворча діяльність українського народу в ході його історичного
розвитку. Розкриваються основні етапи становлення української державності,
особливості процесів державотворення на різних українських землях.

Література з фонду НБ ЧНТУ (корпус 8).

