
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 

МОЯ КРАЇНА !

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 

МОЯ КРАЇНО!



Щорічно в нашій країні відзначається

День Незалежності України. 
Дата його незмінна - 24 серпня. 

Давайте пригадаємо історію головного свята 

нашої держави



Після розпаду Радянського Союзу, республіки, 

що були в його складі, почали проголошувати свою 

незалежність. 

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла

Декларацію про державний суверенітет України.





17 березня 1991 року було проведено референдум

і республіканське опитування: чи згодні громадяни 

країни, щоб Україна була у складі Союзу Суверенних 

Республік на підставі Декларації про державний 

суверенітет України. 

Позитивно відповіли  80% опитаних.



Внаслідок подій «Серпневого 

путчу»,  24 серпня 1991 року 

був прийнятий

"Акт проголошення

незалежності України". 

А 1 грудня 1991 року відбувся

референдум,

на який винесли одне

запитання –

«Чи підтверджуєте Ви Акт 

проголошення незалежності

України?».

Понад 90% українців в усіх

областях країни підтримали
проголошення незалежності.



Цього року ми відзначаємо 31 рік з того моменту,
як Україна стала вільною державою, отримала, 

нарешті, можливість самостійно вирішувати питання
побудови та розвитку.



Сьогодні в країні війна. І нашому народу, зі зброєю

в руках, доводиться відстоювати свою незалежність 

і свободу, своє право

на самостійне вирішення власної долі.



Туга і сльози по загиблим. 

Справедливий гнів до агресорів. 

Мужність і героїзм наших воїнів-захисників. 

Незламна віра у те, що український народ відстоїть своє право

на самовизначення, незалежність і свободу.

Ось – основні акценти головного державного свята України 

сьогодні 



Загадаю бажання, найдорожче у світі!

Щоб настав мир в країні, і не гинули діти,

Щоб під небом блакитним колосилися ниви,

Щоб всміхалися люди й жили дружно, щасливо.

Щоб старенькі в достатку свій вік доживали,

Щоб і пісня, і слово українські звучали.

Щоб країна розквітла!

Незалежна і вільна!

Хай здійсниться бажання це моє неодмінно!

(Тетяна Строкач)



До Дня незалежності  бібліотека коледжу пропонує 

переглянути книжкову виставку 

“Україна. Боротьба за незалежність. Історичний ракурс”



Автори представлених книг, через події та долі героїв, 

простежують шляхи боротьби українського народу

у його одвічному прагненні до свободи

та незалежності.
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У матеріалі використана мелодія

Олександра Рожко і Тараса Тополі – Не сумуй


