
 
Україна… 

 Золота, чарівна сторона! 

Земля рясно уквітчана, 
зеленню закосичена. 

Скільки ніжних, ласкавих 
поетичних слів придумали 

люди, щоб висловити гарячу 
любов до краю, де народились і 

живуть 
 

     Майбутнього не буває без знання 

минулого… Тож напередодні великого 

свята українського народу, Дня 

Незалежності, давайте пригадаємо 

окремі факти з історії нашої 

держави… 

 

Походження 

 українського народу 

 

Історична наука остаточно ще не 

з'ясувала багато питань щодо 

походження українського народу. 

Адже, щоб людському колективу 

сформуватися у таку історичну 

спільність, як народ, минають 

століття, протягом яких 

відшліфовується його самобутність. 

Насамперед потрібне тривале 

співіснування на разом освоєній 

території. 

          Київська Русь 
 

Київська Русь була однією з 

найбільших і наймогутніших держав 

середньовічної Європи. Займаючи 

величезну територію від Чорного 

моря до Льодовитого океану, від 

Карпат до Волги, Русь відігравала 

роль з'єднувальної ланки між 

західноєвропейським та східним 

світом. Давньоруський період в історії 

України був часом її розквіту та 

єдності, усвідомлення свого місця та 

значення у світовій історії.  

Грушевський вважав, що кожен 

народ має свою історію. Українці 

ведуть свій початок від антського 

союзу племен; у добу Київської Русі 

стають українською народністю. У 

процесі становлення української нації 

етнічна територія дещо міняла своє 

окреслення. Звісно, що у різні 

історичні епохи загальна площа і 

кордони зазнавали змін у напрямку 

відчуження цілих масивів від 

етнічного ядра.  
 

Походження слова «Україна» 

 

Вперше слово «Україна» було 

зафіксоване у Київському літописі 

1187 р., а згодом стало похідним для 

назви цілого народу — українського. 

Літописець навів цей термін з приводу 

смерті переяславського князя 

Володимира Глібовича, за яким 

плакали переяславці і «за ним же 

Україна багато потужила». 

Нині існує чимало наукових 

версій етимології цього слова.  

Найвірогідніше наукове 

твердження полягає у морфологічній 

зміні слова «країна» у значенні 

«держава». З часом поняття 

«українець» та «Україна» охопили 

усю українську територію і були 

прийняті її мешканцями як 

самоназва.  



Незалежність України 
 

 

Дата 24 серпня пов'язана з 

прийняттям цього дня в 1991 р. 

Верховною Радою тоді ще Української 

РСР Акта проголошення незалежності 

України. 

Цікаво, що вперше День 

незалежності України був відзначений 

у 1991 р., але не 24 серпня, а 16 липня. 

Річ у тому, що коли 16 липня 1990 р. 

Верховна Рада УРСР прийняла 

Декларацію про Державний 

суверенітет України, одночасно була 

ухвалена постанова про відзначення в 

цей день свята, яке дістало назву День 

проголошення незалежності України. 

Свято Дня незалежності України було 

призначене на 24 серпня постановою 

Верховної Ради України від 20 лютого 

1992 р. 

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 недоторканною. 

Віднині на території України 

мають чинність винятково 

Конституція і закони України. 

Цей акт набирає чинності з 

моменту його схвалення. 
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Україна у просторі  

і часі: 

 

до Дня Незалежності 

України 
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