
«Україна: тернистий шлях до незалежності» 

(до Дня Незалежності України) 
Із тисяч народів і народностей світу майже 200 виросли в нації – створили 

свої держави й домоглися визнання світової спільноти, серед них – Україна.  

 У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які 

назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і 

роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такі події, 

що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, 

щасливого, заможного життя. А рік той – тисяча дев’ятсот дев’яносто перший. 

Сьогоднішній день Незалежності України прийшов як результат 

тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою національну 

державу, яка повинна стати запорукою успішного культурного і політичного 

розвитку суспільства. 

Успіх нинішнього українського державотворення значною мірою залежить 

від того, чи зуміємо ми об’єктивно проаналізувати власний історичний досвід, 

зокрема усвідомити, як формувалася і функціонувала українська державницька 

ідея. 

Незалежність нашої держави стала реальністю. Україна має свій герб, 

прапор, гімн і державну мову.  

Шлях України – це шлях побудови самостійної демократичної незалежної 

правової держави, а не держави тільки етнічної . У цьому – джерело нашої 

внутрішньої стабільності і міжнаціональної злагоди. 
 

 

Що просити у тебе в цей день Україно, 

На твоїх берегах і полях, і в лісах на колінах припавши? 

Що молити у тебе в цей день Україно, 

Очі звівши до тебе багато і щиро, і свято. 

В. Погрібний 
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