


    Всім серцем любіть Україну свою, І вічні ми будемо з нею  

    (В. Сосюра).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Свою Україну любіть, За неї Господа моліть (Т. Шевченко). 

 



Вступна частина 

   Національно-визвольна  

   боротьба за побудову  

   незалежної самостійної  

   держави почалася  

   з XV століття,  

   з часів козаччини.  



Прапор 
Прапор — це державний символ, 
Він є в кожної держави,  
Це для всіх — ознака сили.  
Це для всіх — ознака слави.  

 
Синьо-жовтий прапор маєм,  

Синє — небо, жовте — жито,  
Прапор свій оберігаєм,  

Він — святиня, знають діти.  
 
 



Прапор свій здіймаєм гордо,  

Ми з ним дужі і єдині,  

Ми навіки є народом:  

Українським в Україні. 

 



Герб  
Наш герб — тризуб, це воля, сила,  

Наш герб — тризуб! Недоля нас косила,  

Та ми зросли, ми є, ми завжди будем,  

Добро і пісню несемо ми людям.  



Державний гімн 
Слова палкі, мелодія 

врочиста, 

Державний гімн ми 

знаємо усі.  

Для кожного села, 

містечка, міста —  

Це клич один з мільйонів 

голосів.  



Це наша клятва, заповідь священна,  

Хай чують всі — і друзі, й вороги,  

Що Україна вічна, незнищенна,  

Від неї ясне світло навкруги.  

 



 На півдні нашу державу омивають теплі моря – 

Чорне й Азовське, є в нас і гори.  

 Сусідами є : Білорусь, Росія, Польща, Молдова, 

Угорщина, Румунія, Словаччина. 



 Сучасна держава Україна утворилась у 

результаті розпаду Радянського  Cоюзу 1 грудня 

1991 року.  

 Україна – унітарна європейська держава.  

 



 Українська держава зможе розвиватися  далі 

лише якщо народ знатиме своє минуле і при 

цьому пам'ятатиме, що саме історична 

свідомість є вищою духовною цінністю. 



У центрі Києва, неподалік від 

Софійського собору, знаходиться 

унікальна пам’ятка оборонної 

архітектури Київської Русі – Золоті 

ворота (І пол. XI cт.) 





Золоті ворота  

являли собою 

бойову вежу  

із проїздом,  

яку вінчала  

надбрамна церква  

Благовіщення. 



     



Києво-Печерська лавра 
 Одна з найбільших православних святинь 

України, а також діючий монастир 

Української православної церкви 

Московського патріархату зі статусом 

лаври. 
 



Заснований у 1051 році за князя 

Ярослава Володимировича монахом 

Антонієм. Співзасновник — Феодосій.  

Поклав початок руському чернецтву.  





 Занесена до Світової спадщини ЮНЕСКО.  

 На території Верхньої Лаври діє Національний 

Києво-Печерський історико-культурний 

заповідник 

 Монастирське  

   життя  

   зосереджене  

   на території  

   Нижньої лаври.  



Софія Київська 
  Створювався Софійський собор як центр 

Київської митрополії і головний храм 

Руської держави. 



Первісний і сучастий вид Софії 
Київської 

При соборі велося літописання, існував 

скрипторій, була заснована бібліотека. 

Тут уперше прозвучало «Слово про закон і 

благодать».  





 



 



Святинями Почаївської Лаври є вiдбиток 

ступнi Божої Матерi, джерело з цiлющою 

водою, чудотворна iкона Матерi Божої, 

мощi преосвященного Йова. 

 



 Монастир був заснований в 1240-1241 рр.  

 Першими приміщеннями монастиря були печери в 

товщі гір, а першою будівлею – невелика дерев‘яна 

церква Успіння(13 ст.) 



XVI ст –  

  будівництво мурованого монастиря. 

З ХІХ ст. реконструкція і будівництво 

(надбрамний корпус, дзвіниця, друкарня, 

Троїцький собор (1910 –1913 рр). 

 



В монастирі є 13 дзвонів,  

2 з них – годинникові.  

Головний іконостас  

був привезений з Москви.  

 



   В комплекс споруд лаври в Почаєві входять ще келії 

1771-1780 рр., архієрейський будинок 1825 р., 

дзвіниця 1861-1871 рр. і надбрамний корпус 1835 р.  

 



Підгорецький замок на Львівщині 
   Побудований в 1640 році за проектом 

архітекторів Гіема де Боплана та Андреа 

дель Авква.  



   В 1997 році, Б.Возницький взявся за глобальну 

реставрацію будівлі і замок був переданий  

   Львівській галереї мистецтв. 

 



Запорізька січ 
    Столиця козацьких земель,який існував за порогами 

Дніпра із середини 16 ст. до 1775. Утворення пов'язане з 

процесом формування українського козацтва і освоєння 

ним земель між Дніпром                        і Південним Бугом 



Налічувалось 8 Запорозьких Січей 

Розташовувались на території 

сучасних Запорізької, 

Дніпропетровської та Херсонської 

областях.  
 





 Навколо січового майдану стояли курені,курінні 
скарбниці, комори, будинки окремих старшин,  

   пушкарня.  
 
 
 
 
 
 

 Пізніше Січ стала великими торговельними 
центром.  
 



 Тут зосереджувались найвищі органи управління 

Вольностями Війська Запорозького  

 Знаходилась резиденція кошового отамана 

 У Січі розміщувався  

    її гарнізон.  



 На території Національного заповідника «Хортиця» було 

створено історико-культурний комплекс «Запорозька Січ» 

(узагальнений образ козацької  столиці). 

 



Святогірська Свято-Успенська лавра 

Перша версія 

Вперше  монастирська  

обитель постала у середній  

течії  річки Донець, ще у  

VІІІ ст.  

Засновники –ченці з Візантії.  

 



 Інші джерела свідчать про генетичну 

пов'язаність Святогірської обителі з Києво-

Печерським монастирем,           ченці якого 

прийшли на                                   береги Донця у 

40-х рр. ХІІІ ст. 

 



 Перші наземні храми ченці заклали у підніжжя 

скелі в останній третині ХVІІ — початку ХVІІІ 

ст.  

 



Хотинська фортеця 

    Завдяки вигідному розташуванню Хотин став 

центром розвитку ремесел і торгівлі, які, своєю 

чергою, сприяли розквіту його культури та            

 

                                                                      економіки.  



 Розташований на основних транспортних 

магістралях, Хотин привертав увагу завойовників. З 

метою захисту від них була споруджена фортеця. 



У 1826 р. місту Хотину був наданий герб. 

 



Кам’янець-Подільська фортеця 
  До складу Кам’янецької фортеці входять одинадцять башт.  



Херсонес – історична часточка України 
 Херсонес Таврійський був заснований  

 422–421 рр. до н. е. грецькими вихідцями з            

                 Гераклеї Понтійської як грецька  

                колонія на північному узбережжі  

                                                Чорного моря. 



Найдавніші археологічні знахідки в 

Херсонесі — уламки чорнофігурної 

кераміки — датуються  

VI століттям до н. е.  



 За свідченням Страбона, поряд з Херсонесом Таврійським 

знаходилося інше місто, яке Страбон називає Давній  

   Херсонес, що, можливо, дало назву для Херсонеса  

   Таврійського.  



 Економічний і політичний розквіт Херсонесу припадав на 

IV–II ст. до н. е. Він був демократичною державою, 

карбував власні монети.  

  У III ст. до н. е. в Херсонесі жив і працював Сіріск, 

перший історик на теренах України.  



 Херсонес Таврійський був включений до світової спадщини 

ЮНЕСКО 23 червня 2013 на 37-й сесії Комітету  всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі.  

 



Тарас Григорович Шевченко  

 

Український поет, 

громадський діяч,  

і, як кажуть самі  

українці, духовний  

батько сучасного  

українського народу. 



Григорій Сковорода 

Педагог, поет,  

автор трактатів,  

байок, пісень. 
 



Микола Лисенко 

Український  

композитор,  

автор опер  

«Тарас Бульба», 

«Наталка Полтавка», 

«Енеїда»,  

автор дитячих  

опер і оперет. 

 



Михайло Грушевський  

 

Історик, організатор  

української науки,  

автор ілюстрованої  

історії України. 



Ігор Тамм 

Видатний  

фізик-теоретик,  

лауреат Нобелівської  

премії з фізики.  

 
 



Микола Амосов 

Видатний український  

лікар, учений у сфері  

серцево-судинної хірургії,  

біокібернетик. 

 



Леонід Каденюк 

Перший космонавт 

незалежної України, 

Герой України 



Відомі українські спортсмени: 

 

 Сергій Бубка  

(стрибки з жердиною), 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Лілія Подкопаєва (спортивна 

гімнастика)  



 Оксана Баюл  
(фігурне катання) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Яна Клочкова  

(плавання),  

 



 Олег Блохін і Андрій Шевченко (футбол),  

 Ірина Дерюгіна і Ганна Безсонова (художня 

гімнастика), 

 Брати Віталій та Володимир Клички, Василь 

Ломаченко і Олександр Усик (бокс). 

 



Дякую за увагу 


