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День незалежності - факт з історії або історична подія? 

(в контексті вибору теми наукового дослідження) 

 

Шукаючи відповідь на це питання уявляю, що я звичайний підліток, 

якому 15 років. Кожен день я ходжу до школи, сумлінно слухаю вчителя, як 

той розповідає про події 1991 року... 1991 рік... це ж коли було, що за історія 

давнини...? Саме так подумає звичайний сучасний школяр. А й дійсно, чи 

може людина, яка не переживала події особисто, не бачила на власні очі те, 

як відбувався "державний переворот", і не дивилась тоді по телевізору 

"Лебедине озеро", дати однозначну відповідь на поставлене питання? 

Хочете почути не очікувану відповідь? Може! Може, адже для цього 

треба лише одне - любити Україну. Комусь може здатись, що День 

незалежності - це незначне свято. Але той, хто носить в серці жовто-блакитні 

кольори і пишається тим, що він українець, точно може відчути всю силу 

цього свята. Україна не просто отримала в свій час подарунок у вигляді 

незалежності. Україна боролась за це сторіччями: з часів Київської Русі, 

Гетьманщини, УНР. На жаль, після здавалося б вже завершеної боротьби, 

відстоювати своє право на самовизначення та власні кордони доводиться й 

зараз. 

Незважаючи на те, що читач цієї статті ще доволі молодий, я впевнена, 

що кожен хоча б раз задумувався над тим, як особисто він чи вона може 

допомогти країні, який власний внесок зробити в розвиток держави? В 

демократичному та вільному суспільстві існує надзвичайно дієвий спосіб - 

ведення дискусій, в процесі яких може й не народжується істина, але точно 

знаходяться шляхи вирішення прооблеми. 

Одним із способів ведення діалогу з іншими є наукова творчість. 

Наукова творчість являє собою не тільки створення нових наукових понять і 

теорій, а й пошук питань на існуючи проблеми суспільства шляхом аналізу 

історичних передумов, зарубіжного досвіду та власного розуміння питання. 

Реалізація цих завдань забезпечує розвиток технічного прогресу, відкриває 

шляхи, до удосконалення життя людей та діяльності держави.  

На даному етапі логічно, якщо у вас виникло питання: а як же обрату 

сферу наукової творчості, про що саме я би хотів або хотіла поділитись з 

іншими? Можу сказати, що це є проблемою навіть для найбільш 

досвідченого науковця. Винайдення теми дослідженння вимагає від автора 

вже наявності певного базису знань про це явище, сферу, проблему тощо. А 

також вміння співставити ці факти з сучасними подіями, оцінками інших 

науковців. В контексті цього я раджу вам запам'ятати одне правило: хороша 

стаття - це цікава стаття. Тому при виборі теми ви можете керуватись такими 

правилами:  



- обирати тему, яка цікава особисто вам (варто братись за дослідженні 

тільки тієї сфери, яка насправді цікавить вас через особистий досвід, важливу 

суспільну мету, тобто всього того, що дійсно змусить вас знайти відповідь на 

проблемне питання, а не просто розглянути його поверхнево); 

- не боятись того, що ваша тема є абсолютно новою і не досліджуваною 

(наявність великої кількості літератури, яка може вам допомогти при 

написанні роботи, є значною перевагою, однак ніколи не забувайте, що ви 

можете виявитись українським Ілоном Маском, який також любить шокувати 

світ своїми новими ідеями); 

- спілкуватись із друзями, знайомими та зрозуміти, що їх цікавить 

(темою дослідження варто обрати те, що буде по-першу зромуіло, а по-друге 

цікаво кожній людині, що викличе обговорення та дискусії, що читач захоче 

передати комусь іншому); 

- продумувати, яку практичну складову матиме ваша майбутня робота 

(будь-яке дослідження має мати своїм результатом можливість його 

практичної реалізації, що проявляється не тільки в зміні законодавства чи 

діяльності певного державного органу; практичний результат проведеного 

дослідження може полягати й в зміні поведінки ваших однолітків, на яких 

вплине прочитання вашої статті). 

Переходимо від теорії до практики. Зважаючи на те, що сьогодні темою 

дня є Україна і День незалежності, я запропоную вам обрати тему вашого 

майбутнього дослідження, виходячи з цікавих фактів про нашу країну. 

Україна має унікальні традиції, культуру і може пишатись своїми 

персоналіями. Отже, топ-5 фактів про Україну, в яких вбачається розвиток 

наукової творчості. 

1. Сфера конститційного права 

Рішення про проголошення незалежності приймалося за допомогою 

Всенародного референдуму, на якому більш ніж 90% українців висловили 

схвальну думку щодо підписання відповідного документу. 

Тема референдуму завжди викликає жвавий інтерес, наразі у Верховній 

Раді України йде обговорення нового законопроєкту «Про народовладдя 

через всеукраїнський референдум», поданого Президентом України. 

Дослідить детальніше саме явище «референдум» і перспективи цього 

інституту в Україні, виходячи з попередніх спроб його проведення та новел 

законопроєкту. 

2. Сфера прав людини 

Конституція України, яка була прийнята 28 червня 1996 року, має 

найбільш повний перелік прав людини серед усіх конституцій світу. 

Розгляньте питання конституції та прав людини в ретроспективі. Одна 

з перших на території Європи конституцій – конституція Пилипа Орлика, 

проголошена у 1710 році. Хоча вона так і не набула юридичної сили, саме 

акцент на наявність прав та свобод кожного з представників народу як 

основну та невід’ємну їх характеристику, робить цей акт особливо важливим. 

3. Екологічне право 



Їстівне пакування та посуд, папір із опалого листя, жалюзі з сонячними 

панелями, пристрій для збору води з повітря, вічні блокнот та олівець, зубна 

щітка з паперу... Усе це зробили наші співвітчизники.  

Стартап - не тільки спосіб заробляння грошей, а дієвий шлях показати 

рівень технологічного розвитку та можливостей його застосування для цілей 

майбутнього. Правове регулювання даного виду діяльності в Україні 

остаточно не закріплено, тож ви маєте широкий спектр для пропозицій. 

4. Інформаційне право 

1 грудня 1992 року – дата офіційного народження інтернету в Україні: в 

цей день було офіційно зареєстровано національний домен .ua. 

Сфера інформаційного права та інформаційних прав людини настільки 

широка: право на забуття, держава в смартфоні, публічні електронні послуги 

та захист персональних даних в електронних банківських системах тощо. Цей 

список можна продовжувати й продовжувати. А ще ця сфера надзвичайно 

цікава будь-кому, адже хто з нас може уявити своє життя без інтернету? 

5. Спортивне право 

6.14 м – світовий чоловічий рекорд українського легкоатлета, 

олімпійського чемпіона у стрибках із жердиною, встановлений в 

італійському Сестрієре 31 липня 1994 році. Цей рекорд досі ніхто не 

перевершив. 

Питання спорту, олімпійського та параолімпійського руху за 

необґрунтованими причинами залишається «в тіні» українського 

законодавства. Запропонуйте власні ідеї покращення ситуації. 

В якості підсумку, зазначу: кожен громадянин України розуміє 

історичність події, що відбулась в 1991 році, відчуває себе часткою свята Дня 

незалежності та нагадує українцям про їх індивідуальність, а всьому світові – 

про процвітання величної країни в центрі Європи. Нагадайте про це й ви 

своїми науковими здобутками. 


