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Україна - країна майбутнього

Досягнувши свого повноліття, молода людина має змогу впливати
на  справи  у  державі,  яка  в  свою  чергу  також  прийматиме  дуже
важливі рішення щодо свого безпечного майбутнього. За підтримки
молодого  покоління  Україна  використає  свій  шанс  і  стане
справжньою  європейською  державою  та  повноправним  членом
Європейського Союзу

Народ мій є! Народ мій завжди буде! 
Ніхто не перекреслить мій народ!

В. Симоненко

Касьянов Г.В.
Україна 1991 - 2007: нариси новітньої історії. - 
К.:Наш час, 2007. - 432с.

       Книга подає широку панораму фактів та подій
історії  України  після  здобуття  незалежності.
Головні  сюжетні  лінії  -  зрушення  в  політичній
системі,  становлення  структур  державної  влади,
побудова нації, проблеми прав людини, масштабні
зміни  в  економіці,  соціальній  сфері,  в  моделях
соціальної  поведінки. 
Стиль  викладу  поєднує  науковий  аналіз  і
доступність формулювань і висновків, що робить

книгу доступною не лише фахівцям, а й значно ширшому колу читачів.

Цю книгу ви можете отримати внашій шкільній бібліотеці.



   Сухомозський М.М.
Україна у світі: енцикл. довід.. –
К.: МАУП, 2007. - 872с.
Україна - молода держава, яка прагне попри
все на рівних увійти в "суспільство знань".
Водночас прагне, щоб про неї у світі знали
якомога  більше.  І  головне  правду, якою б
вона не була. Це видання саме сухою, але
надзвичайно цікавою мовою цифр та фактів
дає  точну  відповідь  на  одвічні  запитання:
хто ми, що ми, для чого існуємо і яким є
наше майбутнє? Це важливо ще й тому, що
ми  -  нація  доволі  молода,  прогресивна,
динамічна в  розвиткові,  а  найважливіше -
нація  величезного  й  багато  в  чому  не

реалізованого  потенціалу.
Без найменшого перебільшення це видання - знахідка для кожного, хто має
нагальну  потребу  в  її  величності  Цікавій  Інформації.
Цю книгу ви можете отримати в нашій шкільній бібліотеці.



Розділ ІІ. 

ЄС - перспективи розвитку та Україна

Актуальні аспекти реалізації 
євроінтеграційних прагнень України : зб. 
наук. праць за матеріалами науково-
практичної конференції/ редкол.: Ф.Г. 
Ващук та ін. - Ужгород : Ліра, 2008. - 390с.

У  збірнику  вміщено  наукові  статті
вчених,представників  органів  державної
влади,  студентів-магістрів,  присвячені
актульним проблемам  реалізації
євроінтеграційних  прагнень  України.
Висвітлюються  питання  практичної
реалізації  завдань,  сформульованих  у
державних  програмах  інформування

громадськості  і  підготовки кадрів у сфері  європейської  та  євроатлантичної
інтеграції.Книга для широкого кола читачів.

Цю книгу ви можете отримати внашій шкільній бібліотеці.

Мільчарек, Д.
Європейський Союз та його місце в сучасному світі / Д.Мільчарек. - 



Львів : Інформація. Поступ. 
Перспективи, 2008. - 172с. 

Розглянуто  Європейський  Союз  як
унікального  учасника  міжнародних
відносин  у  світі  на  зламі  нового
тисячоліття.
Зокрема  йдеться  про  вплив  на
функціонування  ЄС  останнього
розширення  на  Схід,  а  також  про
перспективи,  які  вимальовуються  у
цьому напрямі для України.Розраховано
на широке коло читачів.

Цю книгу ви можете отримати 
внашій шкільній бібліотеці.

Розділ ІІІ. 



Молодь в сучасному світі

Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення 
перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах 

України/ Ред. С.О. Терепищий. - К. : ВМГО "Союз 
обдарованої молоді", 2008. - 156с.

 Книга  містить  оглядову  інформацію  про
філософсько-наукові  основи  феномену
обдарованості,  засади  державної  підтримки
обдарованих,  оцінку  сучасного  стану  та  досвід
роботи з обдарованими молодими людьми окремих
середніх і вищих навчальних закладів, благодійних
фондів,  громадських  об'єднань  та  молодіжних
засобів масової інформації.  Наводяться результати
соціологічного  дослідження  серед  обдарованої
молоді  та  її  наставників.
Видання  буде  корисним  в  якості  практичного
посібника для державних органів, установ освіти,
громадських  організацій  та  всіх,  хто  цікавиться

питаннями обдарованої молоді. Розраховано на широке коло читачів.

Цю книгу ви можете отримати внашій шкільній бібліотеці.


