
День Незалежності США: 
свято свободи та рівності 



Сполучені Штати Америки – одна з наймогутніших країн світу. За 
свою коротку історію країна встигла розвинутися до світового 
економічного лідера і стати однією з найвпливовіших країн світу. У 
США немає офіційно затвердженої мови,  найбільш поширеним є 
американський варіант англійської. Країна  поділяються на 50 штатів.  



США – це сукупність різних культур світу. Північна та Південна 
Америка були виявлені європейськими дослідниками  і  названі в честь 
вченого Амеріго Веспуччі, якому випала нагода відкрити першим 
континент Південної Америки. У період розвідки і подальшої 
колонізації цих земель європейцями весь регіон був названий 
«Америк», що став визначальним фактором в найменуванні країни. 



У ході війни за незалежність 4 
липня 1776 р. на II 
Континентальному конгресі було 
прийнято Декларацію 
незалежності, за якою англійські 
колонії проголошувалися 
незалежною державою - 
Сполученими Штатами Америки. 
У Декларації проголошувалися 
основні демократичні принципи - 
рівність людей, їхнє природне 
право на життя, свободу та 
прагнення до щастя; джерелом 
влади визнавався народ . 

США - країна з республіканським 
федеративним устроєм, реальним 
народовладдям, демократичною 
конституцією з широкими 
громадянськими правами і 
свободами, що відкрило шлях до 
прискореного розвитку капіталізму.  

Вашингтон – федеральний округ, 
що виступає в якості столиці країни. 



Тіндалл, Д. Б., Історія Америки / Д. Б. Тіндалл, Шай Д. Е. ;  
пер. з англ.  Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. – Львів : Літопис, 
2010. – 904 с. 

Видання охоплює період розвитку 
Сполучених Штатів Америки, починаючи з 
перших відомостей про 
Північноамериканський континент і  до 
президенства Джорджа Буша-молодшого. 

Захопливий стиль оповіді автора, добре 
організований та ілюстрований матеріал, 
рідкісні додатки – неадаптовані тексти 
Декларації незалежністі, статті Конференції, 
Конституції з поправками, таблиці 
імміграційної статистики та президентських 
виборів тощо – роблять цю книгу джерелом 
знань про одну з найбільших країн світу. 



Petersen, C. United States of America / C. Petersen. - New York : 
Children's Press, 2001. - 47 p. : il. - (A true book).  

У книзі описується історія, географія, 
економіка, культура та медична сфера 
Сполучених Штатів Америки. Видання 
знайомить з різноманітними цікавими 
фактами, що доповнюються фотографіями 
та ілюстраціями. 

 
True Books describes the history, 

geography, various animals, economics and 
geography, culture, and human health of the 
United States. The publication guides each 
reader through the facts that nurture their 
need for knowledge with filled photos and 
illustrations that give a basic introduction to 
the relevant topics of the curriculum.  



Hintz, M. United States of America / M. Hintz. - New York : 
Children's Press, 2004. - 144 p. : il. - (Enchantment of the World). 

Це посібник про історію США та шлях до 
незалежності, економіку, уряд, культуру та 
спорт, природні ресурси, клімат, релігію та  
інше. Видання містить інтерактивні тематичні 
сегменти, розділ  «Швидкі факти» та список  
Інтернет-джерел.  

 
Enchantment of the World is a guide to 

everything that middle class students need to 
know about the history of the United States, 
people and languages, economics, government, 
culture, natural resources, climate, religion, and 
more. With original maps, interactive sidebars, a 
handy Quick Facts, and a reputable Learn More 
section, complete with Internet listings. The book 
is also a great resource for world history and 
social research, a general reference. 



The Declaration of Independence. - Farmington Hills : 
Greenhaven Press, 2003. - 108 p.  

Видання описує процес обговорення та 
суперечок, що відбувалися під час написання 
Декларації незалежністі. Представлено діяльність  
уряду щодо дотримання прав американців, 
зокрема рівних прав жінок та чоловіків, 
представників різних національностей. 

 
The publication describes the process of 

discussion and controversy that took place during 
the writing of the Declaration of Independence. The 
government's activities to respect the rights of 
Americans, including the equal rights of women and 
men of different nationalities, are presented. 



Sanders, N. I. Independence Day / N. I. Sanders. - New York : 
Children's Press, 2003. - 47 p. : il. - (A true book).  

Книга присвячена Дню Незалежності 
США. Автор просто та доступно описує 
походження свята, традиції відзначення 
протягом багатьох років. Текст ілюструється 
яскравими фото. 

 
The simple and accessible text and 

photographs of the book describe the origins of 
the holiday, which is celebrated every year on 
the 4th of July, and tell how Americans 
celebrated their independence over the years.  



Quiri, P. R. The Declaration of Independence  /   P. R. Quiri. - New 
York : Children's Press, 1998. - 37 p. : il.  

Автор видання висвітлює історичні події, 
що передували обговоренню, затвердженню та  
проголошенню Декларації незалежності США. 
Книга ілюстрована фотографіями, містить 
словник та покажчик «Дізнатися більше», в 
якому вказані тематичні книги та Інтернет-
ресурси.  

 
The author of the publication covers the 

circumstances that preceded and after the writing 
of the Declaration of Independence of the United 
States and describes how it was written, approved 
and proclaimed. The book is illustrated with 
photographs that provide a basic introduction to 
the relevant topics of the curriculum and contains 
a dictionary and index "Learn more", which lists 
books, organizations and Internet sites. 



Джонсон, Л. Що іноземці мають знати про Америку від А до   
Z  : як розуміти божевільну американську культуру, людей, уряд, 
мову та багато іншого / Л. Джонсон ; пер. з англ.                   Є. 
Мягка. - Київ : Основи, 2015. - 512 с.  

 Книга орієнтована на іноземців,  
змальовує цілісну й відверту картину 
Америки та її народу. Читач дізнається про 
культурне різноманіття, діяльність уряду та 
права США, географічні та релігійні 
особливості країни, звичаї, свята та правила 
етикету, освітню систему на ін. 

  



Outline of the U.S.Legal System / Bureau of Educational and 
Cultural Affairs, US Department of State. - 2004. - 225 p.  

Видання описує діяльність судової ситеми 
Сполучених Штатів, яка  приймає рішення, що 
впливають на всіх американців. Книга 
знайомить читачів з основними структурами 
американського права, допоможе зрозуміти, як 
розвивалася американська правова система.  

 
The publication describes the working day 

system of courts in the United States, which makes 
complex decisions that affect all Americans. This 
book aims to acquaint readers with the basic 
structures and vocabulary of American law and to 
understand how the American legal system has 
evolved to meet the needs of a growing nation and 
its increasingly complex economic and social 
realities. 



How Congress Works . - Washington : Congressional Quarterly 
Inc., 1989. - 184 p. 

  

Книга розкриває діяльність основного 
органу країни - Конгресу США, зокрема  
описує діяльність видатного конгресмена 
Індіана Лі Х. Гамільтона. Подаються 
особисті розповіді Гамільтона про 
взаємодію з колегами. Видання є простим і 
легким для читання. 

 
This book works is a brief introduction to 

the functions, roles and influence of the US 
Congress by prominent Indiana Congressman 
Lee H. Hamilton. The book is simple and easy 
to read, equipped with personal stories of 
interaction with colleagues from Congress 
and participants from Hamilton's many years 
of experience. 

 



Outline of U.S. History / Bereau of Internation Information 
Programs U.S. Department of State, 2011. – 376 p. : ill.   

Книга представляє соціологічний аналіз 
розвитку та сучасне бачення Сполучених 
Штатів Америки та її людей, дає комплексне 
уявлення про американське суспільство, 
історію, економіку, політику, медіа та 
культуру.  

 
The book describes a sociological analysis of 

US development, the current vision of the 
United States and its people, and provides a 
comprehensive view of American society, 
history, economics, politics, media, and culture.  



Quiri, Patricia Ryon. The Presidency / P. R. Quiri. - New York : 
Children's Press, 1998. - 37 p. : il. - (A true book). 

Книга окреслює основні вимоги, 
повноваження та відповідальність 
найвищого інституту управління в США - 
президентства. Розглядаються різні його 
ролі та  аспекти, певні історичні 
передумови, обов'язки та повсякденна 
діяльність президента. 

 
This informative book outlines the basic 

requirements, powers, and responsibilities of 
the highest office in the United States.  Also 
examines various aspects of the presidency, 
providing some historical background and 
describing the election, duties, and daily 
activities of the president.  



Grace, C. O. The White House: An Illustrated History / C. O. 
Grace. - New York : Scholastic Nonfiction, 2003. - 144 p. : il.  

Книга, що створена у співпраці з 
Історичною асоціацією Білого дому та пані 
Лаурою Буш, розповідає історію будівлі та її 
мешканців. Містить багато фотографій, що 
ілюструють  всеохоплюючий погляд на цю 
знамениту американську пам'ятку. 

 
In collaboration with the White House 

Historical Association and Mrs. Laura Bush, a 
White House book has been created that tells the 
authoritative story of the building and its 
occupants. Many of the photos are made 
specifically for the book, illustrating a 
comprehensive view of this famous American 
landmark White House. 



Degregorio, W. A. The Complete Book of U.S. Presidents / W. A. 
Degregorio. - New York : Gramercy Books, [2002]. -  821 p.  

Унікальне довідкове видання описує 
результати виборів 2012 р., містить інформацію 
про кожного президента США. Автор 
розглядає діяльність всіх  головних керівників 
країни, їхні адміністрації, розповідає про друзів 
і ворогів президентів, їхні успіхи та невдачі. 

 
This unique reference publication describes the 

results of the highly controversial 2012 elections. 
The full book of US presidents contains more in-
depth information about each US president who 
has held this position. A factual, unbiased look at 
all the top executives, this book chronicles their 
lives, their administrations, their friends and 
enemies, their successes and failures. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
«We will never forget that we are Americans 

and the future belongs to us. The future belongs to 
the brave, strong, proud and free. We are one 
nation that pursues one dream and one wonderful 
destiny.» 

 
                                      Donald Trump 
 
 
«Ми ніколи не забудемо, що ми 

американці, і майбутнє належить нам. 
Майбутнє належить сміливим, сильним, 
гордим і вільним. Ми - одна нація, яка 
переслідує одну мрію та одну прекрасну долю.» 

 
                                       Дональд Трамп 



Запрошуємо ознайомитися з 
представленими виданнями у 

Миколаївській обласній універсальній 
науковій бібліотеці 

(м. Миколаїв, вул. Московська, 9). 


