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«А ми тую славу збережемо…» 
(до Дня Збройних Сил України) 

 

28 років тому, а саме 6 грудня 1991 року Верховна рада України прийняла закон 

«Про оборону України» та «Про Збройні Сили України». Тому саме ця дата увійшла в 

історію сучасної Української держави, як День Збройних Сил України. 

    6 грудня — це свято пам’яті тисяч відважних воїнів, які віддали свої життя за 

незалежність, волю та неподільність нашої держави. Ніколи не забути нам героїчних 

подвигів наших прадідів в ім’я Батьківщини, їх щирої любові до рідної землі та безмежної 

відданості їй. 

День Збройних сил України — це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає 

територію нашого краю від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення 

обороноздатності Української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки 

незламному духу яких, наша країна досі лишається суверенною. 

Пропонуємо до вашої уваги бібліографічний список літератури «А ми тую славу 

збережемо…» (до Дня Збройних Сил України) 
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Якщо вас зацікавили рекомендовані книги, звертайтеся  

до відділу обслуговування читачів бібліотеки  

Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини, де вам запропонують  

ще багато цікавої літератури по даній тематиці. 

Чекаємо на Вас! 
 

 

 

 

Підготував Відділ комплектування та наукової обробки документів 
 


