
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комп’ютерний набір та дизайн бібліотекаря 
Кролевецької районної дитячої бібліотеки 

Ірини Лисенко 
Відповідальна за випуск Альона Стожок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури Кролевецької 

районної державної адміністрації 

Відділ культури Кролевецької 

районної державної адміністрації 

Відділ культури Кролевецької 

районної державної адміністрації 

Відділ культури Кролевецької 

районної державної адміністрації 

Районний комунальний заклад  

«Кролевецька районна дитяча бібліотека» 

 

  

 

Україна – одна з найбільших 

європейських держав.  

Її площа 604 тис. кв. м. 

На її території проживає 

понад 110 національностей. 

Чисельність населення 

України становить  близько 

43 млн. чоловік. 

 

Україна. 

     Країна чудова – степи і Карпати, 

     Зелені сади біля кожної хати. 

     Як символ верба і червона калина. 

     Вкраїну люблю – це моя Батьківщина. 

     Тут чистеє небо і сонце в зеніті, 

     Зерно золотаве і грона налиті. 

     Тут слово правдиве і мова єдина. 

     Тебе я люблю, ти моя, Україна! 

                                           Ольга Тесленкова 
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Державна символіка – зовнішня атрибутика 

країни у формі знаків, символів, кольорів тощо, 

яка репрезентує національно-державницьку ідею. 

Основними атрибутами державності є герб, гімн 

та прапор. 

                                 Малий словник історії України 

 

Герб нашої держави – тризуб – має глибокі 

історичні корені, належить до часів князювання в 

Києві Володимира Великого (980–1015 рр.). Він 

символізує ту ж трійцю життєтворчих енергій, що 

і хрест, – Мудрість, Знання і Любов, які виходять 

з одного джерела. Ми можемо пишатися нашим 

Гербом як символом загальнолюдських 

цінностей, що мають історичні корені. 

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. 

2 вересня 1991 року над будинком 

Верховної Ради України було піднято 

синьо-жовтий прапор – символ 

незалежності та суверенітету нашої 

держави.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 28 січня 1992 року Верховна Рада 

України затвердила Державним прапором 

синьо-жовте полотнище. Синій колір 

символізує чисте небо, мир; жовтий – 

достаток і працелюбність. Прапор є 

офіційною емблемою, символом 

суверенітету України. Тому 23 серпня 

2004 року на вшанування багатовікової 

історії українського державотворення, 

державної символіки України Указом 

Президента України було встановлено 

відзначати щорічно 23 серпня День 

Державного прапора України.  

 

 

 

 

Слово «гімн» – грецького походження – 

урочиста пісня, прийнята як символ 

державної, національної єдності. Слова 

національного Гімну «Ще на вмерла 

Україна» написав відомий український 

поет, фольклорист, етнограф Павло 

Чубинський у 1863 р. Музику написав 

західноукраїнський композитор Михайло 

Вербицький. 

6 березня 2003 року Президент України  

Л. Кучма підписав Закон України «Про 

Державний Гімн України». 
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