
 

Державний Прапор України 
Прапор – це певного 
кольору чи кольорів і 
форми полотнище з 
емблемами та іншими 
прикрасами, яке є 
символом країни, 

території, організації, партії, навіть однієї 
особи. Залежно від ритуалу прапор 
кріпиться до древка, піднімається на 
щоглі, просто вивішується чи 
розстеляється. 
Українські національні кольори – 
синій і жовтий. З давніх-давен 
українська земля була хліборобським 
краєм. Блакитне небо над золотою нивою 
– ось який прекрасний зміст нині вкладає 
у національні кольори кожен українець-
патріот. Отже, наш прапор – блакитно-
жовтий. А чи можна сказати, що він 
жовто-блакитний? Ні, оскільки за 
правилами геральдики (наука, що вивчає 
герби) кольори «читаються» згори донизу. 
До прапора виявляють пошану, схиляючи 
голову чи вклоняючись, а часом і стають 
на одне коліно. Військові віддають 
прапорові честь. 

Державний Герб України 
Великий Державний Герб 
України, згідно зі статтею 20 
Конституції України, 
встановлюється з ураху-
ванням малого Державного 
Герба, як його головного 

елемента, і герба Війська Запорізького, і 
затверджується не менше як двома 
третинами від конституційного складу 
Верховної Ради України. 

19 лютого 1992 р. Верховною Радою 
України ухвалена постанова «Про 
Державний Герб України», якою було 
затверджено «Тризуб, як малий герб 
України» i, відповідно, головний елемент 
великого герба. З найдавніших часів 
тризуб шанується як магічний знак, свого 
роду оберіг. Його зображення археологи 
зустрічали у багатьох пам'ятках культури, 
датованих першими століттями нашої 
ери. Перша згадка у літописах про такі 

знаки належить до Х століття. За часів 
Київської Русі тризуб стає велико-
князівським знаком. Після київського 
князя Ігоря (912-945 рр.) при укладанні 
договору з візантійцями мали свої 
печатки з тризубами. Київський князь 
Володимир Святославович (980-1015 рр.) 
карбував тризуб на монетах, де з одного 
боку зображувався портрет володаря, а з 
іншого – тризуб.  

Державний гімн України 
Державний гімн України – один з 
головних державних символів України 
поряд з прапором і гербом. Державним 
гімном є перший куплет та приспів пісні 
«Ще не вмерла України і Слава, і Воля» 
слова Павла Чубинського, музика 
Михайла Вербицького. Офіційно його 
«Музичну редакцію» ухвалила Верховна 
рада України 15 січня 1992 року; слова 

гімну затверджено законом «Про Гімн 
України» 6 березня 2003 року 

Ще не вмерла України ні слава, ні воля, 
Ще нам браття молодії, усміхнеться доля. 
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 

Приспів: 
Душу й тіло ми положем за нашу свободу, 

І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
 
Склала: Стожок А.П. 

Комп’ютерний набір та дизайн: Стожок А.П. 

 

Відділ культури Кролевецької 

районної державної адміністрації 

Районний комунальний заклад  

«Кролевецька районна дитяча бібліотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кролевець – 2014  
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http://uk.wikipedia.org/wiki/1992


 

День Державного Прапора України 

23 серпня – День 
Державного Прапора 
України.  

Державний Прапор – 
один з трьох офіційних 

державних символів, що символізують 
суверенітет держави. Державний Прапор 
України – стяг із двох рівновеликих 
горизонтальних смуг синього і жовтого 

кольору із співвідношенням ширини 
прапора до його довжини 2:3.  

Значення синього та жовтого 
кольорів на прапорі традиційно 
трактують як поєднання чистого, 
мирного безхмарного неба, що 
простягнулося над жовтим кольором 
хлібного лану – символу мирної праці і 
достатку.  

24 липня 1990 року, на флагшток 
перед будівлею Київської мерії був 
піднятий синьо-жовтий прапор, 
освячений у Софіївському соборі 
владикою Володимиром і настоятелем 
храму Бориса і Гліба Української 
автокефальної церкви отцем Юрієм. 

Державний Прапор України 
затверджено Постановою Верховної Ради 
України від 28 січня 1992 р. 

Починаючи з 2004 року, 23 серпня 

відзначається як День Державного 
Прапора України згідно з Указом 
Президента України № 987/2004 від 
23.08.2004 р. «Про день Державного 
Прапора України». Раніше День 
Державного Прапора святкувався тільки 
в Києві на муніципальному рівні. 
 

«ВІДГАДАЙКА» 

 

1. Національний символ України. Його 

дарують, ним обмінюються у Великоднє 

свято (Писанка). 

2. Дерево, яке оспівано у народних 

піснях, у віршах. Воно освячується в 

церкві перед Пасхою, як засіб від злих 

сил (Верба). 

3. Кущ, оспіваний в українських 

народних піснях, символ дівочої вроди 

(Калина). 

4. Поширене в Україні дерево, з яким в 

українських народних піснях і переказах 

порівнюють струнких дівчат (Тополя).  

5. Чим прикрашають голову українські 

дівчата (Вінок). 

6. Національний символ України. Матері 

дарують його своїм дітям на щастя, на 

долю, відряджаючи у далеку дорогу 

(Рушник).   
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НАШ ПРАПОР 

 

 
 

Небеса блакитні 

Сяють з глибини, 
А пшеничні й житні 

Мерехтять лани. 

 
Образ цей не зблідне, 

Хоч минуть жнива. 
Це знамено рідне –  

Злото й синява. 

 
Прапор наш, як літо, 

В сонці майорить. 

По долині – жито, 
По горі – блакить. 

 
Прапор наш – не битва, 

Не рушничний дріб: 

По горі молитва, 
По долині – хліб. 

 

Д. Павличко 
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