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Зупинка 1.   Національні  символи України 
 
 

 

 

Державні символи України 
 

                                                             Кожна нація намагається виявити себе і 
свою суть у національних символах.  

 

 

 

 

 
 

 

 
Гербом України є тризуб, а прапор складають два кольори – 

жовтий і синій.  
 
Держа́вний пра́пор Украї ́ни —сучасний прапор України, стяг із 

двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. 
Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3. Державний 
Прапор України затверджений Верховною Радою України 28 січня 
1992 р. Український прапор – це символ пшениці в степах під 
блакитною аркою неба, який уособлює споконвічне прагнення 
народу до миру, праці, краси та багатства рідної землі. 
 
 
Ковальський , Валентин. 
Закон і прапор [Текст] : 23 серпня - День Державного Прапора 
України / Валентин Ковальський // Віче. - 2012. - № 15/16. - С. 3 . 
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український двоколор / Костянтин Руднєв // Військо України. - 2006. 
- № 8. - С. 10-11. 
 
День державного прапора України [Текст] // Наука і суспільство. - 
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Рожнятовська, О. А. 

Кольори, що дають надію [Текст] : До Дня Державного Прапора 
України / О.А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних 
дат. - 2005. - 3 квартал. - С. 68-76. 
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Таємниці княжого герба [Текст] / М. Нечипоренко // Віче. - 2008. - № 

15. -  С. 27-29. 
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 Книга про герб України [Текст] / В. Кононенко // Бібліотечна 
планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2008. - N 

3(липень-вересень). -  С. 39 . 
 

Щур, Р. 

Праобраз української державної символіки - синьо-жовтий прапор 

[Текст] / Р.Щур // Історія в школі. - 2000. - № 1 . - С. 36. 
 

Державний Гімн України  

 
Гімн у перекладі з грецької мови 
означає святкова пісня.  
    Державний Гімн є одним із 
символів державної символіки і 
ідентифікує державу на міжнародних 
зібраннях, форумах, спортивних 
змаганнях. 
     Державним Гімном України є пісня 
«Ще не вмерла Україна», слова Павла 
Чубинського, музика Михайла 
Вербицького. 



 
 
 
 

 
Символ національної і державної величі : 20 років тому (1992) 
Президія Верховної Ради України затвердила Державний гімн 
України [Текст] // Календар знаменних і пам‘ятних дат. - 2012. - № 1. -  
С. 44-53.  
 
Євсєєва,Г.П.  
"Ще не вмерла України ні слава, ні воля!" (До 175-річчя з дня 
народження видатного українського етнографа Павла 
Чубинського) / Г. П. Євсєєва // Вісник Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури. - 2014. - № 1. - С. 52-56.  
 
 
Гірняк,С.  
Тексти гімнів І. Гушалевича, П. Чубинського, І. Франка як взірці 
соціолекту української інтелігенції другої половини 19-го століття 
[Електронний ресурс] / С. Гірняк // Проблеми гуманітарних наук. 
Серія : Філологія. - 2015. - Вип. 36. - С. 16–27. 
 
 
 

 
Народні символи України 

 
 

Народні символи України — це 
святині українського народу. 
Українці відтворюють ці 
символи у вишивці на сорочках, 
рушниках тощо, у розписі 
посуду, в кованих виробах, у 
різьбленні, в барельєфному 
прикрашанні житла, у розписах 
печі в хатах, гончарних виробах, 
у гравюрі, а також, в окремому 
виді української творчості — в 
писанках. 
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«Нема України без верби і калини» 
 

Калина — символ життя, крові, вогню. 
Весною калина білим цвітом квітує, а 
восени червоні ягідки дарує. Квітне і 
плодоносить калина в луках і садочках, 
виграє калинове диво зелено-біло-
червоними барвами у прислів’ях, 
піснях, казках і легендах. 

Звідки взялася калина? 
Розповідають, що колись напали на 
українське село вороги. Дівчина-

красуня, яку схопили бусурмани,  вирвалась і почала тікати. Але 
раптом розірвалося її червоне намисто і розсипалися по землі яскраві 
намистинки, з яких через деякий час і повиростали калинові кущі. 

По всіх українських усюдах цвітуть калинові кущі. Саджали їх 
біля колодязів, щоб вода була здоровою і смачною, поруч із 
застільними вікнами відразу після завершення будівництва оселі. На 
початку зими, коли в сірих холодних сутінках журилися села, червоні 
грона гордої калини звеселяли серця селян, наповнювали їхні душі 
спокійним чеканням світлих змін. 

Зроду-віку калина була символом дівочої краси, кохання, вірності. 
Калину вплітали у вінки, нею прикрашали весільні короваї. Якщо під 
стріхою селянської оселі висіли калинові грона, це означало, що в хаті 
є відданиця і можна засилати сватів.  

Калина уособлює й саму Україну. Як символ Батьківщини, вона 
«проросла» в гімнові січових стрільців: 

Ой у лузі червона калина похилилася, 
Чогось наша славна Україна зажурилася, 
А ми тую червону калину підіймемо. 
А ми нашу славну Україну розвеселимо! 
 
Здавна верба на Україні вважалася священним деревом. Шостий 

тиждень Великого посту називався Вербним. На Вербному тижні у 
церквах освячували вербові гілочки. Повернувшись додому цими 
лозинками били членів родини, примовляючи: «Не я б’ю, верба б’є, за 
тиждень  - Великдень, недалечко червоне яєчко, будь великий, як 
верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля». Дерево, в якому буяли 
весняні соки, повинно було передати людині силу, здоров’я, вроду.  

Верба не боїться вологи. З вербових колод майстри видовбували 
ночви, посуд, човни. Скрізь вербу  використовували для 



різноманітних каркасних переплетень, кошелів, кліток. Огорожі-тини 
з верболозу стали характерною примітою селищ. 
 

Білоус, Григорій.  
 Дивом калиновим зачарований  / Г. Білоус // Вітчизна. - 2005. - 
№ 5/6. - С.126-131. 
 
Богданович, Л. М.  
 Калина - скарбниця здоров`я / Л.М. Богданович // Безпека 
життєдіяльності. - 2013. - № 9. -  С. 9 . 

 
 

Український вінок 
 

Віночки з роду-віку були найкращою 
прикрасою дівчини, неодмінною ознакою 
національного українського одягу. 

Український віночок — не просто 
прикраса, а оберіг, адже в ньому є така 
чаклунська сила, що болі знімає, волосся 
береже. До віночка впліталось багато 
різних квітів, кожна квітка щось 
символізувала. Деревій — символ 
нескореності, барвінок — символ 

материнської любові, ружа, мальва і півонія — символи віри, надії і 
любові. Ромашка у вінку наймолодша за своїм віком, приносила не 
лише здоров'я, а й доброту і ніжність. Любисток додавали, щоб хлопці 
любили. І обов'язково вплітали калину — символ дівочої вроди та 
нашої України. А всього в українському віночку — дванадцять 
квіточок. І кожна — лікар, оберіг від злих сил. 

 
 

Лелека 
 

Тепер не скрізь побачиш цього 
дивовижного птаха.  

В Україні його звуть по-різному: 
чорногуз, лелека, бусол, бузько, 
веселики. Птах селився поблизу до 
людських осель — на хатах, клунях, 
хлівах. 

Повір'я було: в кого поселився 
лелека — тому щастя буде довіку. І 

горе тому, хто зруйнує гніздо птаха. Існує багато легенд про 
походження цього птаха. За однією з них. Бог дав людині мішок і 



наказав віднести далеко в ліс, але не розв'язувати і не заглядати в 
нього. Та на півдорозі чоловік не витримав і поцікавився, що несе. Як 
тільки він розв'язав мішок, із нього повистрибували жаби, повилазили 
вужі та змії і розповзлися по всьому світу. Розгніваний Бог перетворив 
чоловіка на лелеку і звелів ходити по болотам і збирати усяке гаддя. 
Дуже любимо ми лелек за те, що вони повертаються до своїх гнізд і 
приносять на крилах весну... Лелека — символ любові до рідної землі. 

 
Глобус [Текст] // Науковий світ. - 2011. - № 4. -  С. 5. 

 
Журавель 

Символом туги в Україні є журавель. Курликання журавлів викликає 
смуток. 

 
Українська хата 

 
Рідна хата — наша берегиня. Вона 
зігріта теплом материнської любові, 
осяяна мудрістю батька.Біла хата... 
Білий колір в Україні — це символ 
чистоти, здоров'я, душевної краси. 
Тому за традицією стіни білили. 
Гарненька хатиночка у вишневому 
садочку, мов дівчина у вінку. У цій 
хаті народжувались, жили і 

помирали, щоб поступитися місцем нинішнім поколінням. У ній — 
корінь нашого народу. Вона — символ добра і надії. Про неї згадували 
в дорозі разом із матір'ю і батьком. 

Українська хата — це колиска нашого народу. З неї пішли у світ 
Григорій Сковорода, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван 
Франко, Олександр Довженко. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Зупинка 2.  Всесвітньо відомі письменники і поети 
України 

 

 

Як показали підрахунки, позицію 
літератора номер один міцно 
тримає Тарас Шевченко – статтю про 
великого кобзаря прочитали протягом 
року майже півмільйони разів, тобто в 
середньому – 1286 разів на день. До 
першої трійки вже традиційно 
потрапляють Іван Франко та Леся 
Українка. До речі,  статті про цих трьох 

літераторів входять і в першу десятку статей української Вікіпедії за 
загальною статистикою, займаючи відповідно 2-е, 5-е і 6-е місце. 

Із наших сучасників до десятки улюблених пощастило увійти 
лише Ліні Костенко – статтю про неї  прочитали більше 100 тисяч 
разів. 

 
 

Тарас Григорович Шевченко (1814 - 1861) 

  
 
Видатний поет та художник, чия літературна 

спадщина вважається основою української літератури й 
сучасної української мови. 
 
 
 

Зленко, Григорій.  
 Два тижні в Потоці  : З книги життя Тараса Шевченка / Г. Зленко 
// Вітчизна. - 2005. - № 5/6. - С.148-151.  
 

Кобзар на землі Еллади [Текст] // Політика і час. - 2006. - № 4. -  С. 95-
96. 
 
Кононенко, В.   
 Символ національної єдності [Текст] / В. Кононенко // 
Демократична Україна. - 2006. - 7 березня. -  С. 6. 
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Рудий, Г.   
 "Читав я Шевченка і дуже хочу, щоб ти прочитала..." [Текст] : 
[В.І.Вернадський] / Г. Рудий // Віче. - 2005. - № 12. -  С. 40-43.  
 
Шудря, М.   
 Шевченків родовід [Текст] : [Генеалогія роду Т.Г.Шевченка] / М. 
Шудря // Віче. - 2006. - № 5/6. -  С. 29-30. 

 

 

 

Григорій Сковорода  (1722 - 1794) 

 

 

Філософ, поет, педагог, гуманіст. Просвітитель-
гуманіст, філософ, поет, педагог. 

 

 
 
 

 
Повторева, С.   
 Творчість Григорія Сковороди з позицій семіотики і 
постструктуралізму / С. Повторева // Вісник національного 
університету "Львівська політехніка". - 2008. - № 607: Філософські 
науки. -  С. 98-103. 
 
Савельєв, В.   
 Філософські ідеї Г.Сковороди і Л.Шестова (Компартивний 
аналіз)  / В. Савельєв // Вісник національного університету "Львівська 
політехніка". - 2008. - № 607: Філософські науки. -  С. 108-115. 
 
Скрутень, Ігор.  
 Повернення Григорія Сковороди  / Ігор Скрутень // Віче. - 2012. 
- № 15/16. -  С. 70-71 : фото.кол. 

 

 

 

 



 

Леся Українка (1871 - 1913) 

Видатна письменниця, поетеса, 
фолкльористка, активістка українського 
національного руху. 

Справжнє ім'я - Лариса Косач-Квітка. 

 
 
Іванова, Ганна.  
 "І схиляю в шанобі чоло я перед світлим безсмерттям твоїм" 
[Текст] : [До 135-ліття від дня народження Лесі Українки] / Ганна 
Іванова // Демократична Україна. - 2006. - 25 лютого. -  С. 9. 
 

 

 

Іван  Франко  (1856 - 1916) 

  

Письменник, поет, вчений, публіцист, громадський 
діяч, один з найвизначніших духовних провідників 
України. 

Псевдоніми: Джеджалик, Живий, Кремінь, 
Мирон та ін. 

Письменник, поет, вчений, публіцист, 
громадський діяч, філософ. 

 

 

Великий каменяр. Проза та драматургія Івана Франка [Текст] : навч. 
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Микола Гоголь  (1809 - 1852) 

 

Видатний прозаїк, драматург. 

Місце народження - Великі Сорочинці (тепер 
Миргородського району) на Полтавщині. 
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Ліна Костенко  (нар. 1930) 

  

 

Талановита письменниця, лауреат Шевченківської 
премії. 
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Остап Вишня (1889 - 1956) 

             

Український письменник, гуморист і сатирик. 

Справжнє ім’я – Павло Михайлович Губенко. 

Місце народження – хутір Черва, Охтирський район, 
Сумська область. 

 

 
 
 

 
 

"Зенітка"  : Остап Вишня, Г. Гарченко, В. Вовк, Г. Білоус, В. Субота, Л. 
Куліш-Зіньків, В. Козак // Вітчизна. - 2005. - № 3/4. - С.163-170 : Іл. 
 
 
 
Іван Петрович Котляре́вський (1769-1838) 

 
 
 
 
Український письменник, поет, драматург, зачинатель 
сучасної української літератури, громадський діяч. Його 
поема «Енеїда» (1798) стала першим в українській 
літературі твором, написаним народною мовою. 

 
 

 
 
 
 
Пантелеймо́н Куліш (1819-1897) 
 

 
Перекладач, критик, редактор, видавець. 
Автор першої фонетичної абетки для 
української мови, що попри низку внесених до неї 
змін, лежить в основі сучасного українського 
правопису. 
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Василь Семенович Стус (1938 — 1985) 
 

Стус — український поет, перекладач, прозаїк, 
літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших 
представників українського культурного руху 
шістдесятників. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка 
(1990), Герой України (2005). 
 
 

Письменник був прибічником того, що українська культура має 
зберігатися та розвиватися, за що зазнав репресій з боку радянської 
влади, його творчість була заборонена, а він сам був засуджений до 
тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув. 
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Неземний, вірний собі, добрий і... [Текст] : 8 січня 1938 року 
народився поет і правозахисник Василь Стус // Віче. - 2008. - № 1. -  С. 
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Степанова, Софія.  
 "Дозвольте мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній 
борозні..." [Текст] / Софія Степанова // Демократична Україна. - 2006. 
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Зупинка 3. І все це Україна… 
 
Україна - це чарівна природа, це неповторна культура, це все те що 
навколо нас, Україна  
 
 

«Софіївка» - сад вічного кохання 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полотно у живописця буде малодосконалим, якщо він буде 
надихатися картинами інших; якщо ж він буде вчитися на 

предметах природи, то створить гарний плід… 
Леонардо да Вінчі 

 
 

За результатами конкурсу до якого долучилися 100 вчених-
експертів і фахівців-практиків у сфері туризму та 76889 інтернет-
користувачів, овіяна численними легендами та переказами «Софіївка» 
2007 року увійшла до переліку «Семи чудес України». Вже понад два 
століття вона щодня гостинно відчиняє двері тисячам відвідувачів, 
кожен з яких поринає в історію палкого й пристрасного кохання 
грекині Софії та графа Станіслава Потоцького. Це був коштовний і 
дуже своєрідний подарунок коханій дружині, який мав на меті 
нагадувати Софії про далеку Елладу, яку вона давно полишила. 

Масштаби та характер робіт потребували спеціальних знань і 
навичок, тому для створення архітектурного проекту й ведення 
складного будівництва Станіслав Потоцький запросив талановитого 
військового інженера з Гданська, випускника військово-інженерної 
школи Людвіга Метцеля. Натхненником у створенні Метцелом 
пейзажного парку став Гомер з його «Одіссеєю». 

Головну алею увінчує фантастичної краси павільйон Флори – 
давньоримської богині квітів. 

За часи Потоцьких головний фонтан являв собою нагромадження 
каміння, з якого виривався водяний струмінь. Чавунна скульптура 
«Змія» була встановлена в середині ХIХ століття.  



Акцентом парку є півострів – Площа Зборів з басейном під назвою 
«Храм Посейдона» з гранітною вазою. 

Від залізного містка, перекинутого над водоспадом, можна 
дістатися Ахеронтійського озера, яке має овальну форму та обкладені 
гранітом береги.  

Неподалік розкинулася Темпейська долина, яка у Софіївці є 
скорботним куточком, пов’язаним з пам’яттю про першу дружину 
Потоцького – Гертруду Комарівську та його трьох померлих в 
дитинстві дітей. 

У затінку дерев, посеред Темпейської долини височіє надламана 
біля вершини Колона жалю. 

Сплячий лев – природний камінь, який за обрисами нагадує лева. 
Поряд з гротом Феміди розміщено незвичайної форми й дизайну 

павільйон-ротонду. 
Фонтан «Семіструмінь», свою назву він отримав за схожість з 

античним театром, сценою якого є фонтан «Семіструмень». 
Урочисте відкриття парку відбулося у травні 1802року, в день 

народження Софії. Так ожила й стала дійсністю примхлива мрія 
дружини вельможного графа. Але, на жаль, «Софіївка» не стала 
улюбленим місцем для прекрасної грекині. А чому? Про це дізнаєтесь 
прочивши статтю О.Мазуренко «Сад вічного кохання». 

В ніч з 3 на 4 квітня 1980 року парк зазнав нищівного удару стихії 
– його територією пройшов потужний селевий протік. Були знесені й 
зруйновані всі металеві та дерев’яні мости, шлюзи, окремі скульптури 
та малі архітектурні форми. Наслідки стихії були ліквідовані в 
максимально короткий термін. 

Указом Президента України в 2004 році «Софіївці» надано статус 
Національної установи, і тепер вона має назву Національний 
дендрологічний парк «Софіївка» НАН України. 
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«Бузький Гард». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На території Миколаївської області розташований один з 
найкрасивіших і найдивовижніших природних парків України – 
«Бузький Гард». За мальовничі глибокі каньйони зі стрімкими 
скелястими берегами та річковими потоками його нарекли 
«Українською Швейцарією», а у 2008 році внесли до переліку семи 
природних чудес України. 
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