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Символіка – своєрідна візитна картка країни. Історично склалося так, що кожна 
країна має свої Державні та народні символи. До Державних символів країни належать 
Державний Прапор, Державний Герб та Державний Гімн, які є розпізнавальними 
знаками країни. Народні символи – це те, що найбільше любить і шанує даний народ. 
В одних народів їх більше, в інших менше. Називаючи народний символ, можна 
дізнатися, про яку країну іде мова. Народні символи поділяють на предмети, тварини 
(птахи) та рослини. Народні символи України — це святині українського народу. В 
українській графіці використовуються символи й образи з пісенної народної творчості, з 
легенд, які використовуються в обрядах і звичаях. Їх вишивають на сорочках, рушниках 
тощо. Народні символи України є рослинні і тваринні. Українці відтворюють ці символи 
у вишивці на сорочках, рушниках тощо, у розписі посуду, в кованих виробах, у 
різьбленні, в барельєфному прикрашанні житла, у розписах пічі в хатах, гончарних 
виробах, у гравюрі, а також, в окремому виді української творчості — в писанках. 
символ життя, крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують її назву із сонцем, жаром, 
паланням. Калина часто відіграє роль світового дерева, на вершечку якого птахи їдять 
ягоди і приносять людям вісті, іноді з потойбіччя. Та й саме дерево пов'язує світ 
мертвих зі світом живих.  Українці мають свої традиції, які споконвіку шанують і 
бережуть - це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишитий рушник, 
червона калина, зажурена верба, хрещатий барвінок, дивовижна писанка, вірний 
своєму краю лелека. Всі вони наші давні і добрі символи, наші обереги. Можливо, 
маючи такі прекрасні символи, український народ зумів уберегти від забуття нашу 
пісню і думу, нашу історію і родовідну пам'ять, волелюбність. Про народні символи 
складено багато пісень і легенд, вони використовуються в обрядах, звичаях. Їх 
вишивають на сорочках, рушниках.  

(Державні символи України) 

1.Прочитайте уважно текст і виконайте вимоги: 
 

а. Передайте зміст цього уривка. 
б. Уточніть, що означає  Державний Прапор, Державний Герб та Державний Гімн для 
українського народу. 
в. Перелічіть декілька Державних символів України. 
 
2.Спробуйте пояснити, чому слід знати і зберігати Державні та народні символи наших 
предків. 
 
 
 
 
 

 
 
 


