
Прапор України повіває,  

синьо-жовтим златом сяє 
(до Дня Державного Прапора) 



  
День Держа́вного Пра́пора Украї́ни — державне свято України, присвячене одному 

з її державних символів — Прапору України. Відзначається щорічно 23 серпня.  

Державний Прапор України затверджений Верховною Радою України 28 січня 1992 р. 

Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, із 

співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.  

Український прапор – це символ пшениці в степах під блакитною аркою неба, який 

уособлює споконвічне прагнення народу до миру, праці, краси та багатства рідної 

землі. 



Прапор виготовили учні Новоград-Волинського вищого професійного училища 

(Житомирська область).З грудня 2014 до січня 2015 року перебував у штабі сектору 

«С» у м. Дебальцеве (Донецька область). Наприкінці січня 2015 року прапор 

повернувся до Новоград-Волинського, де його розмістили у Музеї бойової слави. 



 Сергійчук, В. І. Національна символіка України 

[Текст] : науково-художня книжка : для середнього та 

старшого шкільного віку / В. І. Сергійчук ; худ. 

оформлення Л. В. Демчишина. - Київ : Веселка, 1992. 

- 106, [6] c. : іл. - Бібліогр.: с. 105-107. 



 Під прапором рідним вставай, Україно! [Текст] : 

[театралізовані свята, поетичні театралізовані 

програми, літературно-музичні композиції, 

вечорниці про українську національну символіку] / 

[упоряд. С. В.Ткачов]. - Тернопіль ; Харків : Ранок, 

2009. - 172, [2] с. - (Серія "День святковий"). 



 Багнюк, А. Л. Символи Українства [Текст] : 

художньо-інформаційний довідник / А. Л. Багнюк. - 

Вид. 2-ге, допов. - Тернопіль : Терно-граф, 2009. - 

828 с. : іл. - (Коріння Української нації). - Бібліогр.: 

с. 801-802. 



 Українські символи [Текст] / М. Дмитренко, Л. 

Іваннікова, Г. Лозко [та ін.] ; [за ред.  

М. К. Дмитренка]. - Київ : Редакція часопису 

"Народознавство", 1994. - 140 c. : іл. - (Бібліотека 

часопису "Народознавство"). - Бібліогр.:  

с. 139 та в тексті. 



 Братко-Кутинський, О. А. Феномен України [Текст] 

: наукове дослідження : [утвердження української 

національної державності] / О. А. Братко-Кутинський. 

- Київ : Вечірній Київ, 1996. - 301, [1] c. : іл. - 

Бібліогр. в підрядкових приміт. 



 Братко-Кутинський, О. А. Нащадки святої 

Трійці [Текст] : генеза української державної 

символіки / Олексій Братко-Кутинський. - Київ : 

Білий птах, 1992. - 85, [1] с. : іл. - (Серія "Історія. 

Нація. Культура"). - Бібліогр.: в підряд. примітках.  



 Пастернак, О. Пояснення тризуба, герба Великого 

Київського Князя Володимира Святого [Текст] /  

О. Пастернак ; [вступне слово та ред. Б. З. Якимовича] ; 

худ. оформлення Олександра Коваля. - Київ : Веселка, 

1991. - 46, [2] с. : іл. - (Українське відродження). - 

Передрук видання: Пастернак О. Пояснення тризуба, 

герба Великого Київського Князя Володимира Святого. - 

Ужгород.: видання "Учительської громади, 1934. - 

Бібліогр.: в підрядкових примітках. 



Національна символіка [Текст] / [упоряд. А. Сєриков, ред. 

Д. Шаблій, Л. Жаркова]. - Київ : [б. в.], 1991. - 47, [1] c. : іл., 

ноти. - (Бібліотека журналу "Пам'ятки України" ; кн. 1)  



Якщо вас зацікавили книги, використані в презентації, 

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!  

Відділ комплектування та наукової обробки документів. 


