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Направление «Организация»  

Мотивация и стимулирование. 

Что такое мотив и мотивация, стимул и стимулирование, какие есть виды моти-
вов, как организован процесс мотивации, какие есть теории мотивации, как мо-

тивировать себя и какие будут последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главным средством для самореализации является успешное достижение це-

лей. Основными компонентами для этого являются ресурсы и действия. Ресурсы 

– это средства, некая энергия, для выполнения действий. А действия – это про-

цесс преобразования этой энергии, приводящий к изменению состояния систе-

мы. То есть текущее состояние и ресурсы – это статический компонент для дос-

тижения целей, а действия –динамический. 

При этом у системы имеется определенное, ограниченное количество ресур-

сов (энергии), которые она может использовать. И в зависимости от выполняе-

мых действий, преобразования этой энергии, ее может стать больше 

(улучшение состояния) или меньше (ухудшение). 

Естественно, каждая система стремится выполнять действия, кото-

рые улучшают состояние и увеличивают ресурсы. Но трудность заключается в 

том, что система обычно не знает, какие конкретно действия позволят это сде-

лать.  
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Чтобы определить, какие действия можно выполнить для получения кон-

кретного результата, системе необходим опыт и мудрость. Если же их недоста-

точно для выполнения действий в текущих условиях, то придется действовать 

наугад, интуитивно, подсознательно. В этом случае системе необходи-

ма причина, которая даст ей уверенность в том, что запланированное дейст-

вие приблизит к результату или как минимум не принесет вреда. 

Чтобы система начала выполнение какого-либо действия и была уверена в 

том, что оно улучшит ее состояние или хотя бы предотвратит его ухудшение, ей 

необходим мотив. 

Мотив - это внутренняя причина системы, побуждающая принять самостоя-

тельное решение для сохранения своего текущего состояния или достижения 

желаемого состояния, и являющаяся основой для деятельности и использова-

ния личных ресурсов. 

Он возникает, например, когда у системы появляется желание или на нее воз-

действует внешний стимул. Они могут создать потребность, вызывающую дис-

комфорт и требующую выполнения действий для ее удовлетворения. 

Желания создают образ возможного, более лучшего состояния и побуждают 

перейти в него. А стимулы от других систем или выводят систему из текущего 

состояния, ухудшают его, или создают новые желания. Это приводит к необхо-

димости принять решение и выполнить действия, чтобы предотвратить ухуд-

шение состояния или перейти в новое, лучшее состояние. 

Мотив можно представить в виде переключателя, который в зависимости от 

состояния системы, включает или выключает процесс выполнения действий, 

преобразования личных ресурсов и перехода в другое состояние. 

Базовым источником мотивов является создаваемое напряжение – разность 

потенциалов между текущим и желаемым состоянием. Т.е. когда возникает об-

раз желаемого, более лучшего состояния, и оно не соответствует текущему, 

только тогда система начнет тратить личные ресурсы и действовать для перехо-

да в это состояние. 

По аналогии с электричеством – электроны начинают перемещаться по замк-

нутой цепи только тогда, когда есть напряжение. Так и системы – они начинают 

действовать только при наличии чего-то, что создает напряжение. 

На биологическом уровне у человека и других позвоночных, мотивы возника-

ют в гипоталамической области головного мозга – гипоталамусе. В него посту-

пает информация от регулирующих центров мозга для ее обработки. В зависи-

мости от текущего и желаемого состояния организма включается определен-

ный мотив. С помощью химических веществ гипоталамус влияет на остальные 

части мозга, что приводит к формированию определенного поведения и выпол-

нению действий для реализации мотива. 
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При этом кора головного мозга корректирует этот процесс для минимизации 

негативных последствий. А это может привести и к полному погашению мотива. 

Т.е. даже если чего-то человек и захотел, но это вызывает какое-то внутреннее 

сопротивление, то действия все равно не будут выполнены и состояние не улуч-

шится, а может даже и ухудшиться. 

У каждого мотива есть определенная устойчивость – признак мотива, пока-

зывающий насколько часто и сильно его нужно возбуждать, чтобы он возник. 

Мотивы с высокой устойчивостью появляются часто и самостоятельно, напри-

мер, поесть, попить, отдохнуть. А мотивы с низкой устойчивостью нуждаются в 

периодическом подкреплении, например, стремление достичь успеха, эффектив-

но действовать, развивать личные качества, бегать утром и т.п. 

Устойчивость мотива напрямую связана с важностью последствий его реали-

зации. Т.е. чем важнее, ценнее и полезнее результат, к которому приводит реали-

зация мотива, тем его устойчивость выше. 

Например, желание поесть гарантированно улучшает состояние человека, ко-

гда он употребит еду. А если человек стремится много зарабатывать, делает 

очень много и это не изменяет его финансовое состояние, то устойчивость мо-

тива будет низкой и его необходимо будет «подпитывать». Для этого можно по-

искать и применить средства для возбуждения этого мотива, например, захо-

теть купить новый автомобиль, для чего и нужно будет больше зарабатывать. 

Поэтому одним из главных способов включения мотива является четкое опи-

сание желаемого состояния, полезности и важности результата, чтобы появи-

лась полная уверенность в необходимости выполнения действий. 

 

Виды мотивов: 

По отношению к состоянию системы, мотивы делятся на 2 основных типа: 

• положительные, «К» новому состоянию: включаются желаниями, побуж-

дающими достичь желаемого состояния. Вызывают позитивные эмоции от об-

раза нового состояния (вдохновение, счастье, энтузиазм…); 

• отрицательные, «ОТ» текущего состояния: включаются внешними стимула-

ми, ухудшающими текущее состояние или побуждающими его изменить. Вызы-

вают негативные эмоции от неудовлетворенности текущим состоянием 

(разочарование, стресс, депрессию…). 

Тип мотива очень сильно влияет на количество получаемой энергии для его 

реализации. Положительные мотивы дают гораздо больше энергии, чем отрица-

тельные, т.к. образ более лучшего состояния притягивает гораздо сильнее, чем 

отталкивает текущее, неудовлетворительное состояние.  И позитивные эмоции 

принципиально сильнее негативных, т.к. создают большее напряжение, больше 

вдохновляют.  
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В зависимости от причин, побуждающих действовать, мотивами могут быть: 

•потребности: физиологические, в защите, признании, самореализации…;  

•желания: купить квартиру, машину, стать врачом, учителем…;  

•мысли и идеи: понял, как создать какой-то инструмент, метод…;  

•ценности: комфорт, свобода, гармония…;  

•инстинкты и рефлексы: реакция на горячее, холодное, яркое, вкусное… 

Базовым мотивом для системы является потребность. 

Потребность - это отсутствующий у системы ресурс, необходимый ей для дос-

тижения желаемого состояния 

При наличии у системы потребностей она находится в состоя-

нии дискомфорта, когда она не может либо достичь желаемого состояния, либо 

сохранить текущее состояние, либо предотвратить его ухудшение. Такое состоя-

ние создает негативные эмоции, от которых система стремится избавиться, т.е. 

это мотив «ОТ». 

Для удовлетворения потребности системе нужно найти и воспользоваться со-

ответствующим благом – средством удовлетворения потребности для сохране-

ния или изменения состояния. 

Например, благом может быть другая система, которая даст недостающие ре-

сурсы на взаимовыгодных условиях или просто отдаст их. Или это может быть 

личный ресурс, который можно обменять на недостающий.  

Чтобы найти благо, нужен опыт и идеи для определения, где оно может нахо-
диться и как его можно получить. А чтобы воспользоваться им, нужно поставить 
цель – получить требуемый ресурс, составить план действий, реализовать его и 
достичь цели. 

Потребности, мотивы и цели формируют единый процесс изменения состоя-

ния системы: его улучшение или предотвращение его ухудшения. Дискомфорт-

ное состояние сообщает о потребностях. Мотив создает намерение их удовле-

творить и изменить состояние. Цель создает образ желаемого, комфортного со-

стояния и намерение его достичь, потратив личные ресурсы.  

Только когда есть все эти 3 компонента, система начинает выполнять дейст-
вия для перехода в комфортное состояние. Т.е. процесс изменения состояния 
системы можно описать следующей формулой: 

Например, голод — это потребность, дискомфортное состояние; намерение 
поесть — это мотив; образ тарелки с определенной едой, которую можно приго-
товить и съесть — это цель. Остается только выполнить конкретные действия 
для приготовления еды, потратив имеющиеся ресурсы (продукты), и съесть ее.  

 

Дискомфорт + Мотив + Цель = Действия 
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Мотивами также являются желания, мысли и идеи человека. Они формиру-

ют образ возможного состояния, которое будет лучше текущего. Тогда человек 

может поставить цель, составить план и перейти в это состояние. Такие мотивы 

являются положительными – «К» желаемому состоянию. 

Также к положительным мотивам относятся ценности. 

Ценность - это идеал, который является причиной для развития и самореали-

зации системы и мотивирует ее на постановку и достижение целей 

Ценностью может быть: 

 система: семья, друзья, дом, автомобиль…  

 признак: доброта, щедрость, мужество, мудрость…  

 состояние: гармония, свобода, комфорт, богатство, безопасность…  

 чувство, эмоция: любовь, счастье, радость, смех…  

 отношение: дружба, партнерство…  

•        процесс: развитие, творчество, путешествия. 

 

Ценности являются некими «звездами», которые «притягивают» системы и 

вызывают стремление развиваться. Достигнув одной «звезды», система сама на-

чинает «гореть ярче», у нее появляется больше личных ресурсов для достиже-

ния более сложных и важных целей.  

У человека также есть автоматические, подсознательные мотивы – это 

его инстинкты и рефлексы. Они позволяют мгновенно реагировать на опреде-

ленные воздействия для предотвращения ухудшения текущего состояния. Их 

можно считать отрицательными – «ОТ» более худшего состояния. 

Знание своих мотивов позволяет наиболее эффективно действовать и дости-

гать любых поставленных целей. Также это помогает защищаться от внешних 

стимулов, которые могут привести к ухудшению состояния и трате личных ре-

сурсов на чужие цели. 

Процесс мотивации 
Некоторые мотивы могут возникать самостоятельно, например, голод, жажда, 

рефлексы и т.п. Но чтобы человек мог сам себя побуждать действовать и перехо-

дить в желаемые состояния, ему необходима мотивация. 

Мотивация - это сознательный, внутренний процесс включения мотивов для 

выполнения действий и достижения определенной цели. 

Она позволяет начать выполнение действий, дает энергию для их завершения 

и перехода в желаемое состояние. С ее помощью можно управлять своим поведе-

нием, определять новое направление деятельности, ее темп, необходимый уро-

вень планирования, организации и контроля. В этом вам поможет мощный сер-

вис Органайзер и ежедневник онлайн - Личные цели. 

 

https://manprogress.com/ru/services/personal-goals/index.html
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По направленности мотивация бывает следующих типов: 

• внутренняя (интринсивная): для изменения своего внутреннего состояния, 

своих подсистем, элементов и связей между ними. Например, поесть, попить, от-

дохнуть, потренироваться…; 

• внешняя (экстринсивная): для изменения своего состояния в окружающей 

среде, своего взаимодействия с ней, своих связей и отношений. Например, быть 

признанным, уважаемым, полезным, дружелюбным… 

Направленность определяет, куда будут потрачены личные ресурсы: на воз-

действия на себя или на окружающую среду. Это влияет на то, насколько выпол-

няемые действия должны быть осторожными, чтобы минимизировать риск на-

несения вреда. Т.е. изменяя свое состояние можно выполнить более рискован-

ные действия, чем при изменении окружающей среды, т.к. негативные последст-

вия для себя обычно гораздо меньше, чем для среды. 

По предполагаемым последствиям мотивация может быть: 

• позитивной: «тебе станет хорошо, если это сделаешь». Т.е. для возбуждения 

мотива используется образ положительных, полезных последствий (получение 

ресурсов, награды, похвалы, премии…); 

 негативной: «тебе станет плохо, если это не сделаешь». Т.е. создается угроза 

ухудшения состояния, если действия не будут выполнены (потеря ресурсов, 

штраф, увольнение, наказание…). 

Это влияет на уровень получаемой энергии и ее продолжительность. Т.е. от 

позитивной мотивации будет гораздо больше энергии, которая позволит вы-

полнить гораздо больше действий и быстрее достичь желаемого состояния. По-

этому желательно мотивировать именно в позитивной форме, т.е. определять, 

как выполненные действия улучшат состояние, а не какое ухудшение они позво-

лят избежать. 

Мотивацию, конечно же, следует непрерывно повышать. Но эксперименталь-

но доказано, что существует оптимальный уровень мотивации (закон оптиму-

ма Йеркса-Додсона). При превышении этого уровня мотивация начинает нега-

тивно влиять на поведение и эффективность системы, также как и ее недоста-

ток. Т.е. плохо иметь низкий уровень мотивации, но и не следует его делать 

слишком высоким. 
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Например, при избытке мотивации деятельность становится более активной, 

чем способен выдержать человек – перевозбуждение. Это может привести к не-

гативным состояниям, стрессу, депрессии... 

При этом уровень оптимальной мотивации обратно пропорциона-

лен сложности выполняемых действий. Т.е. чем сложнее цель, которую нужно 

достичь, тем точка оптимума будет ниже. 

Таким образом, при мотивации важно осознавать ее направленность 

(внутренняя или внешняя), какие последствия ожидаются (позитивные или не-

гативные) и какой уровень мотивации оптимальный. Это позволит принять 

наиболее правильные решения для выполнения действий и достичь цели наи-

более успешно и эффективно. 

Стимулирование 

Мотив может возникнуть самостоятельно, внутри системы, например, голод, 

жажда, желание разбогатеть. Но на систему можно повлиять так, что у нее вклю-

чится определенный мотив. Для этого нужно применить к ней стимул. 

Стимул - это внешнее воздействие на систему, приводящее к возникновению 

мотива для выполнения ею определенных действий 

Играет роль внешнего «рычага», который влияет на внутренний 

«переключатель»-мотив. По аналогии с мотивацией, может быть позитивным 

(получу что-то хорошее, если сделаю то, что просят) или негативным (мне ста-

нет плохо, если не сделаю).  

Стимулом может быть: 

 воздействие (убеждение, просьба, приказ, выговор, угроза…);  

 отношение (признание, доверие, похвала, разочарование…);  

 ресурс (подарок, награда, зарплата, бонус…);  

 обязательства (законы, договоренности, обещания…);  

• чужие идеи, желания и цели. 

Стимул применяется системами для достижения личных целей за счет ресур-

сов других систем. Т.е. применив стимул, можно побудить другую систему к соз-

нательному или подсознательному выполнению действий и использованию 

личных ресурсов для достижения цели той системы, которая применила стимул. 

В этом случае система, применяющая стимул, является раздражителем и побу-

ждает другую систему к определенной реакции.  

Для правильного применения стимула нужно выяснить текущие моти-

вы системы, что создает у нее дискомфорт или какое состояние она хочет дос-

тичь. Пока система находится в стабильном, равновесном, комфортном состоя-

нии, удовлетворены все ее потребности, стимул никак не сможет включить мо-

тив и побудить систему выполнить действия.  
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Но если у системы есть дискомфорт или можно создать такие условия, при ко-

торых он появится, создать неудовлетворенность, тогда стимул сможет возбу-

дить мотив. Весь этот процесс называется стимулированием. 

Стимулирование - это процесс определения системой мотивов другой систе-

мы и применения к ней стимула для побуждения к определенным действиям 

для достижения личных целей. 

Т.к. основным мотивом для системы являются ее потребности, то и наиболее 

распространенным стимулом можно считать предоставление возможности их 

удовлетворения. 

Для повышения эффективности стимулирования следует учитывать, что все 

потребности человека имеют определенную иерархию, описанную в модели по-

требностей Маслоу. И если стимул не действует на потребности одного уровня, 

например, физиологические, то можно его применить к другим – потребности в 

безопасности, принадлежности или уважении. Тогда вероятность включения 

мотива значительно увеличивается. 

Например, если человек сыт (комфортное состояние), то предложение еды за 

какую-то работу (стимул) не заставит его выполнить эту работу (выполнить 

действия). Но у человека может быть дискомфорт от другого – хочет попить, по-

спать, защитить себя... Оказав стимул на это, можно побудить его выполнить 

действия и потратить личные ресурсы. 

Стимул, как любое воздействие, воспринимается рецепторами, органами 

чувств человека. А так как у каждого человека преобладает определенный ка-

нал восприятия (визуалы, аудиалы, кинестетики…), то и одинаковые стимулы 

будут по-разному влиять на разные каналы. Т.е. на человека могут в большей 

степени влиять сказанные слова, нарисованная картина или приятный вкус или 

запах… Хотя их целью будет включение одного и того же мотива. 

Например, если человеку постоянно платить премию, то он начнет относиться 

к ней как к обычной зарплате. А если премию вдруг отменить, то это может на-

оборот демотивировать человека, т.к. снизится его, уже ставший привычным, 

уровень дохода. Тогда он может начать хуже относиться к руководителю и ком-

пании в целом, снизится его эффективность и качество работы. При этом если 

премии никогда и не платили, то ее отсутствие могло и не снижать мотивацию, 

при условии удовлетворенности основной зарплатой.  

На эффективность стимула также влияют условия окружающей среды. Если 

предлагаемая награда за выполненные действия в текущих условиях имеет цен-

ность, то она мотивирует. Но если человек понимает, что это бесполезно и никак 

не улучшит его состояние, то это не включит мотив.  
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Например, если в стране кризис денежной системы, большой дефицит това-

ров, т.е. на получаемые деньги мало что можно купить, то премии и зарплата бу-

дут очень мало мотивировать. Но тогда может хорошо мотивировать что-то дру-

гое, например, жилье, отдых, карьерный рост. 

Множество способов стимулирования описаны в популярной книге Роберта 

Чалдини «Психология влияния». Самыми эффективными, по мнению автора, яв-

ляются: 

 взаимный обмен – человека можно побудить, что-то сделать или отдать, 

сделав сначала ему даже незначительный подарок или оказав услугу;  

 обязательство – повлиять так, чтобы человек обещал сделать что-то;  

 последовательность – основываться на общепринятых правилах поведе-

ния, стереотипах, этических нормах, т.е. человек стремится действовать так, как 

ожидает его окружение;  

 социальное доказательство – показать, что так делают многие люди;  

 благорасположение – иметь приятную внешность и поведение, чтобы че-

ловека воспринимали как солидную, честную личность и доверяли ему;  

 авторитет – быть признанным экспертом, профессионалом, гуру;  

• дефицит – ограничить внешние ресурсы, чтобы люди конкурировали друг с 

другом для их получения. 

Т.к. стимулы позволяют побуждать человека к определенным действиям, ино-

гда даже подсознательно, то они являются очень мощным средст-

вом управления людьми. Профессионалы стимулирования способны получить 

от человека все, что им требуется для личных целей. При этом состояние про-

стимулированного может ухудшиться – вредное стимулирование. Это можно ис-

пользовать, когда требуется получить быстрые результаты, но это приведет к 

прекращению отношений. 

Если же требуется установить долгосрочные, доверительные отношения, то 
подобное стимулирование неприемлемо. Для поддержания таких отношений 
можно стимулировать, но только когда уже есть доверие и будет сохра-
нен баланс, т.е. получив от человек что-то, потом отдать ему что-то равнознач-
ное. 

А от вредного стимулирования нужно уметь защищаться. Для этого следует 

осознавать свои мотивы, чтобы определять какое внешнее влияние может их 

включить. Также полезным будет изучить типичное поведение человека, когда 

он стимулирует других.  
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Теории мотивации и стимулирования. 

Человек уже давно осознал полезность мотивации и стимулирования для 

улучшения своей жизни. Чтобы они помогали самореализоваться, нужно по-

нять, как эффективно и сознательно мотивировать себя, чтобы начать двигать-

ся вперед, к успеху, самореализации и гармонии. А также – как эффективно сти-

мулировать других, чтобы гарантированно побуждать их к определенным дей-

ствиям и получать от них личные ресурсы и результаты. 

Для определения наилучших способов мотивации и стимулирования в опре-

деленных условиях, было разработано множество теорий. 

Теория X, Дуглас МакГрегор (метод кнута) 

По этой теории человек никогда не хочет действовать и его нужно непрерыв-

но стимулировать и контролировать. При этом основной инструмент – негатив-

ный стимул. 

Теория Y, Дуглас МакГрегор (метод пряника) 

По этой теории человек хочет действовать, но ему нужна свобода действий и 

высокий уровень интереса к цели. Тут основным инструментом является пози-

тивный стимул. 

Модель потребностей, Абрахам Маслоу 

Описывает иерархию потребностей человека. Чем выше потребности 

(уважение, признание, самореализация…), тем более сильные мотивы они вызы-

вают. 

Двухфакторная теория, Фредерик Герцберг 

Утверждает, что на деятельность могут влиять 2 категории факторов: 

• удерживающие (условия труда, зарплата, отношения с коллективом). Вызы-

вают неудовлетворенность, когда их недостаточно, но не мотивируют, если их 

достаточно; 

• мотивирующие (миссия компании, признание…). Нет неудовлетворения, ес-

ли их недостаточно, но мотивируют, если их достаточно. 

Теория справедливости, Джон Адамс 

По этой теории, каждый человек соотносит полученные результаты с вложен-

ными усилиями: сколько ресурсов получил и сколько для этого потратил лич-

ных ресурсов. 

Он сравнивает это соотношение с другими людьми, кто выполнял аналогич-

ные дела или достигал аналогичные цели. Если у других это соотношение будет 

больше, т.е. они получили больше или потратили меньше ресурсов, то человек 

воспринимает свою ситуацию как несправедливую.  

Тогда у него появляется внутреннее напряжение, понижающее его эффектив-

ность, приверженность и качество результатов. Он может тратить меньше ре-

сурсов, чтобы получать столько же результатов.  
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Для мотивации необходимо устранить дисбаланс и получать справедливое 

вознаграждение. 

Теория ожиданий, Виктор Врум 

По этой теории, уровень мотивации человека зависит от его оценки своей спо-

собности выполнить дело и достичь цели. Т.е. чем больше он уверен в том, что 

сможет успешно достичь цели, тем он более мотивирован. 

Каждая из теорий рассматривает определенные ситуации и аспекты, влияю-

щие на возникновение мотива, и предоставляет средства для мотивации. Их 

знание позволяет в зависимости от условий применять наиболее мотивирую-

щие и стимулирующие средства и эффективнее достигать целей. 

 

Последствия мотивации 

 

Таким образом, чтобы человек что-то делал, как-то действовал, ему нужна 

внутренняя причина – мотив. 

Чтобы быть довольным жизнью, человеку достаточно иметь комфортное со-

стояние, удовлетворенные потребности – избавиться от отрицательных моти-

вов. Но чтобы статьсчастливым и успешным, самореализоваться и достичь 

гармонии, ему нужны позитивные мотивы – желания, идеи, ценности. 

Важно помнить, что ничего не делается мгновенно и сразу. Необходимо со-

вершить много действий, чтобы достичь цели. А для наиболее сложных и полез-

ных целей могут понадобиться месяцы и годы. К тому же некоторые результаты 

не зависят от человека, для их получения нужно определенное время. 

Например, ребенок вынашивается около 9 месяцев, и нельзя сделать 

«монтаж», чтобы он появился за 3. 

Поэтому не стоит расстраиваться и прекращать действовать, только потому, 

что, не удалось быстро получить ожидаемый результат. А нужно быть уверен-

ным в полезности этого результата и упорно двигаться к нему. 

Но главное – это умение мотивировать самого себя, которое дает 

«волшебную кнопку», позволяющую не только достичь комфортного состоя-

ния, но и повысить успешность за счет более высокой активности. 

А умение стимулировать позволяет получать от других необходимые ресурсы 

для личных целей. Но нужно правильно его применять, чтобы сохранить дове-

рительные отношения. 
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И помните: лучший способ мотивировать себя для работы – 

это начать заниматься этой работой. Ставьте перед собой значимые и полезные 

цели, развивайте свою волю и решительность и начинайте достигать личных 

целей. А результаты успеха автоматически будут создавать мотивацию для дос-

тижения еще больших успехов. 

 

Виктория Бересток, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра. 



 15 

Направление «Медиа»  

Интернет в современном обществе 

играет огромную роль и рассматри-

вается как полноценная медиасре-

да, аналогичная телевидению, ра-

дио и прессе. 

Под интернет - СМИ понимается ре-

гулярно обновляемый информаци-

онный веб-сайт, пользующийся оп-

ределенной популярностью и авто-

ритетом (имеющий свою постоян-

ную аудиторию), ставящий своей 

задачей выполнять функцию средства массовой информации в сети интернет. 

Большинство интернет - СМИ обновляется ежедневно или даже непрерывно в 

течение дня, и благодаря этой оперативности они часто используются в качест-

ве источников информации для обычных СМИ. Многие газеты и журналы имеют 

свои представительства в интернете, где часто выкладывают материалы своих 

выпусков или создают самостоятельные интернет-издания. Интернет-СМИ в на-

стоящее время рассматриваются в качестве полноценных игроков медийного 

поля, специфика деятельности которых определяется возможностями новой 

коммуникативной среды. 

Отличительной чертой интернет-СМИ является фиксированная периодич-

ность выпусков информации, их техническая и содержательная общедоступ-

ность. Как часть социальных сетей интернет-СМИ предоставляют массовой ау-

дитории информацию, которая при этом потребляется индивидуально, т.е. сво-

бодно в смысле выбора времени и места потребления. Природа интернет-СМИ 

способствует реализации социальных функций СМИ, их способности связывать 

численно большие и рассредоточенные группы людей, интегрировать их в соци-

альные общности. Кроме того у интернет-СМИ обнаруживаются оригинальные 

свойства, которые отличают их от обычных, к ним относятся три родовые каче-

ства интернета: гипертекстуальность, мультимедийность, а также интерактив-

ность.  

Мультимедийность подразумевает представление информации в различных 

форматах, такими форматами могут выступать текст, звук, фото- и видеоизобра-

жение. Это дает более полную возможность для участия в информационном об-

мене и понимания информационного контента. Интерактивность определяется 

как многосторонний информационный обмен с пользователями, причем, как с 

отдельными представителями, так и с аудиторией в целом.  

Интернет - СМИ в интеграции с социальными сетями. 
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Однако, ведущей характеристикой любых интернет-СМИ является гипертек-

стуальность, с помощью которой можно расширить не только объемы информа-

ции, но и ее содержание. Ссылки на разнообразные источники, выполненные в 

гипертекстовом режиме, предоставляют первым уникальную возможность по-

высить качество информации, а именно ее полноту и достоверность, вторым - 

воспользоваться альтернативными источниками и самостоятельно участвовать 

в интерпретации фактов, приходить к собственным выводам. Действительно, 

гипертекст - это возможность расширения контекста каждого конкретного со-

держательного элемента, это то, что позволяет читателю лучше понять смысл 

происходящего, помогает ориентироваться в потоке информации. При этом ги-

пертекст может неограниченно расширить тематическое поле с помощью ссы-

лок на публикации по предлагаемой или смежной с ней тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет приобретает качество независимости распространения информа-

ции от национально-территориальных и государственных образований, что в 

корне отличает интернет-СМИ от традиционных медиа, которые чаще всего 

«привязаны» к конкретному географическому адресу своего производителя и 

реципиента-получателя (местная пресса, радиостанция). 

Кроме того, наряду с общими признаками у интернет-СМИ и информационно-

го продукта, который они производят, обнаруживаются совершенно новые, ори-

гинальные свойства, требующие коррекции традиционного инструментария 

описания. К таким оригинальным признакам, которые отличают «новые» СМИ 

от «старых», относятся три родовых качества Интернета: гипертекст, конвер-

гентный контент, созданный на мультимедийных платформах, а также интерак-

тивное взаимодействие с пользователями.  
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Место социальных сетей в совре-

менной журналистике. Плюсы и 

минусы. 

Многие издания используют сегодня 

контент, созданный пользователями 

в социальных сетях. Как показывают 

наблюдения, СМИ для взаимодейст-

вия с аудиторией выбирают Facebook, 

«Вконтакте», «Одноклассники», 

Google+, Instagram, Twitter, Livejournal и другие. Из них наиболее раскрученными 

являются паблики, т. е. официальные страницы в соцсети, в Facebook, 

«Вконтакте» и Twitter.  

Через социальные сети многие СМИ проводят конкурсы, собирают вопросы 

для чиновников и звезд, пишут совместно с пользователями истории на разные 

темы. Для привлечения аудитории нередко используются приемы комического 

характера. 

Социальные сети - это отличный способ сохранять связь с аудиторией при  

ограниченных ресурсах (изучение всех характеристик читателей). Социальные 

сети дают возможность: модерировать комментарии и повышать их качество 

(комментарии и подробности поступают мгновенно); мгновенно реагировать на 

изменения в поведении аудитории и корректировать деятельность СМИ; прово-

дить опросы и конкурсы; возможность быстро реагировать на новость; полу-

чать новости от аудитории и поддерживать связь с ньюсмейкерами; преобразо-

вывать ленты новостей в источник информации (соцсеть функционирует как 

агрегатор новостей); привлекать внимание к основному сайту издания (подсчет 

количества переходов со страницы издания в соцсети на основное интернет-

СМИ); развивать личный бренд журналиста; изучать интересы аудитории по ко-

личеству лайков к каждому конкретному материалу, раскручивать журналист-

ские тексты и представленное СМИ; формировать систему поощрений журнали-

стского труда в зависимости от количества лайков и репостов. Однако существу-

ет проблема искусственного наращивания лайков - раскрутка той или иной но-

вости, информационные вбросы.  

Бурное развитие социальных сетей во многом облегчило работу журналиста 

по поиску информации о героях публикации. Социальные сети не заменяют тра-

диционных методов журналистики, но могут являться подмогой в решении 

сложных журналистских задач. Кроме того, необходимо соблюдение норм про-

фессиональной этики в использовании и распространении личной информации 

пользователей. В социальных сетях легкодоступна информация биографическо-

го характера, а также фото, которые журналисты используют для публикации в 

газете без получения согласия на то героя.   
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Журналист не всегда проверяет истинность указанных в аккаунте данных и 

использует их как достоверные факты. Игнорирование правил работы в соцсе-

тях  может стать причиной ошибок, которые допускают корреспонденты раз-

личных изданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормой становится цитирование статусов и постов на страницах газет и в 

эфире программ федеральных каналов. Иногда новости в интернет-СМИ основа-

ны только на переписке в социальных сетях и комментариях пользователей на 

своих персональных страницах. В связи с этим нередки, как показывает практи-

ка, информационные вбросы и  троллинги (один из способов сетевого провока-

ционного поведения, выражающийся в агрессивной, издевательской и оскорби-

тельной манере общения), которые организуют обычные пользователи. 

Страницы в социальных сетях сегодня воспринимаются как источники лич-

ной информации, и статус их повышается. Большую популярность приобрели 

социальные сети у представителей общественности, шоу-бизнеса и политиков, 

которые используют их как площадку для размещения в неформальной обста-

новке как личной, так и официальной информации, официальных заявлений, 

прямых обращений граждан, запросов, общения. Эти каналы коммуникации 

оказались очень удобным инструментом для мгновенного обмена информаци-

ей. Причем такой, которая создает иллюзию возможности доступа к публичному 

лицу напрямую.  В частности, Twitter представляется великолепным инструмен-

том для работы с брендом как конкретного лица, так и государственной власти 

в целом.  
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Интернет в значительной мере расширяет рамки современной медиа-сферы. 

Он позволяет решать те или иные задачи, поставленные перед СМИ, намного 

оперативное (по сравнению с традиционными печатными изданиями или ТВ),  

дает возможность предоставить материал в более развернутом виде, вести диа-

лог непосредственно с читателям и  многое другое. На ряду с развитием интер-

нет-СМИ, развиваются и социальные сети, которые становятся неким подспорь-

ем, помощником для журналиста. При использовании социальных сетей в каче-

стве информационной платформу всегда нужно быть осторожным и перепрове-

рять информацию, которая публикуются на той или иной странице.  Не забы-

вайте самое важное правило журналистики – всегда сомневайтесь и используй-

те несколько источников информации.  

 

 

Александр Шеремет, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра 
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Направление «Патриотизм» 

Державні символи України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малий словник історії України тлумачить поняття "Державна символіка" як 

зовнішня атрибутика країни у формі знаків, символів, кольорів, тощо , яка ре-

презентує національно-державницьку ідею.  

Державні символи - це умовні знаки державності та суверенітету, частина 

більш широкого поняття - "атрибути державності". В поняття "атрибути держав-

ності" крім таких атрибутів як герб, гімн, прапор, столиця, включають також 

конституцію, парламент, уряд, законодавство, святкові церемонії та інше.  

В ст. 20 Конституції України передбачено, що державними символами України 

є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн Украї-

ни. Під державними символами України слід розуміти закріплені в законодавст-

ві офіційні графічні чи звукові зображення, в яких втілюються національні ідеї, 

що символізують державність України. Державні символи затверджуються Вер-

ховною Радою України. Характерними ознаками їх є те, що вони: 1) виражають 

національний менталітет, національні ідеї політичного чи історичного змісту; 2) 

мають загальнообов'язковий характер. Основою державних символів є держав-

ний суверенітет. 
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 Державні символи є складовою частиною більш широкого поняття "державні 

атрибути", до числа яких входять також столиця держави, офіційна назва держа-

ви, державна мова, державна печатка, національні пісні, почесні значки, держав-

ні штандарти. 

Національні символи  - це свідчення високого духу нашого народу, його істо-

ричних прагнень, унікальності, своєрідний генетичний код нації. Державна сим-

воліка використовується досить широко при проведенні офіційних і урочистих 

заходів. Сьогодні Державний прапор постійно майорить  на  будинках органів 

державної влади та місцевого самоврядування, піднімається під час офіційних 

церемоній, при відкритті міжнародних конференцій, міжнародних спортивних 

змагань. При цьому всі присутні стоять струнко з рівнянням на прапор. Держав-

ний прапор ніколи і ніде не можна використовувати як прикрасу, декорацію.  Під 

час проведення державних або національних свят дозволяється використовува-

ти барви Державного прапора. Ним не можна салютувати або схиляти перед 

будь-якою особою або предметом. Державний  прапор, спущений на півдревка 

(півщогли), означає жалобу.  

Завдання справжнього громадянина України - знати  і поважати символи своєї 

держави, свідомо дотримуватися почестей та правил поведінки щодо державних 

символів в повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів, не дозво-

ляти глумитися над ними, гордитися незалежною Українською державою. 

Державний Герб - це закріплений у законодавстві офіційний умовний знак, 

який через графічне чи кольорове зображення окремих фігур виражає коло пев-

них ідей політичного характеру та символізує суверенітет держави. В Конститу-

ції сказано, що великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням 

малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що 

приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верхов-

ної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є 

Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України). 

Зображення Державного Герба розміщується на печатках органів державної вла-

ди, державного управління, судових органів, грошових знаках і знаках поштової 

оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ тощо.  

Державний Гімн - це закріплена в законодавстві країни музично-поетична 

емблема держави, яка через систему (набір) музично-поетичних образів вира-

жає певне коло ідей політичного характеру та символізує суверенну державу. 

Державний Гімн України - це національний гімн на музику М.Вербицького. Дер-

жавний Гімн як офіційний символ держави виконують під час підняття Держав-

ного Прапора, відкриття урочистих засідань, на початку офіційних зустрічей на 

найвищому рівні, прийняття військової присяги, відкритті спортивних змагань 

тощо. Слова Гімну затверджуються законом, що приймається не менш як двома 

третинами від конституційного складу Верховної Ради України.  
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 Державний Прапор - це закріплене в законодавстві офіційне полотнище дер-

жави, в якому шляхом добору певних кольорів (іноді з використанням малюнків 

чи написів) виражено ідеї політичного характеру. Державний Прапор України - 

стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів: верх-

ня смуга - синього кольору, нижня - жовтого. Співвідношення ширини прапора 

до його довжини - 2:3. Державний Прапор піднімається на будинках органів дер-

жавної влади і управління, органів місцевого самоврядування, дипломатичних і 

консульських представництв України, на прикордонних заставах та митницях, 

на засобах пересування перших осіб та дипломатичних представників і консулів 

України, як кормовий прапор на морських суднах України, під час офіційних зу-

стрічей на найвищому рівні, на відкритті спортивних змагань тощо. 

Публічний глум над державними символами України карається у вста-

новленому законом порядку. 

Столицею України є місто Київ. 

 

Конституція може вказувати на необхідність поваж-

ного відношення до державної символіки. Так, публіч-

на напруга над Держаним Прапором, Державним Гер-

бом, Державним Гімном України (пошкодження пра-

пора чи герба, вчинення на них непристойних записів 

чи малюнків та інші дії) , згідно ст. 338 КК України, тя-

гне кримінальну відповідальність у вигляді штрафу 

до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян або арештом на строк до шести місяців. Становлення державності пот-

ребує належної охорони та захисту державної символіки, що досить важливо і 

для збереження стабільності конституційного ладу, його захисту, поваги до дер-

жавних атрибутів.  

Конституція - основний закон держави, що визначає найважливіші засади ор-

ганізації суспільства.  

Відповідь на перше питання пов'язана із визначенням загального співвідно-

шення між суспільством і державою. Державу не можна ототожнювати із суспі-

льством - вона є специфічним, багатоманітним його інститутом, який через ор-

ганізацію влади і управління віддзеркалює всі його основні риси, особливості. 

Не випадково, ще Гегель зазначав, що держава і суспільство пов'язані в їхній іде-

нтичності і відмінності багатовидовими взаємопроникненнями, що між ними є 

"безліч переходів, поєднань і залежностей.  

Згідно з цією тезою навряд чи можна стверджувати, що за рівнем відображен-

ня дійсності конституція - це виключно конституція держави або виключно кон-

ституція суспільства.  
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 Конституції, як свідчить практика переважної більшості країн, поряд із закрі-

пленням основ державного ладу, найважливіших державних інститутів визнача-

ють і вихідні положення, що характеризують даний суспільний устрій, систему 

власності, соціально-економічні й політичні відносини, рівень духовного життя 

саме конкретної країни. Особливо це притаманно конституціям, прийнятим піс-

ля другої світової війни, а також після розпаду так званого соціалістичного табо-

ру. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що за загальною характеристикою кон-

ституція - це, насамперед, основний закон держави. Разом із тим відповідно до 

впливу на посутні ознаки держави конституція визначає основи суспільного ла-

ду певної країни. Наприклад у статтях 13 і 14 Конституції України визначаються 

об'єкти права власності українського народу, регламентуються питання, пов'я-

зані із соціальною спрямованістю економіки нашої держави, соціальним і право-

вим статусом землі та правом власності на неї. 

Конституція України - уособлення верховенства права, сутності та спрямова-

ності політики нашої держави.  

Складним є питання про те, яким актом є конституція - політичним чи право-

вим? Для відповіді на нього знову ж таки слід звернутися до загальнотеоретич-

них положень про співвідношення політики і права. Існує досить багато визна-

чень політики і характеристик сутності права як суспільного явища. У марксист-

ських визначеннях, особливо тих, що були зроблені за радянських часів, у спів-

відношенні політики і права завжди наголошувався пріоритет політики, яка ні-

би-то повинна передувати праву. Тобто право розглядалося виключно як один із 

засобів здійснення політики. Право та основні форми його визначення розгляда-

лися як засоби, що забезпечують здійснення політики. Якщо вони не задоволь-

няли панівні кола суспільства, то могли змінюватися відповідно до їхнього ба-

жання. Тож і конституція вважалася нормативним актом, що не має визначаль-

ного значення і повинен підпорядковуватися політиці.  

Відомо, що існує багато визначень політики як суспільного явища. У більшості 

випадків ними закцентовано увагу на тих чи інших її ознаках. Найбільший сту-

пінь узагальнення щодо визначення сутності політики міститься, мабуть, утвер-

дженні, згідно з яким політика є системою відносин влади і управління в суспі-

льстві (державної влади та державного управління, а також інших суспільних ві-

дносин, насамперед тих, що пов'язані із самоврядуванням). Постає питання: яку 

соціальну роль у такому разі відіграють право, закон, конституція держави? Від-

повідь може бути одна: право і всі його форми, в тому числі й конституція, - не 

що інше, як засоби здійснення політики. 
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 Такий підхід як з методологічної, так і з практичної точки зору є безпідстав-

ним, помилковим. Він призводить до волюнтаризму в політиці, позбавляє її будь

-яких позитивних орієнтирів, у тому числі правових. Такий підхід пов'язаний із 

недооцінкою права, конституції, є проявом того правового нігілізму, який пану-

вав у нашій країні за радянських часів, коли про право згадували лише тоді, коли 

треба було щось замаскувати у сфері політики, надати тому чи іншому явищу 

правової привабливості. 

Право й загальні правові настанови, а тим більше конституцію, не можна роз-

глядати як додаток до політики. У праві відображено певні політичні інтереси, а 

також вимоги (потреби) суспільства. Однак їх вияв має межу. Право, а отже, й та-

ка провідна його форма, як конституція, мають самостійне значення, ґрунтують-

ся на власних підвалинах, повинні відповідати певним принципам, конкретним 

суспільним вимогам. Право - це не просто звід правил поведінки (правових 

норм), що їх, у межах своєї компетенції, встановлюють відповідні державні орга-

ни. Якщо вдовольнитися тільки цим і не намагатися пізнати внутрішню сутність 

справжню природу права, то логічним буде висновок що право - не що інше, як 

один із засобів здійснення політики. Адже відповідний державний орган, видаю-

чи той чи інший нормативний акт, встановлюючи норми права, провадить певну 

політику, і тому право є без посереднім й виявом. 

Насправді ж усе значно складніше. Право - не додаток до політики, а самостій-

ний загальносоціальний прояв, що узагальнює ступінь свободи, рівності та спра-

ведливості суспільства, критерій його моральності (оскільки право невід'ємне 

від моралі як одна з форм зовнішнього її вияву). Право може бути виявом полі-

тики лише до того часу, поки ця політика не суперечить нормам моралі, принци-

пам справедливості, за якими всі люди вільні й рівні від народження у своїх мож-

ливостях і можуть реалізувати їх у суспільстві. 

Саме цю найглибиннішу сутність відображає закладений у ст. 8 Конституції 

України принцип верховенства права.  

Отже, відповідаючи на питання, політичним чи правовим актом є конститу-

ція, слід зазначити, що кожну конституцію зорієнтовано на проведення такої по-

літики, яка відповідає потребам суспільства. Однак у демократичних державах 

політика не може виходити за межі права, високих моральних принципів, закла-

дених у ньому. 

Конституція України є найвищим правовим актом нашої держави, її Основним 

Законом, який водночас визначає основні напрями розвитку суспільства, держа-

ви.  
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 Тризуб 

 

Тризуб - історичний символ Української Державності, княжий Знак 

середньовічних Київських князів.  

Одностайної думки щодо значення тризуба вчені не мають. Подібні 

зображення відомі на давніх солярних знаках в Індії та інших краї-

нах світу. Існує близько 40 версій, які пояснюють походження три-

зуба. Він вважається символом влади, християнською церковною емблемою, ге-

ральдичною фігурою, монограмою, орнаментом, символічною квіткою, схемати-

чним малюнком лука із стрілою, символом блискавки, символом влади над трьо-

ма світами - небесним, земним і підземним, що пізніше трактовано християнами 

як єдність Бога-Батька, Бога-Сина, Бога-Духа Святого, емблемою якоря, зобра-

женням рибальського знаряддя, уособленням трьох природних стихій - повітря, 

води і землі, існує версія, що це зображення падаючого, атакуючого сокола.  

  

Тризуб (як сокола, що йде в  піке), 

Облюбував собі на ловах Рюрик. 

І віщий князь Олег не вежах бурих 

Лишав його зображення стрімке. 

На печенігів, половців у шкурах 

Цей герб наводив жах - було й таке!  

І дерево життя змогло в'юнке 

Не вимерзти в холодних кучугурах. 

Сам Олександр здіймав Тризуб увись,  

Як з півночі посунули колись,  

Навали шведів і тевтонів сила, 

І коли скрестились грізно меч і спис, 

А для наук йому розправив крила 

Засновник Академії - Могила.   

У науці поширена думка, що Тризуб в національній символіці України бере 

свій початок від геральдичного знаку Рюрика та його нащадків. Але разом із 

тим, кожен знак існував набагато раніше. Археологи знаходили такі знаки на ве-

личезних територіях від Дніпра до Гімалаїв, від берегів Понта і Пропонтиди до 

лісостепової зони Московщини. За цією темою зібрано вже багато літератури, 

пройшло багато наукових конференцій і симпозіюмів та виголошено стільки ду-

мок, що вистачило б заповнити цілі томи.  

Ще 1904 року Карл Болсуковський в доповіді "Родовий знак Рюриховичів, ве-

ликих князів Київських", що була прочитана наXIV археологічному з'їзді в місті 

Чернігові, стверджував, що: 
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 1. Загадковий знак, запозичений у Візантії, утворився з літер грецької абетки, 

які складають титул монарха - "басилевс". 

2. Цей титул після Володимира Святого зберегли всі його наступники до Яро-

полка-Петра включно. 

3. Після змін, від додання хреста й місяця, він дістав значеня геральдичної ем-

блеми, через що його й слід вважати за герб Рюриковичів. 

А нещодавно Олексій Братко в статі "Тридент, його зміст та іпостасі" довів, що 

"після занепаду Скітської держави Тризуб і Двозуб продовжують своє життя в 

Причорномор'ї" як знаки антських зверхників та боспорських царів. Традиція са-

мецих знаків Північного Причорномор'я знайшла собі продовження у так званих 

знаках Рюриковичів та визнанні тридента національним символом України. 

Магічний символ оберегу північно-арійських племен. Має скандинавське руні-

чне походження. 

З розповсюдженням християнства набрав додаткового сенсу Святої Трійці. 

Тризуб несе в собі сакральне значення, пов'язане з троїстим характером верхов-

ної влади. Все це було задовго до того, як християнство проголосило Святу Трій-

цю (тридент): Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Святий Дух. Цей знак - тридент - зустрі-

чався на Кавказі, в Хорезмі, в Ірані, в Кушанському царстві та ще раніше - в Оль-

вії, у сарматів, в грецьких містах на Боспорі і навіть 3 тисячі років до Різдва Хрис-

това на Поділлі. 

Стилізований знак Тризуба - „триглав" - розповсюджений в народній українсь-

кій вишивці, в орнаментах і візерунках. 

Після повалення царизму в Україні виникла Центральна Рада і було проголо-

шено Українську народну республіку. Пропонувалися такі символи майбутнього 

герба України: зображення Св. архистратига Михаїла, козак із самопалом, золоті 

зорі на синьому тлі, тризуб. Центральна Рада за пропозицією М. Грушевського  у 

1918 році  затвердила знак князівської влади часів Київської Русі- тризуб за герб 

Української  Народної Республіки. Автором проекту герба  був художник В. Кри-

чевським. Тризуб залишався державним гербом України і в часи Гетьманату 

П.Скоропадського  та Директорії.  

Після ліквідації української національної державності символіку із зображен-

ням тризуба в 20-40-х роках XX ст. використовували різні політичні угрупування 

Західної України - праві і ліві - зокрема, з певною відмінністю (середній зуб у фо-

рмі меча) ОУН. Тризуб із середнім зубом у формі хреста - релігійні угрупування. 

Як державний герб тризуб було визнано 15 березня 1939 року Сеймом Карпатсь-

кої України - держави, яка нетривалий час у 1939 році існувала  в Закарпатті.  
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 Після відновлення української національної державності, Верховна Рада, як 

найвищий законодавчий орган держави, своєю постановою «Про державний 

герб України» від 19 лютого 1992 р. затвердила тризуб як малий герб України, 

вважаючи його головним елементом великого герба України. Тризуб став офі-

ційною емблемою нашої держави. 

Нині за Конституцією України, прийнятою 28 червня 1996 року, головним еле-

ментом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира 

Великого (тризуб) - малий Державний Герб України. 

Традиційно зображується золотим на блакитному тлі - згідно кольорів Держа-

вного Прапору України. 

 

 Золотий непокірний  тризуб 

Як птах золотий  в переливах 

На прапорі має, горить. 

Це знак наш, це фабрики й ниви, 

Це символ, що будем ми жить. 

Це хліб наш, вугілля і цукор, 

Степи плодовиті, моря... 

Це в праці змозолені руки,  

Що подвигом завжди горять. 

Це наша любов, наша мужність, 

Вогняний порив боротьби, 

Це наша згуртованість дружня, 

Це пісня нової доби. 

Це юність, це клич покоління, 

Що йдуть крізь життєву грозу.  

Це слава твоя,Україно,- 

Золотий, непокірний тризуб. 

                                              Михась Сопілка.  

 

Державний герб України 

 

Стаття 20 Конституції України: "Головним елементом 

великого Державного Герба України є Знак Княжої 

Держави Володимира Великого (малий Державний 

Герб України).  

Великий Державний Герб України встановлюється з 

урахуванням малого Державного Герба України та ге-

рба Війська Запорізького законом, що приймається не 

менш як двома третинами від конституційного скла-

ду Верховної Ради України."  
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 Великий Герб України - складається з трьох основних частин: Тризуба, Герба 

Війська Запорізького (праворуч) і Герба Королівства Галичини і Лодомерії 

(ліворуч). Тим самим символізується соборність України, коли національний си-

мвол (Тризуб) об'єднує і Захід (Галицький Лев), і Схід (Козак-Запорожець). Три-

зуб принципово симетричний, в той час, коли оксідентальні (Лев) і орієнтальні 

(Козак) символи розгорнуті обличчям один до одного, що означає подолання 

протиріч і єдність.  

До речі, ці фігури є розгорнутими в протилежні від їхнього історичного поло-

ження боки. 

Державний герб - офіційна емблема держави. Його мета - дати в умовних си-

мволах уявлення про державу, її історію, суспільний та державний лад.   

Ще в період родоплемінного ладу східні слов'яни на території України викори-

стовували символічні знаки. Ними могли бути тотемічні зображення тварин і 

покровителів роду, пізніше - зображення хреста, квадрата, ромба, кола і інше. Де-

що пізніше бачимо на гербах півмісяць, зірки, зброю, квіти, геральдичних звірів 

та птахів, зокрема однорогів, оленів, орлів, круків. 

Родові знаки часто використовувалися для  позначення пасовищ, водой-

мищ  та  для визначення територіальних меж певного роду. 

Найдавніші археологічні знахідки  тризуба походять з першого століття нашої 

ери з Боспорського царства, що знаходилось на Керченському півострові. Трохи 

пізніше, у VI-VIII ст. цей знак можна зустріти серед археологічних знахідок на 

Полтавщині та Київщині.   

Тризуб був очевидно знаком князівської влади Рюриковичів. Зображення три-

зуба відоме з печатки київського князя Святослава Ігоровича. Знак форми три-

зуба був на срібних монетах князя Володимира, його синів Святослава та Яро-

слава Мудрого; він є у гербі Анни Ярославни, королеви Франції; цегла, яка знай-

дена при розкопках Десятинної церкви у Києві, теж мала знак тризуба. 

Як знак князівського роду, тризуб широко використовувався не печатках, яки-

ми скріплювалися  міжнародні договори, князівських  товарах, що вивозилися 

на продаж за кордон...  

Проте, тризуб не був офіційним гербом Київської Русі у сучасному розумінні. 

Справжні герби прийшли до нас із Західних країн і вперше зустрічаються в Гали-

чині в XIVст. 

У період феодальної роздробленості Русі тризуб витіснився з ужитку. На зміну 

приходять: на київській землі - зображення Св. архистратига Михаїла, а на  Гали-

чині - лев, зіпертий на скелю. Із запровадженням козацького реєстрового війсь-

ка на Україні з'являється нова гербова символіка - лицар-козак з самопалом. Це 

зображення широко використовувалось на печатках запорізьких козаків.  
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 Під час першої світової війни відзнаку у формі тризуба використовували укра-

їнські частини у складі австрійської армії - Українські січові стрільці. Тризуб став 

своєрідним орденом, відзнакою за хоробрість в Українській Галицькій Армії. 

Чому тризуб зображується жовтим?   Багато дослідників  пояснюють це так: 

жовтий - золотий колір - це колір небесних світил, колір Сонця, сонячного про-

міння, без якого неможливе існування життя.  

Коли йдеться про державний герб, то у свiтовiй практиці не усталилося суво-

рої регламентації засад його творення. Це, так би мовити, „національний про-

дукт" - віддзеркалення специфіки геральдичних традицій, що примхливо фоку-

сують своєрідні риси iсторичного розвитку певної країни.  

Для прикладу, в Iталiї, якщо виходити з жорстких геральдичних канонiв, герба 

немає зовсім. Його функції виконує державна емблема цілком умовного гераль-

дичного характеру, що поєднує зображення трибка i п'ятикутної зірки, оповитиx 

дубовою i лавровою гілками, тоді як морські прапори країни й президентський 

штандарт прикрашає геральдична варіація на тему відзнак Венеції, Менуї, 

Aмальфи та Пізи. Самобутній спосіб геральдичної презентації обрала й Франція, 

що послуговується двома знаками: загальновідомою емблемою з лікторським 

пучком i орденом Почесного легіону та щитом, у якому поєднано герби всіx де-

партаментiв країни. Натомість деякi європейські держави, як-от Нвеція, відда-

ють перевагу, образно кажучи, „класичному варiантовi", використовуючи малий 

i великий герби. Iсторiя знає непоодинокі випадки функціонування водночас 

трьох державних гербiв: великого, середнього i малого, як це, скажімо, практику-

валося в Російській імперії, а в перiод мiж світовими війнами - у Чеській Респуб-

ліці.  

Не менш специфiчним у сферi дер-

жавної символiки виявився й шляx 

України. Не розглядаючи його до-

кладно, тут коротко спинимося ли-

ше на традицiї побутування вели-

кого i малого державного гербiв, за 

якою вже майже сторiчна iсторiя.   

Правовий прецедент використання 

великого i малого державниx гербiв 

УНР створив закон, уxвалений 

Центральною Радою 22 березня 

1918 р. Обидва знаки мало 

рiзнилися композицiйно. З самого початку вони стали об'єктом аргументованої 

критики В.Mодзалевського i Г.Нарбута.  

 
Великий i малий державнi герби УНР. 

1918 р. 



 30 

 Цi авторитетні знавці геральдики висловили слушний закид авторові - відо-

мому мистцеві професорові В.Kричевському, що вiн, малюючи герб, робив це 

тільки як художник, „не звертаючи нiякої уваги на вимоги геральдики i навіть 

цілком незнайомий з нею". Згодом їx підтримали й інші фахівці, якi вбачали ос-

новні хиби гербiв у різному відтворенні на кожному з них „знака Володимира", 

не геральдичному його оздобленні у виглядi ромбiв, а також у невиразності ор-

наменту. Не був досконалим і сам березневий закон 1918 р., зокрема в його 

текстi не дано опису гербiв, не зазначено їxнix розмірiв тощо. На це вказав у пра-

ці „Iсторичні та правні основи українського державного герба" професор 

В.Tрембіцький. Прагнучи заповнити наявні в законi прогалини автор, сформу-

лював приписи теxнічного оформлення українського державного герба i радив, 

як це узвичаєно у свiтовiй практиці, з пошаною i „повною точністю" відтворюва-

ти державні символи.  

  Великий i малий герби 1918 р. стали першим втіленням ідеї дуалізму українсь-

кого державного герба, яка згодом набула свого розвитку. Так, наприкінціiі30-x 

рр. XX ст. вiдомий український геральдист M.Битинський на замовлення Уряду 

УНР в екзилї розробив проект державних відзнак України, серед них великого, 

середнього й малого державних гербiв. Лейтмотивом цієї праці - справжнього 

шедевра українського геральдичного мистецтва - стала соборність українських 

земель, що на час створення проектiв перебували в складi різниx державних 

утворень: Чеської Республiки, Другої Речi Посполитої, Румунського королiвства, 

СРСР. Проекти M.Битинського здобули суспiльне визнання й приxильнiсть. Вони 

є визначною пам'яткою української геральдичної культури та полiтичної 

iсторiї.  

  Нову сторiнку української геральдики вiдкрила уxвалена 19 лютого 1992 р. 

Верxовною Радою України постанова „Про Державний Герб України", якою за-

тверджено „Tризуб як малий герб України" i головний елемент великого герба. 

Ця уxвала найвищого законодавчого органу засвiдчила не тiльки тяглiсть та 

iсторичну вагу нашої геральдичної i мистецької традицiї, але також реалiзоване 

в гострiй полiтичнiй боротьбi прагнення нацiонально-державницькиx сил забез-

печити правову й полiтичну спадкоємнiсть рiзниx форм української держав-

ностi.  

  Основи iдейної конструкцiї чiльного атрибуту держави заклала ст. 20 

Kонституцiї України 1996 р. Вона визначила обов'язковими складовими майбут-

нього великого Державного Герба малий Державний Герб України (як його голо-

вний елемент) i герб Вiйська Запорiзького.  
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 На виконання постанови Верxовної Ради „Про державні сим-

воли України" від 3 вересня 1996 р. i постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 2 листопада 1996 р. „Про проведення 

конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба Украї-

ни i кращий текст Державного Гімну України" спеціально 

створена Державна комісія з підготовки та проведення кон-

курсу на кращий ескіз великого Державного Герба України 

11 червня 1997 р. схвалила проект, підготовлений авторсь-

ким колективом у складі M.Ф.Дмитрiєнко, О.A.Iваxненка, 

В.С.Miтченка, Ю.K.Савчука.  

Не вдаючись у подробиці більш ніж семирічного процесу створення й графіч-

ного вдосконалення проекту великого Державного Герба України, вважаємо за 

доцільне викласти бодай провідні положення його концепції.  

Як основні елементи головного символу країни обрано ті, що відображають 

історичний шлях нашої державності й водночас відповідають канонам світової 

геральдики та правовим нормам. Зокрема відповідно до вимог Конституції 

України автори в центрі композиції розмістили малий Державний Герб України.  

Таке ідейне, геральдичне й графічне вирішення потребувало логічного допов-

нення, що мало створити виразніше історичне тло, повніше розкрити головний 

зміст державної символіки. Його формують, як того вимагає конституційна нор-

ма, герб Війська Запорізького, а також герб Галицько-Волинської держави. Тож 

композиція великого Державного Герба України відводить козакові з мушкетом i 

золотому левові почесну роль щитотримачів, немовби охоронців i спадкоємців 

державного герба княжої доби.  

Вибір фігур щитотримачів ґрунтується на логіці дослідження історичного 

процесу, виявлений ученими ще на початку XX ст. У 1912 р. під час дискусії, що 

виникла в середовищі дослідників української геральдики стосовно вибору на-

ціонального символу, який би міг стати державним гербом, науковці висловили 

думку про можливість, задля досягнення національної згоди, скомпонувати герб 

держави з емблем, що представляють державотворчі центри Сходу i Заходу 

України. Тоді відомий львівський історик С.Tомашiвський дійшов висновку: 

„Отож, якщо дуалізм, то лев i запорожець".  

Дальший перебіг історичних подій підтвердив слушність такого погляду. Саме 

ці емблеми й обрали для самоідентифікації держав, утворених на українських 

теренах за доби національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. Гербом Україн-

ської Народної Республіки затверджено, як уже згадувалось, Тризуб.  

 
Г.Нарбут. 
Велика державна печать 
УНР. 
1918 р. 
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 Закон Ради Державниx Секретарів про самостійність земель Австро-Угорської 

монархії від 12 листопада 1918 р., схвалений наступного дня у Львові Українсь-

кою Національною Радою, передбачав для Західноукраїнської Народної Респуб-

ліки (ЗУНР) герб у виглядi золотого лева на блакитному полі, а в перiод Україн-

ської Держави гетьмана Скоропадського Г.Нарбут розробив державну печатку iз 

зображенням козака з мушкетом.  

  Найавторитетніші вчені, серед них академік M.Грушевський, віддавали козако-

ві з мушкетом першість поміж історичних державних гербів. Пріоритетність 

цього символу визнали й Г.Нарбут та В.Mодзалевський. Інший дослідник, автор 

виданої 1918 р. брошури „В справі герба України", вбачав у ньому “плід творчості 

тільки нашого народу" й підкреслював, що „між гербами інших народів і держав 

не маємо нічого подібного... До того ж образ козака - твір пишного блискучого 

періоду нашої історії, коли весь загал народу пробудився від буденного життя i 

станув до боротьби в обороні національної незалежності". Безперечно, у цьому 

розумінні козак з мушкетом і нині не втратив свого iсторичного значення. Щобі-

льше, цей символ актуальний і для сьогодення, у якому можемо віднайти пара-

лелі з тією історичною епохою.  

  Нові архівні знахідки збагачують арсенал аргументiв на користь твердження 

про високий суспільний статус зображення козака з мушкетом як герба Війська 

Низового Запорізького та гетьманської України на майже 200-літньому відтинку 

історії.  

  Часом появи геральдичного образу козака з мушкетом історики схильні вважа-

ти 1576 р. (за даними літопису Г.Граб'янки), коли польський король Стефан Ба-

торій разом з іншими клейнодами надав запорізькому гетьманові „на печаті 

герб - рицар з самопалом і на голові ковпак перекривлений". На печаткаx два-

дцяти гетьманiв упродовж 1595 - 1764 рр. вирізьблювали образ козака з мушке-

том. Він фігурує на печаткаx Генеральної військової канцелярії (1735-1767 рр.), 

інших вищиx урядових установ Гетьманщини.  Козак з мушкетом увібрав прик-

мети різного часу й місцеві особливості, бо його зображували на печаткаx бага-

тьох лівобережних і правобережних гетьманів, він “свідок” події епохального 

значення - Національно-визвольної війни українського народу, державницьких 

змагань Гетьманщини.  

  Дослідники констатують певну еволюцію як його внутрішнього змісту, так i зо-

внішнього вигляду. Зміни стосуються не суті зображення, вони не порушують 

основний графічний тип, а віддзеркалюють притаманні тій чи тій добі мистець-

кий стиль, художні уподобання, почерк граверiв, техніку виготовлення. 
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 За Гетьманщини козак з мушкетом остаточно 

утверджується як державний герб, набуває ознак 

загальнонаціонального символу. У справочинстві 

Гетьманщини він іменується „гербом Нації", 

„гербом Малоросійським", „Національним". Зокре-

ма в ордері гетьмана Кирила Розумовського 1755 

р. йдеться про обов'язковість зображень „герба 

Нації" на військових сотенних і полкових прапо-

раx. Цей гетьманський ордер (розпорядження) на-

бирає особливої історичної ваги як єдиний того-

часний правовий документ найвищого державно-

го рівня, що спеціально регулює використання 

української державної символіки.  

  Отже, козак з мушкетом, безперечно, заслуговує 

на те, щоб бути присутнім серед символiв велико-

го Державного Герба України.  

  Інший символ - Лев - один із традиційних і най-

давніших геральдичних знаків. Його зображення мають у своїx гербаx багато 

країн на різних континентах. З-поміж наших європейських сусідів його викорис-

товують Болгарія, Чехія, Фінляндія (завважмо: республіканська формою прав-

ління країна, у гербі якої лева увінчано великогерцогською короною XVI ст.), 

Нвеція, Бельгія, Люксембург, Норвегія та iн. Не менш популярним був геральдич-

ний образ лева і на українських земляx, що спричинилося до виникнення термі-

на „руський лев", під яким розуміється насамперед герб Галицької Русі і міста 

Львова. Спочатку лев з'являється на печаткаx галицьких князів, згодом цей ди-

настичний знак стає територіально-династичним. A в період найбільшого розк-

віту Галицько-Волинської держави, що в XIV ст. ідентифікується історичною нау-

кою як королівство, знак лева набуває значення державного герба і відтоді таке 

його сприйняття лишається незмінним. Цю традицію в XX ст. наслідувала новіт-

ня форма української держави на західноукраїнських земляx - ЗУНР, яка обрала 

своїм символом саме лева.  

  Солідаризуємося з тими істориками, на чиє переконання лев як символ Галиць-

ко-Волинської держави, що успадкувала державницьку традицію вiд Київської 

Русі, і як головний геральдичний знак західноукраїнських земель загалом, які в 

XIX-XX ст. відігравали роль одного з центрів відродження національного й дер-

жавного життя, - гідний постати на державному гербі щитотримачем.  

 
Середнiй i малий державнi герби 

України 

за M.Битинським. 

1930-тi рр. 
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 Вінець княжої доби - вершини розквіту першої держави на українських земляx 

- у поєднанні з Тризубом вказує на першовитоки нашої державності - Київську 

Русь. Він, як і в низці гербів багатьох республіканських країн (Угорщина, Чехія, 

Польща, Фінляндія, Російська Федерація), - виключно згадка про величне мину-

ле й ознака найвищого достоїнства великого герба, символ суверенітету та віко-

вих державних традицій. Графічну реконструкцію вінця здійснено за результа-

тами багаторічних фундаментальних досліджень фресок Софії Київської, прове-

дених найавторитетнішими фахівцями в цій ділянці історичних студій. Вона на-

слідує також зображення вінця Володимира на сучасних державних грошових 

знакаx України (купюра номіналом одна гривня). 

 Намет у звичній ролi править за прикрасу герба 

й водночас виконує функції єднальної ланки мiж 

клейнодом i щитом. Найчастіше саме цей еле-

мент віддзеркалює мистецький смак i стиль до-

би, втілюючись у примхливий геральдичний ор-

намент, в якому виявляють себе чарівлива роз-

маїтість форм i художня фантазія. Намет велико-

го Державного Герба України, що має вигляд рос-

линного орнаменту, стилізовано в дусі українсь-

кого бароко. Вiн найвиразніше підкреслює наці-

ональний колорит графічної композиції.  

  Великий герб - це i графічне втілення iсторiї 

державницької традиції, i разом з тим xудожній, 

графічний твір, який примітний іншими загаль-

новизнаними символами країни. „Без калини не-

має України" - стверджує народна мудрість. Поетичним образом нашої країни в 

гербi виступають кетяги (ґрона) калини в сполученні з пшеничним колоссям, 

яке є ознакою щедрості й багатства української землі, добробуту, миролюбного 

характеру її народу. Звернімо увагу, що за результатами досліджень літературної 

спадщини національного генія Тараса Шевченка із рослин найчастіше згадуєть-

ся в його творах саме калина.  

  Як засвідчує світова практика, герби багатьох країн прикрашає стрічка націона-

льних барв. Здебільшого вона додатково підкреслює природний зв'язок мiж ко-

лірною гамою герба й національними барвами. Традиційно стрічка розміщуєть-

ся бiля підніжжя щита. Скомпоновані рукою iсторiї споконвічні емблеми різних 

форм нашої державності зливаються в єдине символічне ціле в загальному, логі-

чно досконалому графічному творі, який засвідчує історичну спадкоємність, не-

перервність i наступність державницької традиції.  
   

   

 
Проект великого Державного Герба Украї-

ни. 

Aвтори: M.Дмитрiєнко, О.Iваxненко, 

В.Miтченко, Ю.Савчук. 
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 Великий Державний Герб України є символом новітньої української держави, 

який фокусує в собі головні етапи її становлення й багатовікового розвитку i 

втілює провідну національну ідею - соборності українських земель, їхньої бага-

товікової державної традиції i демократичного, республіканського державного 

ладу. Цей символ не тільки живитиме патріотичні почуття, а й гiдно представля-

тиме Українську державу у світовій спільноті.  

  Aвтори проекту, надаючи перевагу історичній національній символiцi - знаку 

Княжої Держави Володимира Великого, левові й козаку з мушкетом, дотримува-

лись відомої істини: символи не обирають - символи успадковують. 

 

Державний прапор України. 

Державний Прапор України - стяг із синьої (або блаки-

тної) і жовтої (або золотої) смуг. За походженням це 

кольорове сполучення - від символіки Галицького Ко-

ролівства, яка в свою чергу має скандинавське похо-

дження.  

Найбільш поширене його трактування - блакитне Українське небо над ланами 

золотого збіжжя.  

Прапор держави - полотнище одного чи  декількох кольорів, офіційна ембле-

ма  держави, символ  її суверенітету.      

Прапори держав й народів відомі нам з античних часів. Древні стяги на Русі бу-

ли у великій шані ще за часів язичництва і після запровадження християнства 

вони всі освячувались образом животворного Христа, що було перейнято від 

греків. Слов'яни обожнювали свої знамена. Прапороносцями назначали визнач-

них богатирів, які мали обов'язок постійно тримати прапор над полем бою.  

Найдавніші прапорні полотнища Київської держави були трикутно-

клиновидної форми. У ХІІІ-ХІV ст. з'являються чотирикутні прапори з клинови-

ми полотнищами на вільному кінці. Найуживанішим кольором був червоний. 

Вживали також білий, блакитний кольори, рідше - жовтий. Починають існувати 

також колірні сполучення.  

За правилами вексиології (прапорознавства), порядок кольорів у багатоколір-

них прапорах ведеться зверху вниз - першим називають той колір, котрий є вер-

хнім і т. д.   

Прапор Руської землі був переважно червоним із золотим тризубом - двозу-

бом, а хоругва Галицько-Волинського князівства - відповідно до кольорів свого 

герба - блакитна (синя) із золотим левом, з такими стягами галицькі полки бра-

ли участь у Грюнвальдській битві 1410 року.  
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 Поєднання кольорів жовтого і синього може трактуватися багатозначно: це і 

поєднання  символів життя - золотого сонця у синьому космосі, це  і чисте, мир-

не безхмарне небо, що простягнулося над  жовтим кольором  хлібного лану - си-

мволом мирної праці і достатку. Як сказав поет: 

 

                                                         Наш стяг - пшениця у степах 

                                                         Під голубим склепінням неба. 

  

Ще є така думка: синій і жовтий - це вогонь і вода, чоловіча і жіноча стать. Однак 

головна ідея синьо-жовтого  - це велика гармонія космосу, сонця, землі та всього 

на землі сущого. 

Цікаво, що слово «хохол», яким дехто зневажливо  називає українців - мон-

гольського походження - «хох» - синій, голубий, «улу» (олу) - жовтий. Остання 

літера   редукувалась і  маємо «хохол».   

Жовто-блакитні барви символізували Київську Державу ще до християнізації 

Русі. Після прийняття християнства ці кольори освячувалися образом животвор-

ного Хреста. Після нашестя татарських орд Батия ця символізація зникла, але 

згодом відродилася в церковних оздобах, на гербах українських міст. Майже всі 

герби міст Київщини й України загалом обрамлялися жовто-блакитними кольо-

рами. З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорозького 

все частіше виробляються з блакитного полотнища, на якому жовтою фарбою 

наносять хрест, зорі, зброю, постаті святих. 

Синя й жовта барви найчастіше трапляються в козацькому одязі часів Визво-

льної війни (1648-1654 рр.), а пізніше - гайдамаків часів Коліївщини. У XVIII ст. 

жовта та блакитна барви домінували у побуті, в церковних речах ...  

На початку 20 ст. У Галичині з'явився жовто-блакитний прапор, який прийня-

ли Українські січові стрільці.  Прапор вивішували на всіляких народних зборах з 

нагоди відзначення національних свят.  У березні 1918 р. Центральна рада затве-

рдила жовто-блакитний прапор, як символ українського народу, Української Рес-

публіки. Ініціатором був М.Грушевський. Після перевороту, вчиненого гетьма-

ном П.Скоропадським, прапор з блакитно-жовтого був змінений на синьо-

жовтий і таким уже й залишився.   

Українці  у еміграції у повоєнний період, незалежно від політичних поглядів, 

використовують як національний символ синьо-жовте знамено.  

У липні 1990 р. у Києві синьо-жовтий прапор було висвячено в Соборі св. Софії 

і урочисто піднято біля будинку міськради. Після проголошення незалежності 

України  Верховна Рада прийняла 28 січня 1992 року постанову про прийняття 

національного прапора  державним прапором України.   
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 Відповідно до Конституції  державним прапором  є  прямокутне полотнище із 

двох рівних за шириною  горизонтальних смуг:   верхньої синього кольору, ниж-

ньої -  жовтого кольору із співвідношенням ширини прапора до його довжини 

2:3. 

До питання про національний прапор 

Здавна різні народи використовували під час воєнних змагань певні символи, 

що мали вказувати місце збору воїнів. Найчастіше це був шматок тканини, прик-

ріплений до списа. На князівських стягах давніх слов'ян зображували погансь-

ких богів, тотемні знаки, а після прийняття християнства - Ісуса Христа, різних 

святих. З утрадиційненням на наших землях засад геральдики (кінець XIII сто-

ліття) пов'язана поява й утвердження постійних земельних гербів, на основі 

яких пізніше сформувалися національні символи.  

Українське синьо-жовте колірне сполучення - одне з найдавніших серед сучас-

них національних прапорів. Походить воно від герба Галицько-Волинського кня-

зівства - золотого лева в синьому полі, який з'явився в другій половині XIII сто-

ліття. На цей самий час усталилися державні знаки і в сусідніх країнах - Польщі, 

Чехії, Угорщині.  

Найраніше з відомих зображень лева зустрічається на печатці з грамоти 1316 

року князів Андрія і Лева II; проте вважають, що ця печатка належала ще князеві 

Леву Даниловичу.  

Лев як герб Русі виступає в XIV столітті й на інших княжих печатках, а після 

розпаду князівства - на печатках польських королів та литовських князів, які за-

хопили українські землі, на монетах, карбованих у 1350-1410 роках у Львові з 

написом "Монета Русі", на архітектурних деталях тощо.  

1410 року ополчення Львівської землі брало участь у звитяжній Грюнвальдсь-

кій битві під синьою корогвою із зображенням жовтого лева, що спинається на 

скелю. Такі самі барви мало знамено Перемиської землі (на синьому полотнищі 

жовтий двоголовий орел під короною).  

Золотий лев, що спинається на скелю, став гербом Руського воєводства, утво-

реного 1434 року (об'єднувало Львівську, Галицьку, Перемиську, Сяноцьку, а з 

XVI століття і Холмську землі). Відомі спроби загарбників "полонізувати" цей 

герб, змінивши колір поля на червоний, однак "Руський лев" зберіг свої барви й 

був самобутнім знаком західноукраїнських земель аж до кінця XVIII століття.  

Розвиток козаччини мав значний вплив на українське прапорництво. Наймаю-

чи козаків для воєнних походів, монархи дарували їм клейноди, які пізніше зали-

шалися і використовувалися козаками. Так, 1593 року імператор Священної Рим-

ської імперії Рудольф II передав запорізьким козакам прапор, через рік його по-

сол Еріх Лясота привіз ще один.  
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 Ці прапори, як і корогви, даровані цісарем Максиміліаном та семигородським 

князем (з їхніми гербами), козаки втратили після поразки повстання під прово-

дом Наливайка та Лободи.  

Під час національно-визвольної війни 1648-1654 років козацьке військо вико-

ристовувало прапори різної барви із зображеннями зірок, хрестів, місяців, геть-

манських або земельних гербів. Ось як описує очевидець штурм козаками Черні-

гівського полку міста Гомеля 1651 року: "Наступ почався 4 червня в неділю. О 

восьмій годині рано, при зміні варти, побачили спершу корогву червону з білим 

хрестом і білою обвідкою, потім показалася друга червона корогва, а коло неї 

три білі й дві чорні, і дві жовто-облочисті (тобто - блакитні), під ними 8 тисяч ко-

заків кінних і піших вибраного війська". Як вони виглядали видно з опублікова-

них Я. Ісаєвичем зразків козацьких прапорів.  

Основним клейнодом був блакитний прапор з червоно-білим орлом, дарова-

ний 1646 року польським королем Владиславом IV. У лютому 1649 року польські 

посли передали в Переяславі Б. Хмельницькому "нову королівську корогву, чер-

вону з білим орлом і написом "Ioannes Casimirus rex". Ці два прапори були втра-

чені 1651 року під Берестечком.  

Після того, як 1655 року козаки зняли облогу Львова, очевидець цієї події свід-

чить, що за Хмельницьким несли прапори з його гербом "Абданк" та із зображен-

ням архангела Михаїла, який простромлює змія (мабуть, символів Гетьманщини 

та Запоріжжя). Павло Алеппський під час перебування на Україні бачив гетьман-

ську корогву, зшиту з чорної та жовтої смуг. У Переяславі 8 січня 1654 року Буту-

рлін передав царські знамена із зображеннями св. Антонія, Феодосія і Варвари.  

З цього видно, що Гетьманщина користувалася в XVII столітті різноколірними 

прапорами. Існували полкові, сотенні, курінні та інші корогви (великий полко-

вий прапор), знамена й значки (малий полковий прапор).  

Запорожжя мало своє власне прапорництво. Велика корогва Запорозької Січі 

була червона із зображенням на лицьовому боці білого архангела Михаїла, а на 

зворотному - білого грецького хреста, оточеного золотими небесними світила-

ми: сонцем, півмісяцем та зірками. Прапори куренів і паланок були переважно 

малинові із зображеннями святих або хреста (під впливом цього наприкінці XIX 

століття виникло не зовсім обґрунтоване твердження, що запорозький прапор 

був малиновий). Корогва для морських походів була біла із зображенням св. Ми-

коли. Збереглася також інша морська корогва - червона з козацьким кораблем та 

чорним двоголовим царським орлом.   

Крім військових прапорів, були в XVI-XVIII століттях міські (магістратські), це-

хові та інші. Так, місто Богуслав одержало 1620 року привілей, у якому визначав-

ся прапор: "між берегами зеленими річка блакитна, на якій 3 скелі з хрестами зо-

лотими".  
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 У XVIII столітті поширилися прапори з поєднанням блакитного і жовтого ко-

льорів. Так, 1717 року для пошиття прапорів Полтавського полку було закупле-

но блакитний та жовтий лудан, а також "справлено полковую короговь" - блаки-

тну з жовтим хрестом. 1758 року розроблено "абрысъ" для виготовлення прапо-

рів Лубенського полку: на одному боці на блакитному полі було зображення ко-

зака із самопалом у золотому щиті (трактованого як національний герб), а на 

другому - полкова або сотенна емблема. Відомий подібний прапор Домонтівсь-

кої сотні Переяславського полку (1762 року) та інші.  

За свідченням сучасників, у жовті жупани та в блакитні шаровари й контуші 

були вдягнені гайдамаки Гонти під час повстання 1768 року.  

Після поділу Польщі 1772 року Галичина потрапляє під владу Австрії, давні си-

ньо-жовті символи було скасовано, а для "королівства Галіції та Лодомерії" наду-

мано нові герб та штандарт (спершу синьо-червоно-жовтий, потім синьо-

червоний, а після виділення Буковини 1849 року-червоно-синій; для Буковини 

синьо-червоний).  

У березні 1848 року в Австрійській імперії вибухнула революція, що дала по-

штовх і для українського національно-визвольного руху. Другого травня у Льво-

ві було створено Головну Руську Раду, яка займала лояльне становище щодо авс-

трійської влади. І коли в червні на ратуші Львова з'явився синьо-жовтий прапор, 

члени Ради поспішили відмежуватися, заявивши, що "то не Русини оучинили, й 

наветь не знають, кто тое оучинивь".  

У квітні 1848 року австрійська влада дозволила створити Національну гвар-

дію "для підтримання порядку". У 19-му параграфі її Статуту зазначалося, що 

"каждий баталіон масть корогву, а каждий швадронь штандарь, оздобленій ко-

лорами краю". Під час слов'янського з'їзду в Празі (2-16 червня) українська та 

польська делегації дійшли згоди, що загони Національної гвардії в Галичині "за 

відзнаки матимуть герби обох народів побіч себе".  

Однак, насправді почалось активне створення загонів польської гвардії. Це 

спричинило опір українського населення. Так, селяни Старого Милятина відмов-

лялися вступати до гвардії "під знаком орла єдиноглавого" (тобто польської) й 

вимагали організувати "Руську гвардію». 20 вересня Головна Руська Рада видає 

відозву до українського народу в справі організації загонів Національної гвардії. 

У Стрию, Дрогобичі, Яворові, Бережанах та інших містах і селах створюються 

такі загони, освячуються сині хоругви із золотим "Руським левом". Звертаючись 

від сільських громад до Ради, "много депутованих просили, даби їм для села за-

раз штандар руський зо Львова спровадити, ібо тут нема добрих ремісльників, 

котрії би такий штандар чесно зділати могли".   
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 Тому широкого вжитку набули прапори з двох горизонтальних смуг "у русь-

ких барвах" - синьо-жовті та жовто-сині (першою, за правилами вексилології - 

науки про прапори - зазначається верхня барва). Описуючи перший з'їзд україн-

ських вчених у Львові, Яків Головацький подає: "Дня 7/19 жовтня въ четверг 

1848 г. от-вореньш зоставь соборь ученыхь рускихь и любителей народного про-

свьщенія... О ІІ-й године сойшлися для отворенія собора все собраніи члены и 

многіи госте съ отзнаками русконародными до музеальной сали. Красно прибра-

ніи стены поразили сильнымъ впечатлениемъ очи всехъ присутствовавшихъ. 

Першій разъ Русины узрелися въ месци, гдє имъ все припоминало народность. 

Под образомъ державного монарха спочиило две, хоругви синожовти... окна и 

столпы украшени були народними барвами - при сихъ последнихъ стремели по 

паре прапоровъ тоже синожовтом барвы...". 

І далі пояснює символіку кольорів: "...Народни барвы просвещали намъ и выо-

бражали не богатства, збытокъ, але сильную, щирую волю, благое намереніе. Си-

ній цветъ, якъ чисте небо южной Руси, ясный, погодливый, якъ душа щирого не 

скаженого Русина, изьображавъ миръ и спокой, якого до розвитія нашого народ-

ного потреба. Золотый цветъ, якъ тіи зорницъ на ясномъ небе, изъображали яс-

ное светло, до котрого намъ стремитися належить". Це тлумачення національ-

них барв поширилося серед народу. М.Устиянович у вірші "Братки" пише:  

 

Їх барви красні  

Мають бути конче,  

Сли само небо,  

Сли місяць і сонце,  

Сли й нарід руський  

Їх цвіт почитає  

І дуже радо  

Ним ся украшає. 

 

Галичина наприкінці XIX століття була своєрідним "українським П'ємонтом", 

тож не дивно, що відроджені національні барви швидко було сприйнято й на ін-

ших українських територіях. Тому, коли в 1911 -1913 роках на сторінках київсь-

ких і львівських часописів зав'язалася полеміка про українську національну сим-

воліку (у ній брали участь І. Крип'якевич, К. Широцький, С. Томашівський та ін-

ші), питання національних барв не викликало жодного сумніву (не був погодже-

ний тільки порядок розміщення синього та жовтого кольорів на прапорі).   

 



 41 

 Після лютневої революції 1917 року [в Російській імперії]по країні прокотила-

ся хвиля масових мітингів і демонстрацій. У Києві такий мітинг відбувся 29 (16 

старого стилю) березня. На ньому робітники, солдати, інтелігенція йшли під че-

рвоними та жовто-блакитними прапорами. У київській газеті "Последние новос-

ти" був надрукований вірш Ядова "16 марта", у ньому є такі рядки:  

 

А под этим лучезарным сводом  

В вихре труб ликующего звона,  

Над свободным радостным народом  

Гордо рдеют красные знамена.  

Не сдержать ликующей стихии,  

Не объять очами всей картины...  

Вот сияют желто-голубые  

Гордо флаги "Вильной Украины". 

 

Під цими ж прапорами відбувалися масові маніфестації в Харкові, Севастополі та 

багатьох інших містах України.  

18 травня в Києві відкрився І Український військовий з'їзд, на який Петрог-

радська делегація прислала синьо-жовтий прапор з написом: "Хай живе націона-

льно-територіальна автономія!". Улітку 1917 року частина кораблів Чорномор-

ського флоту підняла українські прапори. Під національними та червоними пра-

порами 22 листопада в Києві святкувалося проголошення Української Народної 

Республіки.  

14 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила "Тимчасовий закон про фльоту 

Народної Української Республіки", у якому зазначалося:  

"...2. Прапором Укр. Військової фльоти є полотнище о двох - блакітному і жов-

тому - кольорах. В кряжі блакітного кольору історичний золотий тризубець з бі-

лим внутрішнім полем в ньому.  

3. Прапором Укр. торговельної фльоти є полотнище о двох - блакітному і жов-

тому - кольорах".  

За гетьмана П. Скоропадського також на блакитно-жовтій основі опрацьовано 

кількадесят різних державних службових прапорів. Зокрема, наказом по морсь-

кому відомству від 18 липня 1918 року було затверджено новий військово-

морський прапор: "...білий прапор з рівним синім хрестом, який ділить прапор на 

4 рівних частини. Ширина хреста 1/2 всієї довжини прапора. Відступивши на 1/8 

ширини хреста, проходить коло нього такої ж ширини (теж 1/8 ширини хреста) 

синя смужка, крім тих його боків, які прилягають до крижа.  
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 В крижі ж теж, відступивши на 1/8 ширини хреста від його боків, міститься 

національний прапор Держави (складений з блакитної і жовтої горизонтальних 

смуг), в центрі якого міститься золота печатка св. Володимира такої ж ширини, 

як хрест і в 1 і/2 рази вища своєї ширини. Прапор шиється з матерії відповідного 

кольору, а печатка малюється бронзовою фарбою".  

У листопаді 1918 року почалася національно-визвольна боротьба на Західній 

Україні. Тимчасовий основний закон, ухвалений 13 листопада у Львові Українсь-

кою Національною Радою, проголосив державним прапором Західноукраїнської 

Народної Республіки синьо-жовтий (артикул У).  

20 березня 1920 року ухвалено крайовий синьо-жовтий прапор Підкарпатсь-

кої Русі (як складової частини Чехословаччини), а також крайовий герб, що скла-

дався з двох полів: срібного з ведмедем (символ Закарпаття) та синьо-жовтого 

(символ єдності з Україною).  

Синьо-жовті прапори були і в проектах Конституцій УНР, розроблених 1920 

року Всеукраїнською Національною Радою (у Кам'янці на Поділлі, 9-13 травня) 

та Урядовою Конституційною комісією Української держави (у Тарнові [Польща], 

1 жовтня).  

Поширилося й нове тлумачення барв: синьої, як чистого неба - символа миру, 

жовтої, як пшеничного лану - символа багатства України.  

У міжвоєнний період на Західній Україні (окупованій Польщею) почалися дис-

кусії про порядок кольорів на прапорі. Історично склався і був визнаний синьо-

жовтий, однак прихильники жовто-синього (блакитного) обґрунтовували свою 

позицію тим, що за правилами геральдики зверху вміщується барва основного 

символу, а знизу - барва поля герба (герб УНР - золотий тризуб у синьому полі). 

Таке правило справді існувало в німецькій геральдиці для створення міських 

прапорів. Його використали поляки, узаконюючи в серпні 1919 року біло-

червоний прапор. Але, скажімо, в Угорщині, Боснії та інших землях воно діяло 

навпаки. Оскільки українська вексилологія й геральдика з огляду на історичні 

обставини формувалися під різноманітними впливами й не мали (на відміну од 

польських) єдиних усталених правил, то зовсім не зрозуміло, навіщо було штуч-

но переносити вимоги німецької геральдики на українських грунт, та ще й для 

національного прапора? Ще більше цю плутанину посилила видана 1935 року у 

Львові брошура Т. Скотинського "Український герб та прапор".  

Незважаючи на ці дискусії, коли 1939 року було проголошено незалежність 

Карпатської України (після анексії Німеччиною Чехії й розпаду Чехословацької 

республіки), Перший Сейм Карпатської України 15 березня в Хусті ухвалив за-

кон, ч. І, у якому, зокрема, зазначалося: "§5. Барва державного прапора Карпатсь-

кої України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня".  
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 Через те, що непорозуміння тривали й після війни серед українців на емігра-

ції, Українська Національна Рада 27 червня 1949 року ухвалила, що до остаточ-

ного встановлення державних символів незалежною владою на Україні - націо-

нальним прапором є синьо (блакитно)-жовтий.  

В УРСР державним прапором за Конституцією 1919 року (ст. 35) було прийня-

то червоне полотнище із золотою абревіатурою (пізніше доповнене золотим 

серпом і молотом). Подібні прапори мали й інші республіки СРСР. 21 листопада 

1949 року Указом Президії Верховної Ради УРСР червоний прапор з написом 

"УРСР" було замінено двоколірним, верхня смуга якого (2/3) - червона, а нижня 

(1/3) - лазурова. У верхній частині прапор має золоте зображення серпа, молота і 

п'ятикутної зірки. Вживання лазурової барви пояснювали тим, що нібито під ла-

зуровими прапорами український народ на чолі з Богданом Хмельницьким боро-

вся проти чужоземних загарбників і возз'єднався з російським народом. (Важко 

сказати, звідки взялася така версія. Може, мали на увазі дарований козакам 

польським королем Владиславом IV блакитний прапор з біло-червоним ор-

лом?).  

Синьо-жовтий прапор, як і національні прапори інших народів СРСР, сталініс-

тами піддавався всілякому паплюженню. Так, ширилися вигадки, що синьо-

жовті барви запозичені Мазепою з шведського прапора. Цю нісенітницю спрос-

товують історичні матеріали. Ось як описує перебування в Бендерах Мазепи та 

його прибічників після Полтавської битви очевидець: "...полки українські і куре-

ні запорозькі стояли в порядку зі зброєю, військо було нечисленне, але з кожним 

днем збільшувалося. Орел України (!) і Архангел Запоріжжя повівали над війсь-

ком..." Парадоксально, але "орел України" був нічим іншим, як двоголовим росій-

ським орлом. Про це свідчать і дослідження надмогильної плити гетьмана. Мож-

на ще додати, що тоді ж (1709 р.) у Бендерах козакам було передано від турець-

кого султана блакитно-червону корогву: "На червонім тлі півмісяць і над ним 

срібна звізда, а на блакитному тлі золотий хрест Східної церкви. Знам'я се було 

посвячене царгородським патріархом, був се символ злуки ісламу з християнст-

вом".  

На жаль, не зовсім об'єктивний характер має стаття В. Ткаченка "Національна 

символіка: минуле і сучасне" ("Радянська Україна", 1989, 26 лютого). Автор пи-

ше: "Було б великою натяжкою в конкретних умовах громадянської війни, коли 

нація була розколота на два табори, що протиборствували, вважати тризуб і жо-

вто-блакитний прапор приналежністю етнічної культури". Що цей антагонізм у 

символіці надуманий, свідчить (крім наведених попереду фактів) те, що під чер-

воними та синьо-жовтими прапорами відбувалося 1919 року в Києві перше за 

Радянської влади відзначення роковин Т. Шевченка; під цими самими прапора-

ми проходило Шевченківське свято 1920 року в радянській Одесі; з цими ж 

"приналежностями етнічної культури" частини Червоної Української Галицької 

армії воювали за Радянську владу.  



 44 

 Якщо зважити, що приїзд Директорії 19 грудня 1918 року до Києва був зустрі-

нутий "національними та червоними відзнаками", то за такою логікою й на чер-

воний прапор можна чіпляти ярлик контрреволюції.  

Далі автор статті твердить, що українська символіка "остаточно дискредито-

вана тим, що фігурувала на нашивках бандерівських бойовиків", та робить ви-

сновок: "...в наявності діалектичне заперечення із збереженням суттєвих, а не 

формальних сторін суспільного буття". Коли цю думку розвинути далі, то виник-

не питання: а чи не дискредитоване сталіністами червоне знамено, під яким во-

ни чинили свої криваві "подвиги", чи не спрофановане воно роками застою? Мо-

же, В. Ткаченко вважає, що червоний прапор, користуючись його словами, також 

"як символ давньої ідеології відійшов у минуле разом з епохою"? А чи не краще 

не приписувати національним символам вигаданих ознак, не навішувати на них 

фальшивих ярликів?  

Окрім того слід усвідомити, що Організація Українських Націоналістів мала 

свою власну символіку. Прапором ОУН було блакитне полотнище з особливою 

відміною тризуба (мечем замість середнього зуба). Після розколу в цій організа-

ції на початку 1940 року цей прапор залишився за ОУН-мельниківцями. ОУН-

бандерівці на проведеному в квітні 1941 року в Кракові II Великому зборі ОУН 

прийняли окрему постанову: "Організація Українських Націоналістів вживає 

свойого окремого організаційного прапора чорної та червоної краски. Уклад і 

обов'язуючі пропорції будуть ухвалені окремою комісією". Треба пам'ятати і те, 

що в міжвоєнний період на Західній Україні національний прапор використову-

вався.  

Тепер ставлення до національної символіки в нашій країні змінюється. Вияв-

ляється, що вона зовсім не націоналістична, а навпаки - має гуманний зміст. Так, 

у прапорі Естонії синій колір є символом чистого неба, чорний - родючої землі, 

білий - чистої душі народу; у прапорі Литви жовта барва символізує сонце, зеле-

на - ліси й луги, червона - литовську землю.  

Серед певної категорії населення нашої республіки побутує думка, що україн-

ський національний синьо-жовтий прапор створений самим народом; під час іс-

торичних звершень він ставав символом боротьби за його національні й соціа-

льні права. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса та багатст-

во рідної землі. Це одна точка зору, але існують й інші. На часі проведення рефе-

рендуму. В Литовській РСР національний прапор проголошено Державним пра-

пором республіки, замість вигаданого 1953 року. Офіційно визнано національні 

прапори й у республіках Закавказзя.  
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 На початку століття Мстислав Рус писав у вірші "Наш прапор":  

 

Прапор Руси повіває  

Синьо-жовтий, злотом тканий,  

А на чім завіт сіяє,  

Мономахом ще нам даний.  

Гей! Єднайтесь рідні діти,  

Бо в єдности наша сила -  

Єдність може лиш злучити,  

Що незгода розлучила...  

                                                 Андрій Гречило  

 

Герб Війська Запорізького - в ширшому трактуванні символ Великої 

України взагалі (без Києва). Символізує героїчну добу історії нашої 

нації, козацьку спадкоємність Українців, нашу завзятість, впертість і 

відчайдушність в обороні Рідного Краю.  

 

Герб Королівства Галичини і Лодомерії - в ширшому трактуванні си-

мвол Західної України і Галичини. За походженням є Гербом Галиць-

ких королів. Зображується згідно національних Українських кольо-

рів - золотим на синьому тлі. Водночас є символом духовного й куль-

турного центру України - міста Львова.  

 

Герб міста Києва - столиці Української Держави, найдревнішого 

міста Східної Європи. Зображує Архангела Михаїла - Святого пок-

ровителя, захисника і оборонця цієї Української перлини. За леге-

ндою, під час нападу на Київ печенігів у 1036 році Архангел Миха-

їл у вигляді молодого хлопця повідомив Короля Русі Ярослава Му-

дрого (який з військом тоді був поза столицею) про цей напад і в 

такий спосіб врятував місто.  

 

Прапор боротьби за Волю України. Виник у середині ХХ 

століття як символіка Української Національної Рево-

люції. Має багато трактувань, з яких найбільш розпо-

всюджені „Воля або смерть" (червоний - традиційний 

колір волі; чорний - колір жалоби по умерлим), „кров 

борця за Україну на чорній Українській землі".   

Червоно-чорне кольорове сполучення дуже поширене в Українській вишивці, 

в візерунках, в народному малюванні і є дуже древнім за походженням, можливо, 

воно мало сакральне значення.  
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 Прапор Війська Запорізького - стяг малинового кольору, 

традиційно вважається Козацьким Прапором. Малиновий 

колір є в геральдиці кольором шляхетності й рицарства, 

перемоги та відваги.  

 

Бойовий Тризуб - Тризуб із зображенням середнього зуба у вигляді 

Меча є символом боротьби проти ворогів України, помсти катам на-

шого народу, справедливої відплати. Виник у 1920-х роках у середо-

вищі Українських Націоналістів, використовувався як офіційний сим-

вол ОУН; від 1940 року був емблемою ОУН полковника А. Мельника. 

 

Державний гімн України 

Гімн - величава пісня, виконання якої пов´язане із святковими урочистостями, 

офіційними державними заходами, військовими парадами,  політичними подія-

ми, релігійними ритуалами тощо. Державні і національні гімни  утверджують 

усталене традицією почуття єдності і самобутності народу. Це ті слова та музика, 

які змушують кожного з нас підніматися при перших же акордах, з трепетом у 

душі слухати мелодію, яка кличе до високого і світлого. 

Своїм корінням гімни сягають глибокої давнини. Спочатку вони використову-

валися для прославлення богів і героїв. 

Більшість сучасних державних гімнів європейських країн зародилися у 18-19 

ст. У піснях-гімнах сконцентрована жива історія  народів, їх прагнення до волі, 

відображені шляхи визвольних прагнень, національно-політичні ідеали. 

 

Текст Державного Гімну України українською мовою: 

Державний гімн  України 

 

Ще не вмерла України ні слава, ні воля. 

Ще нам, браття Українці, посміхнеться доля! 

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. 

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 

 

Душу й тіло ми положим за нашу Свободу, 

І покажем, що ми, браття, Козацького Роду! 

Станем разом всі за волю від Сяну до Дону: 

В Ріднім Краї панувати не дамо нікому! 

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, 

Як на нашій Україні доленька доспіє. 
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 Душу й тіло ми положим за нашу Свободу, 

І покажем, що ми, браття, Козацького Роду! 

 

А завзяття, праця щира свого ще покаже, 

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже. 

За Карпати відіб'ється, згомонить степами -  

України Слава стане поміж народами! 

 

Душу й тіло ми положим за нашу Свободу, 

І покажем, що ми, браття, Козацького Роду!  

 

Текст Державного Гімну України в англійському перекладі: 

 

Anthem of the Ukraine 

 

Ukraine's glory has not perished, nor her freedom. 

Upon us, brothers Ukrainians, fate shall smile once more. 

Our enemies will vanish, like dew in the morning sun, 

And we too shall rule, brothers, in a free land of our own. 

 

We'll lay down our souls and bodies to attain our Liberty, 

And we'll show that we, brothers, are of the Cossaks nation. 

 

Stand together for freedom, from the Sian to the Don, 

We will not allow others to rule in our Motherland. 

The Black Sea will smile and grandfather Dnipro will rejoice, 

For in our own Ukraine fortune shall flourish again. 

 

We'll lay down our souls and bodies to attain our Liberty, 

And we'll show that we, brothers, are of the Cossaks nation. 

 

Our persistence and our sincere toils will be rewarded, 

And freedom's song will resound throughout all of Ukraine. 

Echoing off the Carpathians, and rumbling across the steppes, 

Ukraine's fame and glory will be known among all nations. 

 

We'll lay down our souls and bodies to attain our Liberty, 

And we'll show that we, brothers, are of the Cossaks nation.  
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 Створення українсько гімну бере початок з осені 1862 року. Укра-

їнський етнограф, фольклорист, відомий поет, член Російського 

географічного товариства (1873 р.), лауреат золотої медалі Між-

народного географічного конгресу в Парижі (1875 р.) та Уваров-

с ь к о ї  п р е м і ї  п е т е р б у р с ь к о ї  А к а д е м і ї  н ау к 

(1879р.) Павло Платонович Чубинський (1839-1884 рр.) пише 

вірш «Ще не вмерла Україна», якому у майбутньому судилося ста-

ти національним, а згодом і державним гімном українського народу. Поширення 

цього вірша серед українофільських гуртків, щойно об'єднаних у Громаду стало-

ся миттєво. Проте, вже 20 жовтня того ж року шеф жандармів князь Долгоруков 

дає розпорядження вислати Чубинського «за вредное влияние на умы просто-

людинов» на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції. Перша 

публікація вірша П.Чубинського була у львівському журналі "Мета", 1863, № 4. 

Отримавши поширення на Західній Україні патріотичний вірш не пройшов 

повз увагу й релігійних діячів того часу. Один з них, отець Михайло(Вербицький)

(1815-1870 рр.)., ще й знаний композитор свого часу, захоплений віршем Павла 

Чубинського пише музику до нього. Вперше надрукований у 1863, а з нотами - 

1865 вперше почав використовуватись як державний гімн у 1917 році. 

У 1917-1920 "Ще не вмерла Україна" як єдиний державний гімн законодавче 

не був затверджений, використовувалися й інші гімни.  

15 січня 1992 музична редакція Державного гімну була затверджена Верхов-

ною Радою України, що знайшло своє відображання у Конституції України. Про-

те, тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон „Про Дер-

жавний гімн України", запропонований президентом Леонідом Кучмою. Законо-

проектом пропонувалося затвердити як Державний гімн Національний гімн на 

музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні 

Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». У той же час перша строфа гімну, 

згідно з пропозицією президента, звучатиме «Ще не вмерла України і слава, і во-

ля».  

Цей закон підтримали 334 народних депутати, проти висловилися 46 з 433, що 

зареєструвалися для голосування. Не брали участі в голосуванні фракції Соцпар-

тії і Компартії. 

 

З прийняттям цього закону Стаття 20 Конституції України набула завершеного 

вигляду. Національний гімн на музику М.Вербицького отримав слова, віднині за-

тверджені законом.  
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 Державні символи президента України. 

 

З метою запровадження атрибутів української державності Ука-

зом Президента від 29 листопада 1999 року, було постановлено, 

що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) 

Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка 

Президента України, Булава Президента України.  

 

                         Штандарт Президента 

 

Штандарт затверджений Указом Президента Украї-

ни "Про офiцiйнi символи глави держави" вiд 29 

листопада 1999р. за  № 1507/99. Прапор 

(штандарт) становить собою квадратне синє поло-

тнище зi зображенням у центрi золотого Знака 

Княжої Держави Володимира Великого, по периме-

тру йде золота лиштва з рослинного орнаменту. 

Древко Прапора (штандарта) Президента України 

дерев'яне, верхівка древка має форму кулі з онікса, яка оздоблена рельєфним на-

кладним орнаментом із жовтого металу. 

В Україні до 1999 року символом президентської влади був тільки штандарт 

глави держави. До 1999 року він мав скромніше полотнище, але гарніший дер-

жак. 

Нове двостороннє шовкове полотно було вишито на спеціальному обладнанні, 

що дозволяє досягнути унікальних ефектів. Наприклад, на одній стороні штан-

дарта нанесено понад мільйон стібків ниткою двох відтінків - червоного і жовто-

го золота. А вишитий тризуб, завдяки використанню спеціальної підкладки, ви-

йшов об'ємним. За такою ж технологією зроблені і прапори королеви Великої 

Британії, президентів США та Франції.  

 

                                     Печатка Президента 

 

Гербова печатка затверджена Указом Президента Украї-

ни "Про офіцiйні символи глави держави" вiд 29 листо-

пада 1999р. за № 1108; 1507/99 . Вона має круглу форму. 

У центрi - зображення малого Державного Герба Украї-

ни, по колу йде напис "Президент України". Пiд гербом - 

стилізоване зображення знака Ордена князя Ярослава 

Мудрого. Автор проекту - Олекса Руденко.  



 50 

 Герби областей України:  
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Вінниця  

Площа: 26 500 км2  

Населення: 1 753 900 осіб.  

Щільність: 66 чол / км2  

Міст: 18  

Міст обл.подчіненія: 5  

Сіл: 29  

Районів: 27  

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м.Луцьк 

Площа: 20, 200 км2 

Населення: 1 054 700 осіб. 

Щільність: 52 чол / км2 

Міст: 11 

Міст обл.подчіненія: 3 

Сіл: 22 

Районів: 16 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м.Дніпропетровськ 

Площа: 31 900 км2 

Населення: 3 532 800 чіл. 

Щільність: 111 чол / км2 

Міст: 20 

Міст обл.подчіненія: 12 

Сіл: 45 

Районів: 2 

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м.Донецьк 

Площа: 26 500 км2 

Населення: 4 774 400 чол. 

Щільність: 180 чол / км2 

Міст: 51 

Міст обл.подчіненія: 27 

Сіл: 132 

Районів: 18 
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 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м.Житомир 

Площа: 29, 900 км2 

Населення: 1 373 900 осіб. 

Щільність: 46 чол / км2 

Міст: 10 

Міст обл.подчіненія: 4 

Сіл: 1631 

Районів: 23 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м Ужгород 

Поверхня: 12 800 км2 

Населення: 1 253 900 осіб. 

Щільність: 98 чол / км2 

Міст: 10 

Міст обл.подчіненія: 4 

Сіл: 20 

Районів: 13 

 

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Запоріжжя  

Площа: 27, 200 км2  

Населення: 1 909 300 осіб.  

Щільність: 70 чол / км2  

Міст: 14  

Міст обл.подчіненія: 4  

Сіл: 23  

Районів: 20  

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м Івано-Франківськ 

Площа: 13 900 км2 

Населення: 1 403 700 осіб. 

Щільність: 101 чол / км2 

Міст: 15 

Міст обл.подчіненія: 4 

Сіл: 24 

Районів: 14 
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 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Київ  

Площа: 28 100 км2  

Населення: 1 808 300 осіб.  

Щільність: 64 чол / км2  

Міст: 25  

Міст обл.подчіненія: 11  

Сіл: 30  

Районів: 25  

 

 

 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Кіровоград  

Площа: 24, 600 км2  

Населення: 1 115 700 осіб.  

Щільність: 45 чол / км2  

Міст: 12  

Міст обл.подчіненія: 3  

Сіл: 26  

Районів: 21  

 

 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м.Луганськ 

Площа: 26, 700 км2 

Населення: 2 507 300 осіб. 

Щільність: 94 чол / км2 

Міст: 37 

Міст обл.подчіненія: 16 

Сіл: 109 

Районів: 18 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м Львів 

Площа: 21 800 км2 

Населення: 2 611 000 чол. 

Щільність: 120 чол / км2 

Міст: 43 

Міст обл.подчіненія: 8 

Сіл: 35 

Районів: 20 
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 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Миколаїв  

Площа: 24, 600 км2  

Населення 1 251 500 чол.  

Щільність: 51 чол / км2  

Міст: 9  

Міст обл.подчіненія: 4  

Сіл: 17  

Районів: 19  

 

 

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Одеса  

Площа: 33 300 км2  

Населення: 2 448 200 осіб.  

Щільність: 74 чол / км2  

Міст: 19  

Міст обл.подчіненія: 6  

Сіл: 1136   

Районів: 26  

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Полтава  

Площа: 28 800 км2  

Населення: 1 609 400 чол.  

Щільність: 56 чол / км2  

Міст: 15  

Міст обл.подчіненія: 4  

Сіл: 21  

Районів: 25  

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Рівне  

Площа: 20, 100 км2  

Населення: 1 168 300 осіб.  

Щільність: 58 чол / км2  

Міст: 15  

Міст обл.подчіненія: 3  

Сіл: 20  

Районів: 18  
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 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м.Суми 

Площа: 23 800 км2 

Населення: 1 279 900 осіб. 

Щільність: 54 чол / км2 

Міст: 15 

Міст обл.подчіненія: 6 

Сіл: 20 

Районів: 18 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Тернопіль  

Площа: 13 800 км2  

Населення: 1 134 200 осіб.  

Щільність: 82 чол / км2  

Міст: 18  

Міст обл.подчіненія: 0  

Сіл: 17  

Районів: 17  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Харків  

Площа: 31 400 км2  

Населення: 2 887 900 осіб.  

Щільність: 92 чол / км2  

Міст: 17  

Міст обл.подчіненія: 6  

Сіл: 61  

Районів: 27  

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Херсон 

Площа: 28 500 км2 

Населення: 1 161 400 чол. 

Щільність: 41 чол / км2 

Міст: 9 

Міст обл.подчіненія: 3 

Сіл: 654 

Районів: 18 
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 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

Обласний центр: м.Хмельницький 

Площа: 20, 600 км2 

Населення: 1 414 900 осіб. 

Щільність: 69 чол / км2 

Міст: 16 

Міст обл.подчіненія: 5 

Сіл: 15 

Районів: 20 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Черкаси  

Площа: 20, 900 км2  

Населення: 1 386 600 осіб.  

Щільність: 66 чол / км2  

Міст: 16  

Міст обл.подчіненія: 5  

Сіл: 15  

Районів: 20  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Чернігів  

Площа: 31 900 км2  

Населення: 1 225 200 осіб.  

Щільність: 38 чол / км2  

Міст: 15  

Міст обл.подчіненія: 2  

Сіл: 30  

Районів: 22  

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ  

Обласний центр: м.Чернівці  

Площа: 8 100 км2  

Населення: 918 500 чол.  

Щільність: 113 чол / км2  

Міст: 11  

Міст обл.подчіненія: 1  

Сіл: 8  

Районів: 11  

 

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Направление «Лидерство» 

Инструменты лидера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой статье мы познакомимся с таким неотъемлемым инструментом лиде-

ра, как тайм менеджмент. 

Всегда ли Вы успеваете всё, что запланировали? Или же Вам кажется порой, 

что времени категорически не хватает, и Вы ощущаете себя в цейтноте? Время 

уходит, утекает, расходуется на ерунду, а важные дела так и остаются несделан-

ными? Если дело обстоит именно так, диагноз ясен - Вы неэффективно органи-

зуете своё личное время. А хотите узнать, как управлял своим временем знаме-

нитый учёный, изобретатель, писатель, философ и политический деятель Бенд-

жамин Франклин? 

 Да-да, тот самый Франклин, который улыбается Вам со стодолларовой купю-

ры. Как же он умудрился совмещать все эти занятия? Говорят, что ему остро не 

хватало времени, и тогда он придумал особую систему организации личного 

времени, которая позволила ему успевать больше.  

Бенджамин Франклин (1706-1790) - известный американский учёный, изо-

бретатель, писатель, философ и государственный деятель, эдакий американ-

ский Ломоносов. Пятнадцатый ребёнок в бедной семье, Бен Франклин стал од-

ним из образованнейших и известнейших людей своего времени благодаря не-

уемной тяге к знаниям и работе над собой. Он самостоятельно освоил несколько 

профессий, изучил французский, испанский, итальянский языки, латынь. В тече-

ние 20 лет Франклин издавал «Пенсильванскую газету» и почти 30 лет - литера-

турный журнал «Альманах бедного Ричарда». Он открыл первую в США публич-

ную библиотеку, создал Американское Философское Общество и основал Пен-

сильванский Университет.  
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Заинтересовавшись физикой, Франклин самостоятельно прошёл путь от пол-

ного профана до учёного с мировым именем, сделал важнейшие открытия в об-

ласти электричества и создал теорию кораблестроения. По сей день широко ис-

пользуются такие изобретения Франклина, как громоотвод, электрический за-

пал, бифокальные очки, летнее время и т.д. Кроме того, Франклин - один из наи-

более видных политических деятелей Америки. Он был одним из авторов Дек-

ларации независимости США и под ней стоит его подпись. В годы борьбы Амери-

ки за независимость Франклин был посланником в Европе и заключил союзный 

договор с Францией, а затем и мирный договор с Англией. И это ещё далеко не 

полный список того, чем прославился этот удивительный человек. 

Как он успевал заниматься всеми этими делами сразу? Рассказывают, что он 

столкнулся с острой нехваткой времени, и тогда он изобрёл систему управления 

временем, которая позволила ему действовать в несколько раз эффективнее 

обычного человека. В рамках этого курса я постараюсь кратко изложить суть 

его системы, чтобы и Вы могли использовать её для управления своим личным 

временем. 

Системы хронометража, которым учат на многих курсах управления време-

нем, «направлены назад» - в их основе лежит учёт уже использованного, отрабо-

танного времени, это своего рода дневник того, что сделано. Система Франкли-

на же «направлена вперёд» - она работает с тем, что должно быть сделано. Гло-

бальная задача дробится на подзадачи, те - на ещё более мелкие подзадачи. Ви-

зуально эту систему можно отобразить в виде ступенчатой пирамиды, а процесс 

её применения - как процесс строительства этой пирамиды.  
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1) Сначала укладывается массивное основание пирамиды, служащее опорой для 

всех остальных этажей. 

  

План на день 

  

Краткосрочный план 

  

Долгосрочный (на годы) план 

  

Генеральный план достижения цели 

  

Глобальная цель (достойная цель творческого человека) 

  

Главные жизненные ценности  (чего человек хочет от жизни)  

Человек определяет свои жизненные ценности (грубо говоря - то, чего он хо-
чет от жизни). Для одного это материальный достаток и уверенность в завтраш-
нем дне. Для другого - благополучная семья, любящая жена и счастливые дети. 
Для третьего - слава и высокий социальный статус. Для четвёртого - власть. Для 
пятого - познание. Для шестого - служение во имя человечества... 

  
Список можно продолжать до бесконечности, тем более что обычно у челове-

ка есть некое множество жизненных ценностей. Этап определения жизненных 
ценностей является наиболее важным в построении пирамиды - если на этом 
этапе будет допущена ошибка (например, человек выберет «познание» и 
«служение людям», хотя на самом деле для него важны в первую очередь 
«известность» и «высокий социальный статус»), то впоследствии его неизбежно 
постигнет разочарование. 

  
Итак, первым делом надо составить список жизненных ценностей, причём не 

надо бояться потратить на это слишком много времени - важно хорошо обду-
мать список. Необходимо убедиться, что выбранные ценности не противоречат 
друг другу. 

  
2) Следующий этап - построение второго этажа пирамиды, опирающегося на 

первый. 
План на день 

  
Краткосрочный план 

  
Долгосрочный (на годы) план  



 59 

Генеральный план достижения цели 

  

Глобальная цель (достойная цель творческого человека) 

  

Главные жизненные ценности  (чего человек хочет от жизни)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из составленного списка, человек должен решить, чего он хочет до-

биться. Некоторые ещё называют этот этап «выбором Достойной Цели». Напри-

мер, если кто-то считает, что для него наиболее важны «известность», «власть» 

и «высокий социальный статус», он может решить, что он хочет стать президен-

том Украины. Надо поставить перед собой глобальную цель. Важно убедиться, 

что выбранная цель действительно отвечает всем жизненным ценностям из со-

ставленного на предыдущем этапе списка.  

3) Третий этаж пирамиды опирается на второй. 
 

План на день 
  

Краткосрочный план 
  

Долгосрочный (на годы) план 
  

Генеральный план достижения цели 
  

Глобальная цель (достойная цель творческого человека) 
  

Главные жизненные ценности  (чего человек хочет от жизни) 
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Составляется генеральный план - что, по большому счёту, необходимо, чтобы 
достичь поставленной на предыдущем этапе цели. Например, для того, чтобы 
стать президентом Украины, надо сперва стать губернатором области или мэ-
ром одного из крупных городов Украины, надо иметь партийную и/или финан-
совую поддержку, надо быть известным публике блестящим оратором, надо 
иметь незапятнанную репутацию, надо быть солидным женатым человеком, на-
до получить высшее образование в престижном учебном заведении и т.п. Так и 
пишется план. Поставив перед собой цель, следует составить генеральный план 
достижения цели. 

  
4) Четвёртый этаж пирамиды - долгосрочный (на несколько лет) промежуточ-

ный план с указанием конкретных целей и конкретных сроков. 
 

План на день 
                                                               

Краткосрочный план 
Долгосрочный (на годы) план 

  

Генеральный план достижения цели 

  

Глобальная цель (достойная цель творческого человека) 

  

Главные жизненные ценности  (чего человек хочет от жизни) 

  

 Весьма важно указать, достижению, какого именно (каких именно) пункта ге-

нерального плана способствует достижение данной конкретной цели. Ещё более 

важно указание конкретного срока - если человек говорит себе: «Когда-нибудь я 

обязательно куплю машину» (напишу книгу, пойду учиться в университет...), он 

может тянуть годами и в результате так и не достигнуть цели, но если он назна-

чает себе конкретный срок, он значительно увеличивает шансы добиться сво-

его. 

  

Например, если человек планирует стать президентом и знает, что для этого 

нужно иметь высшее образование, он может включить в свой пятилетний план 

следующий пункт: «До конца 2005 года закончить с отличием  университет по 

специальности "социология и политология" - это, во-первых, даст мне требуе-

мое высшее образование, и, во-вторых, я смогу завести знакомства с важными 

для меня людьми». Итак, следует составить план на ближайшие 4-5 лет, задав-

шись вопросом: «Что я могу сделать в ближайшие годы для достижения целей, 

намеченных в генеральном плане?» В плане важно указать конкретные цели и 

конкретные сроки с точностью до нескольких месяцев, а также указать, какому 

пункту генерального плана отвечает достижение данной цели.  
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5) Пятый этаж - краткосрочный (на срок от нескольких недель до нескольких 

месяцев) план. 

План на день 

  

Краткосрочный план 

  

Долгосрочный (на годы) план 

  

Генеральный план достижения цели 

  

Глобальная цель (достойная цель творческого человека) 

  

Главные жизненные ценности  (чего человек хочет от жизни)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глядя на долгосрочный план, человек спрашивает себя: «Что я могу сделать в 

ближайшие недели или месяцы, чтобы достичь той или этой цели?» Пункты 

долгосрочного плана разбиваются на более конкретные задачи. Например, если 

в долгосрочном плане стоит пункт: «Окончить университет», то в краткосроч-

ный план войдут такие пункты, как «Подать документы в университет», 

«Пройти курсы по подготовке к экзаменам» и т.п. Следует составить план на 

срок от 2-3 недель до 2-3 месяцев и, как и на предыдущем этапе, указать кон-

кретные сроки с точностью до нескольких дней. 
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6) Наконец, шестой этаж пирамиды - это план на один день. 

  

План на день 

  

Краткосрочный план 

  

Долгосрочный (на годы) план 

  

Генеральный план достижения цели 

  

Глобальная цель (достойная цель творческого человека) 

  

Главные жизненные ценности  (чего человек хочет от жизни) 

   

Составляется он, как нетрудно догадаться, на основе краткосрочного плана - 

малые задачи решаются целиком за один день, более крупные разбиваются на 

подзадачи. Например, задача «Подать документы в Гарвардский Университет» 

разбивается на такие подзадачи, как «Выяснить, какие документы и кому надо 

подать», «Оформить необходимые документы», «Отослать документы» и 

«Убедиться, что документы получены», каждую из которых можно назначить на 

какой-то определённый день. Обычно план на день не просто составляется за 

день до того, а складывается из списка различных дел, которые были назначены 

на этот день в течение нескольких предыдущих недель, зачастую в него также 

вносятся коррективы в течение дня. Составляя план на день, желательно ука-

зать время выполнения для каждой задачи.  

Как Вы понимаете, все эти планы отнюдь не являются чем-то неизменным - 

наоборот, рекомендуется регулярно пересматривать их: 

План на день скорее всего будет изменён Вами несколько раз в течение дня. 

Краткосрочные планы рекомендуется пересматривать каждые одну-две неде-

ли. 

Долгосрочные планы должны пересматриваться раз в четыре-шесть месяцев. 

Генеральный план следует пересматривать раз в год. 

 Раз в год рекомендуется критически взглянуть и на поставленную Вами гло-

бальную цель - привлекает ли она Вас по-прежнему? Не хотите ли Вы внести ка-

кие-то коррективы? Тогда же стоит попытаться переосмыслить записанные Ва-

ми жизненные ценности.  
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Многие люди, применяющие систему Франклина, отмечают, что она помогает 

значительно повысить эффективность работы - как за счёт более эффективного 

управления временем, так и за счёт планирования самой работы. 

  

В заключение следует обратить внимание на то, что использование системы 

Франклина ни в коей мере не входит в противоречие с применением какой бы 

то ни было системы хронометража. Наоборот, одновременное использование 

обеих систем может быть вдвойне эффективно, т.к. позволяет взглянуть и 

«вперёд», и «назад».  

 

Наталья Запишная, руководитель творческого объеди-

нения Донецкого областного детско-молодежного центра. 
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Каких только способов генерации новых идей  развития и творческого начала 

не придумано человеком! Мозговой штурм и метод «Шести шляп», ментальные 

карты и метод фокальных объектов, непрямые стратегии, морфологический 

анализ, «Ловушка для идей», метод «Автобус, кровать, ванна» и множество дру-

гих. Но одним из самых ярких и неординарных среди них всех является метод 

синектики, где для поиска новых идей и нестандартных решений проблем ис-

пользуются аналогии, а поставленные задачи переносятся на уже готовые реше-

ния, имеющие место быть в каких-то других областях и сферах деятельности. Но 

о самом методе мы поговорим чуть позже, а сначала скажем несколько слов о 

его создателе — Уильяме Гордоне.  

Уильям Гордон 

Уильям Гордон — это известный изобретатель и исследователь мышления 

творческих людей: других изобретателей и людей искусства. В процессе своей 

деятельности он определил, что индивидуальное творчество и групповое твор-

чество аналогичны друг другу. Это послужило причиной для создания в 1952 го-

ду в Кембридже первой синектической группы, где обсуждались идеи объедине-

ния классического метода мозгового штурма, поэтапного обсуждения проблемы 

и применения всевозможных аналогий и метафор. 

Затем, в 1960 году в Бостоне Ульямомом Гордоном была основана консалтин-

говая компания «Synectics Inc.», а в 1961 году опубликована его книга 

«Синектика: развитие творческого воображения». С тех пор метод синектики на-

чал активно развиваться и завоевал популярность во всём мире. Кстати, клиен-

тами созданной Гордоном организации «Synectics Inc.» являются такие мировые 

компании как «Zinger», «General Electrics», «IBM» и множество других.  

Направление «Креатив» 

Синектика — коллективный творческий метод от 
Уильяма Гордона. 
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Теперь же перейдём непосредственно к описанию самого метода синектики. 

Метод синектики Уильяма Гордона 

Термин «синектика» обозначает совмещение в процессе поиска решения про-

блемы разнородных, порой даже несовместимых элементов. Многие сравнива-

ют его с методом мозгового штурма, однако между ними есть принципиальные 

отличия. Во-первых, в синектике приветствуется критика, а во-вторых, активно 

используются различного рода сравнения и аналогии. В процессе решения по-

ставленной задачи участие принимает группа людей (синектиков), а обсужде-

ние состоит из четырёх основных этапов: 

Прямые аналогии. Они нередко находятся в различных системах (даже в 

биологической), которые решают сходные с поставленной задачи. К примеру, 

есть мнение, что во время своего наблюдения за тем, как червь-древоточец про-

буравливает трубчатый канал в древесине французский инженер Марк Изимбар 

Брюнель пришёл к открытию кессонного метода в строительстве подводных со-

оружений. 

Субъективные (личные) аналогии. В качестве примера можно использо-

вать изобретателя, который представляет себе, как его собственное тело функ-

ционировало бы, если бы он мог, используя его, достичь поставленного резуль-

тата. Что бы он чувствовал, если бы его руки, например, были крыльями или ло-

пастями вертолёта? Или как повело бы себя его тело, если бы он был подъём-

ным краном? 

Символические аналогии. Здесь могут использоваться сравнения, аллего-

рии, метафоры, где свойства чего-то одного отождествляются со свойствами 

другого. К примеру, пространство вариантов, острая проблема, стальное реше-

ние и т.п. 

Фантастические аналогии. На этом этапе нужно представлять вещи такими, 

какими они быть не могут по определению. Например, любой момент вашей 

жизни сопровождается только вам слышной музыкой, которую вы сами можете 

выбирать. Или всегда, когда вы едете на машине, на вашем пути автоматически 

исчезают все препятствия и т.п.  
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Ниже представлена общая схема последовательности этапов синектического 

метода: 

Принцип работы по синектическому методу 

Сама же работа по синектическому методу Уильяма Гордона происходит сле-

дующим образом: 

Первый этап 

Сначала подбирается группа специалистов – так называемый «отдел разрабо-

ток». Она должна состоять из 2-3 человек, являющихся специалистами, пригла-

шёнными со стороны и представляющими разные научные дисциплины, облас-

ти знаний или профессии; и 2-3 человек, являющихся членами основного кол-

лектива, для которого проводится работа. Отбирать специалистов следует, исхо-

дя из диапазона их знаний, практического опыта (желательно, разнообразного), 

гибкости мышления, возраста и психологического типа (лучше, чтобы у всех он 

был разный). Группа должна размещаться в отдельном помещении и для её ра-

боты должны быть созданы все необходимые условия: помещение должно быть 

оснащено требуемой аппаратурой (если это требуется), в нём должна быть мар-

керная доска, маркеры, бумага, ручки и т.п.  
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Второй этап 

Группе должна быть предоставлена возможность провести тестовое занятие 

по использованию аналогий для ориентирования нервной системы всех участ-

ников и их мозговой активности в решении поставленной задачи. Синектики 

должны обсуждать аналогии и использовать эти обсуждения как средство спон-

танного ориентирования своего мыслительного процесса на поставленной зада-

че. 

Далее в действие приводятся представленные выше четыре типа аналогий 

(прямые, личные, символические, фантастические). Они являются фундамен-

тальными, т.к. могут охватить опыт, знания и мысли всех членов группы. Осо-

бенно хорошо, если использовать их по такой системе: прямые – реальные, лич-

ные – телесные, символические – абстрактные, фантастические – нереальные. 

Наряду с этим, особенно важным является то, что каждый член группы должен 

преодолеть свой страх раскрыть перед остальными личные мысли. Для этого 

можно предварительно ознакомить участников с работой опытных синектиков, 

показав, например видеозапись синектического метода в действии. А для того 

чтобы все участники научились распознавать признаки приближения решения 

задачи, следует использовать в процессе работы аудиозаписи пройденных эта-

пов. 

Третий этап 

На этом этапе происходит непосредственно решение проблемы, которое так-

же состоит из нескольких составляющих: 

Формулировка основной проблемы (для того, чтобы все участники чётко 

представляли себе задачу, которую требуется решить); 

Обсуждение возможных решений и отброс неэффективных (позволяет сокра-

тить время на решение проблемы и не растрачивать энергию и творческий по-

тенциал на ненужные идеи); 

Поиск аналогий, которые могут позволить выразить поставленную задачу в 

понятиях, знакомых и привычных для каждого члена группы (так каждый уча-

стники сможет выдвигать свои предложения); 

Определение всевозможных проблем и трудностей, создающих препятствия 

на пути решения проблемы (позволяет устранить возникающие преграды и 

прийти к решению наиболее коротким путём); 

Задавание наводящих вопросов и «отработка» каждого из них (уточнение и 

конкретизация решения). 

В случае если аналогии приобретают слишком абстрактный характер, обсуж-

дение проблемы переводится в более понятное для всех русло. А при появлении 

хоть одной перспективной идеи, её нужно развивать вплоть до того момента, 

когда она станет применима на практике. 
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Четвёртый этап 

Если решение поставленной задачи было найдено и оказалось эффективным, 

то группе синектиков предлагается заняться поиском решений других проблем, 

актуальных для данного коллектива в настоящий момент. Условия и временные 

рамки для этого этапа обговариваются отдельно. 

Краткое резюме 

На сегодняшний день описание метода синектики и его этапов значительно 

упрощены для понимания и всё это кажется простым в применении. Однако в 

действительности использовать синектический метод довольно сложно. К тому 

же, для эффективного его использования обучение групп синектиков должно 

продолжаться как минимум на протяжении года. 

В том случае, если к синектическому методу решит прибегнуть бизнесмен или 

руководитель крупной организации, то ему потребуется найти синектиков-

специалистов, которые смогут обучить персонал всем особенностям и нюансам 

методики. Но любой обычный человек в процессе поиска решения проблем или 

творческих задач может просто применять аналогии, которые являются неотъ-

емлемой и наиболее важной частью синектического подхода. 

 

Желаем вам творческих успехов! 

 

Елена Кравчук, методист  Донецкого областного 

детско-молодежного центра. 
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