
Запорозькі козаки провели обласну науково-практичну конференцію про 

історію Малого Державного гербу України. 
 

30 квітня 2017 року в приміщенні Запорізької державної інжененерної академії, де 

розташована Перша Національна громадська козацька історична бібіліотека ім. князя 

Д.І. ( Байди ) Вишневецького  з нагоди 25-ї річниці затвердження Верховною Радою 

України Малого герба України була проведена обласна-науково-практична конференція 

за темою: " Малий герб України - минуле, сьогодення, майбутнє ".  Колектив бібіліотеки 

підготував відповідну експозицію з книжкового фонду про наукові історичні 

дослідження відносно використання Тризуба, процесу прийняття рішень щодо його 

затвердження та використання в різні часи існування Київської Руси-України, 

Гетьманської Держави, УНР та сучасного періоду новітньої історії нашої держави. 

Організаторами заходу виступив наш колектив козаків-вчених та науковців, членів 

Координаційної ради з питань козацтва Запорізької облдержадміністрації, Великої 

Ради отаманів Запорозького козацтва, Запорозького звичаєвого козацького лицарського 

ордену, Всеукраїнського комітету з питань преси та інформації козацьких 

ЗМІ,козацької історичної бібіліотеки та викладачів Запорізької державної інженерної 

академії. 

 

Доповідав доктор історичних наук, професор, заступник директора Запорізького 

обласного краєзначого музею, наш шановний козацький старійшина Георгій Іванович 

Шаповалов, талановитий науковець та вихователь, автор книги про український 

Тризуб. Як автору декількох робіт з питань норманської теорії , історії козацької 

державності, походів вікінгів мені випала честь бути содоповідачем та координатором 

конференції. 

 

Відкрив захід ректор академії, доктор наук, професор, активний учасник козацького 

патріотичного руху Віктор Аркадійович Банах. Він наголосив на важливісті розробки 

та проведення таких масштабних проектів. Підкреслив міжнародне значення вивчення 

розвитку державної символіки як  дійвого чинника об"єднання зусилль суспільства у 

питаннях європейської ідентифікації народу, співпраці з закордонними науковими 

установами для встановлення правди про минуле та будування майбутнього у всіх 

сферах життя . 



Георгій Іванович дав глибокий аналіз робіт з вивчення питання історії Малого гербу 

України, зацікавив студентів блискавичною розповіддю про видатних нащадків варягів 

- князів Київської Руси-України, державотворців, дипломатів та полководців Ігоря, 

Святослава, Володимира, Ярослава. На прикладах, з використанням останніх новітніх 

знахідок та досліджень показав різні види Тризубу та символіки  князів, козаків, періодів 

Нової та Новітньої історії України. Особливе місце в доповіді було надано святому 

Клименту та його праведному шляху, мученіцькій смерті за віру та людей. З накових 

позицій досвіченого історика, на підставі багаторічних досліджень , результатом яких 

стала ціла книга Шаповалов доказав право на життя твердження про знак Святого 

Володимира як символ хреста та якіру. Беумовно, це вкрайважливий внесок в  

політичний, духовний та культурно-істоичний процес подальшого  відродження 

української традиційної та звичаєвої думки, розуміння процесів, що в різні часи існували 

в різних формах на теренах нашої країни як цінного загальнонаціонального скарбу 

пам"яті про міцні християнські коріння державної влади Руси-України, її  

 

європейського походженя, спільної з всією цівілізацією подальшої генези та 

майбутнього повноцінного повернення в стару добру сім"ю, де в свій час наша могутня 

стародавня держава посідала одне з головних місць. Студенти з великою 

зацікавленістю слухали заслуженого майстра, самі дуже фахово виступали з теми 

зборів. Як содоповідач, знайомий з темою, ще з студентської доби, я розповів про 

використання та велике сакральне та поважне ставлення до Малого гербу України в 

лавах Запорозького козацтва, Збройних сил України, в школах та серед волонтерів. Ми 

звернули увагу присутніх на Доктріну інформаційної безпеки, що була прийнята 

керівництвом країни для захисту об"єктивності та правди про нашу історію, події на 

тимчасово окупованих теріторіях, злочини терористів. Не остання роль відводиться 

нашими ворогами й боротьбі з нашими символами, йде відверта брудна компанія з 

поплюження багатьох аспектів нашої історії та символіки, не останю позицію займає 

боротьба з минулим та сьогоденням через фальсифікацію фактів та свідоме 

перекрученя сенсу тих чи інших подій. Тому сьогодні як ніколи необхідно посилювати 

процес вичення правдивої та реальної нашої історії, з долученням молоді, учнів та 

студентів, керівників громадських патріотичних організацій, працювати з 

військовослужбовцями та капеланами. 

 



Також виступили відомі та поважні представники активної частини громадськості 

області, досвічені та сміливі учасники Революції Гідності, відродження України, 

захисту області від загарбників та окупантів, капелани УПЦ КП священники Юрій та 

Володимир ( який провів молебен по загиблих бійцях на фронті ), Костянтин 

Костянтинович Лямцев, Павло Антонович Білан, батько загиблого бійця 55-ї 

артбригади Олександра , Микола Говоруха. 

 

Конференція та представники запорозького козацького руху опору прийняли рішення про 

продовження проведення таких актуальних, змістовних та необхідних для ретельного 

та всебічного вивчення й глибокого знання славетного минулого державотворення, 

переможних походів, символіки та культури дідів та прадідів, князів та гетьманів, 

державників та  полководців нашої держави. 

 

З повагою, Голова Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, 

кандидат наук з державного управління, член Національного союзу журналістів 

України,військовий історик            

 Дмитро  Сухінін 

м.Запоріжжя, 31 березня 2017 року, оперативний штаб. 


