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Вступ 

2018 року КЗ КОР "Київська обласна бібліотека для юнацтва" ініціювала обласний 

краєзнавчий проект «Молоді імена Київщини», поштовхом для реалізації якого став, 

проведений у 2017 році обласний проект «Київщині-85» (до 85-річчя утворення Київської 

області). 

Проект «Молоді імена Київщини» мав за мету підвищити престиж бібліотек, як 

інформаційних, культурно-освітніх центрів, та їхню роль у соціальній системі інтеграції 

молоді; сформувати у громадськості позитивне ставлення до діяльності бібліотечних 

закладів Київської області; створити інформаційний ресурс «Молоді імена Київщини» для 

популяризації творчості молодих літераторів-початківців. 

Проект має «Положення про започаткування обласного краєзнавчого проекту 

«Молоді імена Київщини». 

За задумом Проекту, бібліотеки Київської області мали подавати Організатору 

інформацію про своїх кандидатів – молодих літераторів-початківців (до 35 років), кількістю 

до п’яти учасників. Інформація мала подаватись шляхом заповнення анкет. За згодою, 

подавалась фотографія автора. По закінченні збору інформації КЗ КОР "Київська обласна 

бібліотека для юнацтва" створила інформаційний продукт, розмістила його на своєму 

офіційному сайті, популяризувала інформацію шляхом видання цього бібліографічного 

альманаху. 

Проект популяризується шляхом розробки логотипу, розміщення інформації та 

анонсів на офіційній сторінці КЗ КОР "Київська обласна бібліотека для юнацтва" та у 

соціальних мережах, проведенням рекламних та інформаційних кампаній у регіональних 

ЗМІ. 

Збір інформації тривав у період з 1 квітня 2018 по 30 вересня 2018 року. 

Узагальнення моніторингу: з жовтня по листопад 2018 р. Запланована щорічна редакція 

поданих матеріалів (за необхідності). Збір інформації проходив на базах районних і міських 

ЦБС Київської області. 

Загальне керівництво Проектом здійснює КЗ КОР "Київська обласна бібліотека для 

юнацтва". Організаційно-методична робота в районах та містах Київщини покладається на 

міські та районні ЦБС. 

                                        ПОЛОЖЕННЯ 

про започаткування обласного краєзнавчого проекту «Молоді імена 

Київщини» 

1. Загальні положення 

 Це Положення регламентує порядок проведення проекту «Молоді імена Київщини» 

далі – (Проект); 

 Ініціатором Проекту є КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва»; 

2. Мета Проекту: 

 Підвищити престиж бібліотек як інформаційних, культурно-освітніх центрів, та їхньої 

ролі у соціальній системі інтеграції молоді; 

 Формувати у громадськості позитивне ставлення до діяльності бібліотечних закладів 

Київської області; 

 Створити інформаційний ресурс «Молоді імена Київщини» для популяризації 

творчості молодих літераторів-початківців; 

3. Шляхи реалізації Проекту             

 Бібліотека подає інформацію про своїх кандидатів – молодих літераторів-   

початківців кількістю до пʼяти учасників; 

 Інформація подається шляхом заповнення анкет (Додаток 1); 

 Подається фотографія автора ( за згодою)  

 По закінченні проведення Проекту КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва» створює інформаційний продукт, розміщує його на сайті бібліотеки, 
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популяризує шляхом видання бібліографічного анотованого покажчика «Молоді 

імена Київщини». 

4. Популяризація Проекту: 

 Розробка рекламно-інформаційних буклетів, інформаційних листів. 

 Розміщення інформації на офіційній сторінці «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва» у соціальних мережах і на сайті бібліотеки; 

 Проведення рекламних та інформаційних кампаній у регіональних ЗМІ; 

 

5. Термін проведення Проекту: 

 Збір інформації для Проекту розрахований на період з 1 квітня по 30 вересня 2018 

року; 

 Узагальнення моніторингу Проекту – жовтень-листопад 2018 року. 

 Щорічно можлива редакція поданих матеріалів (при умові якихось змін); 

 

6. Організатори Проекту 

 Загальне керівництво здійснює КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва»; 

 Організаційно-методична робота в районах та містах покладається на міські та 

районні ЦБС. 

 

7. Підбиття підсумків 

До 30 вересня 2018 року надсилати інформацію з поміткою «Молоді імена 

Київщини» на  kobu-80@ukr.net до КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». 

 Координатор акції – заступник директора з науково-методичної роботи 

Тетяна Іванівна Василькевич 

КЗ КОР «Київська обласна для юнацтва» 

0966676941 

044 529 57 02 

 

АНКЕТА 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата; 

2. Рік і місце народження (вік до 35 років); 

3. Відомості про навчання; 

4. Учасник літературних конкурсів; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань; 

6. Лауреат премій, конкурсів; 

7. Жанр у якому працює автор; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання; 

10. Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є); 

11.  Електронна адреса автора для звʼязку. 

Примітка: дотримуватись нумерації анкетних даних. 
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Баришівська районна бібліотека для дорослих 

    Альона Длугунович 

1. Прізвище ім’я та по-батькові кандидата: Длугунович 

Альона Володимирівна; 

2. Рік і місце народження (вік до 35 років): 27 вересня 1984 

року, м. Березань, Київської області; 

3. Відомості про навчання: Державна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв України та Київський 

національний університет театру, кіно і телебачення ім. 

Карпенка Карого; 

4. Учасник літературних конкурсів: III фестиваль 

комедійного мистецтва ГАШОТЮ - 2017; 

5. Член літературних спілок, об’єднань: була в 

літературному об’єднанні «Дивосвіт» з 2012 по 2018 рік 

6. Лауреат премій, конкурсів: диплом, спеціальна відзнака 

журі за кращу гумореску (гумореска «Золотий гусак») III 

фестивалю комедійного мистецтва ГАШОТЮ-2017; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, проза, драматургія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, 

колективних збірниках: твори вміщені в альманахах: 

 Вогненними дорогами війни: книга пам’яті/ упоряд. 

Кириченко В—К.: Талком,2014. –266с. 

 Своя рідна: інформаційно-просвітницький збірник 

(збірка прози та поезії) творчо обдарованої молоді 

Київщини. – К,2017; 

 Сонцецвіт Березані, Герань для мами. - Хмельницький: В-ць ФОП Стасюк Л.С.,2017. - 

40с.; 

 Сонцецвіт Березані: історико-краєзнавчий та літературно-мистецький альманах/ 

упоряди. Марченко І.В. -- К.: Талком,2013 – 182с.; 

 Сонцецвіт Березані: альманах/ упоряди. Марченко І.В. – К.: Талком,2017. – 210с.; 

 Длугунович А. Київський етюд: вірш// Березанські відомості. —2013. —8 листопада. – 

С.3; 

 Длугунович А.Герань для мами: вірш// Березанські відомості. – 2015. – 6 листопада. – 

С.3; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: 

 Длугунович А. Весняні первоцвіти. – К.: Самвидав,2010. – 64 с.; 

 Длугунович А. Трояндова блакить нескорених небес. – Хмельницький: В-ць ФОП 

Стасюк Л.С.,2017. – 127с.; 

 Длугунович А. Откровение. – 2008; 

10. Спільні заходи з бібліотекою:   

 Презентація книги А.Длугунович «Весняні первоцвіти» (2015 р.) в читальному залі 

Баришівської районної бібліотеки для дорослих; 

 Дискурс «Конституція – основа життя моєї держави» в контексті «Держава.Церква. 

Молодь» (2018 р.), Длугунович А. презентувала збірку «Трояндова блакить нескорених 

небес»; 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: variyafka@gmail.com; тел.: 0680455678 
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Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

Казка про казку 

У переливах місячної ночі 
Блукала казка в пошуках вікна. 

Знайшла. В кватирку силилась проскочить, 

А та наглýхо замкнена була. 
 

Господар дому зачинився щільно, 

Й шпарини не лишив, аби ввійти. 
Зітхав нічної самоти невільник 

І все писав безадресні листи. 
 

Тим часом казка в вікна зазирала, 

Гукала і благала крізь шибки, 

Із темряви як вогник виринала, 
Влетіла б у віконце залюбки… 
 

Господар же паперові жалівся 
На долю злу і на жорстокий світ. 

Так відвести очей і не спромігся, 

Щоби послати приязне «Привіт!»  
 

І казка від байдужості сахнулась, 

Пішла, не оглядаючись, назад 
Й ніколи до вікна не повернулась. 

Зачах сумний господар, наче сад. 
 

Мораль поміж рядків лице ховає: 

 Щоби спізнати долі щедру ласку, 

Життя буденне щоб здавалось раєм, 
Тримай вікно відчиненим для казки! 

 

Вітражі 
 

Через вітражне скло моїх очей  

Ти можеш бачити увесь мій світ.  
При погляді любов із них тече  

Так стрімко, наче птаха переліт. 
 

Відверто я з тобою розмовляю  

І відкриваю помисли свої, 

Чуттів своїх до тебе не ховаю –  
Вони звучать, як диво-солов'ї. 
 

Правдива й чиста я перед тобою,  
Як перед змахом пензля полотно,  

І сяє серце щирою любов'ю  

Через очей прочинене вікно. 
 

Панночка 
 

Ріки кришталеві, трави з оксамиту, 

Спів пташиний лине, наче ода літу. 

Пальчики тендітні верби намочили – 
Від очей цікавих щастя боронили. 

 

Нас в човні гойдають заздрісні русалки, 
Водяник лякає зойком пугача.  

Я ж бо їх боятись відучилась змалку 

Й усмішку ховаю в тінь твого плеча. 

 
Дерев’яні крильця берег віддаляють,  

Я черпаю зорі жменями з води, 

Стеблами лілеї човник наш чіпляють 
Із німим питанням: «Чом прийшли сюди?» 

 

У ледь чутних хвилях, річчиних долонях 
Чистеє кохання вільно гомонить. 

Тільки тут дві тіні можуть без сторонніх 

Із душі у душу щастя перелить. 
Тільки тут, на плесі, під пречистим небом 
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У очах допоки день не защемить, 

Рівні ми з тобою, ну а вдень далебі 
Панночці не можна кріпака любить. 

 

Вільна і невільна, винна і невинна, 
Батько як узнає, певно прокляне. 

Хай йому! Допоки ця ріка невпинна 

Човником тріпоче, зацілуй мене! 

 
Три троянди 

 

Три троянди на жовтому тлі 
Із опалого листя кленового – 

Викид гніву твого випадкового, 

Що лишив борозну на чолі. 
 

Я ніс квіти крізь всесеньке місто, 

Вони свіжі, як подих зими, 
Не кидай їх, прошу підніми, 

То ж кохання моє в зелен-листі. 

 

Нічна молитва 
 

Через вікно бачу я панораму: 

Зоряний купол господнього храму. 
Темряви й світла довічная битва... 

І на вустах дозріває молитва. 

 
Дякую, Боже, за диво ночей, 

Коли не можу зімкнути очей, 

Благословляючи ночі і дні, 

Що відміряєш ти, Отче, мені. 
 

Дякую, Боже, за тихії ночі, 

Коли я чую, як серце шепоче 
Й творчі джерела пульсують в мені, 

Буднів долаючи греблі щільні. 

 
Дякую, Боже, за дні золоті, 

Помисли добрі та дії святі. 

Дякую, Отче, за здатність любити, 
Світло нести і в гармонії жити! 

 

Погляд у дитинство 

 
Запах яблук і свіжого хліба, 

І напоєних чарами трав, 

І хлопчина малий вудить рибу, 
Хоч лататтям запруджений став. 

 

Пам’ять знов піднімає архіви, 
Де лишилось дитинство святе, 

Коли чула у небі я співи 

Й сонце гріло мене золоте. 

 
Зачерствіла душа із роками, 

Сонце палить, а небо гримить, 

А проблеми стальними круками 
Ятрять серце – ой, як же щемить!.. 

 

Якби можна було повернути 
Тихий став весь у пахощах трав, 

Може б знов я навчилася чути, 

Як далекий хтось в небі співав. 
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* * * 

Я піду туди, де рута-м’ята  
Огортає шовком ноги босі,  

Де розлігся зелен-дуб крислато,  

А під ним - струмок дзвінкоголосий.  
 

Вітер зашумить тисячолисто –  

Як мольфар карпатський заговорить, 

І печаль мою зірве, немов намисто,  
Та й розгубить в таємничих горах. 

 

Білет у осінь 
 

Хризантем яскравий спалах 

На багряних килимах  
Сповістив: не за горами  

Гостя - крижана зима.  

 
Де не кинеш пильним оком: 

То горішок, то каштан.  

До кишені ненароком 
Покладу той талісман. 

 

Коли ж віхола закрутить 

Чудернацький свій танок, 
Слідкуватиму за нею  

Крізь мереживо шибок. 

 
І затиснувши мрійливо 

Плід каштана у руці, 

Пригадаю, як дбайливо  
Зігрівав ти руки ці. 

 

А каштан - білет у осінь  
Знов крутитиме кіно  

Про любов квітучу й досі,  

Яку Богом нам дано. 

 
Осінь... Щастя незбагненне, 

Діалог на безліч тем, 

Мій коханий, наречений 
Із букетом хризантем. 

 

Шовковиці 
 

Рясно шовковиці вкрились 

Буйністю ранніх плодів: 

Чорні та білі налúлись 
Низки солодких рядів. 

 

Дід і бабуся старенькі 
Їх посадили колись – 

То чиїсь батько і ненька 

Для онучат запаслись. 
 

Саджанці жваво зростали, 

Спивши з відерця води – 
Діти й батьки смакували 

Перші солодкі плоди. 

 

Кріпли шовковиці пишні 
З року у рік, розрослись, 

Віти важкі та затишні 

Понад двором розляглись. 
 

Вже й онучата шмигають, 

Наче пташата без крил, 
Ягоди смачно вплітають –  

Ніби наїлись чорнил. 
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Радо старенькі втішались: 

«В цьому садку в добрий час, 
Хай би всі рідні збирались 

З вдячністю згадувать нас». 

 
Сиве подружжя спочило 

Попід гранітом тяжким. 

Все, що могло, залишило 

Дітям-онукам своїм. 
 

Та у дітей є квартири, 

Внуки також «городські», 
І вже без пилки й сокири 

Сиплються стіни сільські. 

 
Вужчає стежка до хати, 

Губиться між бур’яном, 

Навіть шовковиці рвати 
Нікому… Пустка кругом.  

 

Де ж ви, внучата і діти? 
Батьківський жде вас поріг. 

Гнуться шовковиці віти –  

Вас виглядають з доріг. 

 
Війна врожай складає у покоси 

 
Війна врожай складає у покоси – 

Їх щедро кроплять материнські роси. 
Лежать сини, як вижате колосся - 

Над ними гірко матері голосять. 

 
Сто літ, і тисяча, і дві минає – 

Час на Землі нічого не міняє. 

Війна точиться, та людей не вчить, 
Як мирно, по-людськи, у світі жить. 

 

Жадоби змій звивається, стискає – 
Народи гинуть, виходу немає. 

І бенкетує враг людського роду, 

Укравши дану Богом нам свободу. 

 
Захисникам України 

 
Осінь свічки палила в зеленому листі.  

Очі сяяли наші закохано-чисті, 
Теплий дотик долонь, поцілунки поспішні. 

Ми були молоді і ще майже безгрішні. 
 

Коли блискавкою прилетіла та звістка: 

Йде війна в Україні, тримайте повістку! 
Захищать свою землю ти рвався так радо, 

Але Схід привітав тебе сонцем і «градом». 
 

І дзвінок телефону лунав як прокляття: 

«Твій коханий помер», – ноги стали як ватні. 

Я ходила одна по осінньому саду, 
 Осипалися мрії рясним листопадом… 

 

Жінка з присмаком мигдалю 
Присвячується  

Тетяні Хмельницькій 

Прив’яла молодість, та очі — з блиском, 

На сонці сяють, як бурштинове намисто. 
Посеред буднів, мов двійнята схожих, 

Уста в усмішці зустрічають перехожих. 
 

Мов річковий потік її вимова, 

Швидка і лагідна, хвиляста і шовкова. 

Душа її наповнена віршами. 
Вони загладжують глибокі шрами — 
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Сліди згорьованих минулих літ, 

Що не дали здійснити їй політ. 
Та виглядає кращу долю й далі 

Красива жінка з присмаком мигдалю. 

 

Жінка зі зламаною долею 
 

Жінка  

         зі зламаною долею 
Стоїть  

          незрушною тополею,  

Вітрам холодним  

         не кориться… 
Волосся 

         кольору кориці 

Ховає  
         крила покалічені  

І сльози на щоках 

         незлічені… 
Замулена  

         душі криниця 

І серце  
         болісно ятриться – 

Кривавлять  

          пам’яті кинджали… 
Вона ж  

         виймає з серця жала, 

Жбурляє  

         в кошик для сміття 
І почина  

         нове життя. 

 
 

Сивочола берегиня 
Присвячується  

директору музею 
Г.Л.Рих 

В її устах минуле оживає: 

І шепіт річки, й жвавий гомін гаю; 
І чутно, ніби з глибини віків, 

Перегук товариства козаків; 

І щира пісня над ставками лине, 
Тріск вогнища в печі і плач дитини, 

І крук, що над могилою ширя, 

І драматичний голос Кобзаря, 

І скрип возів фуражних обважнілих, 
І стогін душ до смерті зголоднілих, 

Бої запеклі до останнього патрона, 

І сповіді з фашистського полону, 
Й «тюльпани» чорні із Афганістану, 

І жалібний плин «Качі» по Майдану, 

Сліз материнських ріки повноводні 
За тих синів, що згинули на Сході… 

В її устах минуле оживає, 

Адже його крізь серце пропускає  
Ця легендарна сивочола берегиня – 

Музею березанського ґаздиня. 

 

Художник 
 

Гра світлотіні, легкий змах руки –  

І завершальний зроблено мазок.  
Пейзаж казковий передав ти у віки. 

У ньому хлібом пахне кожен колосок. 

 

Талант художній, світлий дар природи,  
Відшліфував ти протягом років  

І став художником високої породи,  

Достойним лаврів геніїв-митців. 
Тебе мистецтво манить вдалечінь,  
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Йому ти неспроможний опиратись, 

І мчиш у тріумфальну височінь, 
Щоби промінням слави зігріватись. 

 

Свої полотна, наче немовлят, 
Лелієш від світанку до світанку,  

Забувши про дружину, що стократ  

Стрічає сірі одинокі ранки. 

 
Мистецтво спрагло жертв і ти їх дав: 

У марнославстві потопив кохання, 

Всіх друзів, близьких, рідних розігнав.  
Залишились картини і... страждання. 

 

Життя поклав ти на вівтар мистецтва.  
Чи був по-справжньому щасливим ти?  

Чи не завищена ціна твого “митецтва”?  

Славетний геній з серцем сироти. 

 

Ірина Савчук 

1. Прізвище ім’я та по-батькові кандидата: 

Савчук Ірина Сергіївна; 

2. Рік і місце народження (вік до 35 років): 23 

вересня 1993 року, смт Баришівка, Київської області; 

3. Відомості про навчання: Київський 

національний лінгвістичний університет, факультет 

перекладачів за фахом німецький переклад. 

4. Учасник літературних конкурсів: «Почути», 

«Поезія натхненна жінкою», «Рифма жизни». 

5. Член літературних спілок, об’єднань. 

6. Лауреат премій, конкурсів. 

7. Жанр у якому працює автор: поезія. 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках: 

 Савчук І.Коли спитаєш ти: вірш // Поезія натхненна 

жінкою: збірка віршів, -- К: В-цтво «Дніпро», 2016. – 

С.165;  

 Савчук І. Мамі і тату: вірш// Я дякую тобі: 

літературний альманах. — Хмельницький: Стасюк 

Л.С.,2017. – С.100-102;  

 Савчук І. Закохана Фея. Коли наберусь сміливості, і зізнаюсь відверто: Вірші// Думки 

романтика. – Хмельницький: Стасюк Л.С., 2018. – С.103-105;  

 Савчук І. Глибина і щирість почуттів: вірші// Баришівські вісті. – 2009. – 26 верес.; 

 Савчук І. Випускникам-2010 Баришівської дитячої музичної школи: вірш // 

Баришівські вісті.—2010. – 5 червня; 

 Савчук І. Так плаче скрипка: вірш// Я сама – 2018. -- №4. -- С.6.  

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: facebook.com/ 

Irina Savchuk/ Українська поезія; instaqram.com/virsh_ua 

10. Спільні заходи з бібліотекою:   

 Літературна зустріч «Поезія – ти сила чарівна» 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: savchuk.irina1993@qmail.com 
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Білоцерківська МЦБС 

Богдан Братусь 

1. Прізвище ім’я та по-батькові кандидата: Братусь Богдан Ярославович; 

2. Рік і місце народження: 21.06.2001, Біла Церква; 

3. Відомості про навчання: у 2018 закінчив Білоцерківську загальноосвітню школу I-III 

ступенів №4; 

4. Учасник літературних конкурсів: брав участь у Всеукраїнському конкурсі МАН; 

5. Член літературних спілок, об’єднань: член літературної студії «Рожевий ранок», що 

працює при Центральній бібліотеці для дітей КЗ БМР Білоцерківська міська ЦБС; 

6. Лауреат премій, конкурсів: призер Всеукраїнського конкурсу МАН; 

7. Жанр у якому працює автор: верлібр; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках.  

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: у 2018 році 

вийшла друком перша поетична збірка автора «На Ікарових крилах»; 

10. Спільні заходи з бібліотекою. 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: bratus-verse@ukr.net 

 

Марія-Лурдес Дегтяренко 
 

1. Прізвище ім’я та по-батькові кандидата: 

Дегтяренко Марія-Лурдес Сергіївна; 

2. Рік і місце народження: Київська область, м. Біла 

Церква, 23.02.2000р. 

3. Відомості про навчання: Львівський Національний 

Університет ім. Івана Франка, (міжнародна 

дипломатія); 

4. Учасник літературних конкурсів:  

 Міський конкурс кращих творів молодих літераторів 

«Золотослів» 2016р., 

 Обласний поетичний конкурс «Зерна доброти» 

2015р.; 

 Всеукраїнський літературно-мистецький конкурс 

«Шевченкова весна» 2015р.; 

 Творчий конкурс Всеукраїнської організації 

Українського товариства «Зелена планета» ім. 

Костянтина Желяскова 2013р.; 

 Всеукраїнський конкурс громадського руху 

«Твереза Україна» - «Ми за тверезе життя!» 2013р.; 

 Міжнародний поетичний Інтернет-конкурс 

«Віршована мелодія» 2013р.; 

 Міський конкурс соціальної реклами «Червоний хрест-Символ милосердя» 2014р.; 

 Міський конкурс «Красою творчості уславим рідне місто» 2012р.; 

 Обласний конкурс учнівської та студентської молоді «Я – Київщини гордість і надія» 

2012р. 

5. Член літературних спілок, об’єднань: літературний клуб «Поетичні озерця» 

(Білоцерківська центральна районна бібліотека), літстудія «Рожевий ранок» (центральна 

бібліотека для дітей м. Біла Церква). 

6. Лауреат премій, конкурсів: 

 «Я – Київщини гордість і надія» 2012 р. 

 «Зерна доброти» 2015 р. 

 «Юні таланти Київщини» 2014 р. 

 «Красою творчості уславим рідне місто» 2012 р. 

 «Ми – за тверезий спосіб життя» 2013 р. 

 «Стань письменником»  2015 р. 

mailto:bratus-verse@ukr.net
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 «Герої не вмирають» 2014 р. 

 Міська молодіжна літературно-мистецька премія ім. Миколи Вінграновського 2016 р. 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, верлібри, нариси, оповідання; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 Збірник конкурсних творів учнів 4-8 класів «Ми за тверезе життя»;  

 газети: «Майдан-Брок» (нарис «Хто любить коней так сильно, як я?»); 

 «Сімейна газета» (оповідання «Мирильні цукерки»);  

 «Зелена планета» (новела «Свіжа булочка», «Символ краси»); 

 «Порадниця» (поезії «Його вже не було серед живих…», «Блакитні зорі»); 

 «Твереза Україна» (оповідання «Дві доні, дві долі»); 

 журнал: «Справи сімейні» (оповідання «Справи сімейні»); 

 літературний альманах («У пошуках рожевого птаха», «Сонце під серцем»). 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання:  

 «Я читала вірші коням…» 2013 р. 

 «…І Кафка на ніч...» 2015 р. 

10.  Спільні заходи з бібліотекою: презентація збірок: « Я читала вірші коням…», «… І Кафка 

на ніч…». 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: тимчасово відсутня. 

 

Марія Ільєнко 

1. Прізвище ім’я та по-батькові кандидата: 

Ільєнко Марія В’ячеславівна; 

2. Рік і місце народження: 17.07.2001p., м.Біла 

Церква; 

3. Відомості про навчання: у 2018 році 

закінчила Білоцерківську загальноосвітню  

школу I-III ступенів №4; 

4. Учасник літературних конкурсів: брала 

учать у Всеукраїнському літературному конкурсі 

«Зерна доброти»;  

5. Член літературних спілок, обʼєднань: член 

літературної студії «Рожевий ранок» центральної 

бібліотеки для дітей КЗ БМР «Білоцерківська міська 

ЦБС»; 

6. Лауреат премій, конкурсів: переможець 

Всеукраїнського літературного конкурсу «Зерна 

доброти»; 

7. Жанр у якому працює автор: верлібр; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках; 

9. Перелік друкованих та електронних творів 

про авторів та їхні видання: У 2018 році вийшла друком перша поетична збірка авторки      

«Мед весняних квітів»;  

10. Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): Участь у творчих конкурсах Білоцерківської 

міської ЦБС та центральної бібліотеки для дітей; 

11. Електронна адреса автора для звʼязку: ur5uj@ukr.net 
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Ілона Котовщик 
 

1. Прізвище імʼя та по-батькові 

кандидата: Котовщик Ілона Володимирівна; 

2. Рік і місце народження: 2003 рік, м. 

Біла Церква; 

3. Відомості про навчання: учениця 9-го 

класу  Сухоліського НВК Узинської громади 

Київської області; 

4. Учасник літературних конкурсів: 

 Переможець Всеукраїнського 

конкурсу творчих робіт «Герої не вмирають» 

(2015); 

 переможець ( разом з братом та 

мамою) Всеукраїнського сімейного конкурсу 

«Книга пам`яті мого роду» (2015); 

 дипломант  Всеукраїнського конкурсу  

«У пошуках літературних талантів» ( 2016); 

 фіналіст Всеукраїнського   

літературного конкурсу  імені  Данила 

Кононенка  «Ми   – діти твої, Україно» (2017); 

 переможець Всеукраїнського 

дитячого літературного конкурсу «Творчі 

канікули»; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: 

член  літературного клубу «Поетичні озерця», що працює на базі Білоцерківської 

центральної районної бібліотеки; 

6. Лауреат премій, конкурсів: лауреат  Білоцерківської районної літературної премії 

«Талант року» (2017); перемога у мультимистецькому літературному конкурсі «Молода 

КороНація» — 2018; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках:         

авторські збірки: «Капосний язик»,  «Сонцезайчик», «Афіші осені», друкувалась у 

періодиці, альманахах; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: блог 

«Білоцерківщина бібліотечна», місцеві періодичні видання «Замкова гора», «Громадська 

думка», «Юр`ївська земля», всеукраїнська газета «Кримська світлиця»; 

10. Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): участь у районному заході «Пам`яті Небесній 

сотні». 

11. Електронна адреса автора для звʼязку: golydenko1@ukr.net 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

                                     Бог війни 

                                  Могутній бог війни 

Збирає дань криваву, 
Свинцевий сіє дощ, 

Запалює заграву... 

Бабусі на Донбасі 

Спалив і мальви, й хату, 
А в хлопчака з Полтави 

Забрав назавжди тата... 

Маринка із Одеси 
Жила собі щасливо: 

Стрічала сніг пухнастий, 

Чекала срібну зливу... 
Бездушний бог кривавий 

Прийшов в її родину: 

Із чорної печалі  
Дівча вдягло хустину... 

Листи колись писали 

До Дідуся Мороза 

mailto:golydenko1@ukr.net
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Данилко, Іра, Соня, 

Арзи, Павлусь і Роза.  
Прохали подарунків  

Яскравих під ялинку, 

Тепер вони благають: 
Не бачить ту хустину,...  

Щоб мами і бабусі  

Хустки завжди носили 

Червоні, білі, жовті, 
Малинові і сині... 

Війни могутній боже! 

Уже я не дитина, 
Що хочеш забирай ти: 

Ось іграшок корзина, 

Бери собі “мобілку”, 
Сторінку в “Істраграмі”, 

Але не смій, ти чуєш!!?? 

Забрати сина в мами... 
А знаєш, чорний боже,  

Тебе я не боюся! 

Не плачу я ніколи,  
На зло тобі сміюся! 

З дівчатами зробили 

З паперу і блискіток 

Маленьких янголяток – 
В них частка серця діток... 

Послали обереги 

Бійцям на допомогу, 
Несе крилате військо  

Погибель злому богу... 

Війни кривавий боже, 
Невже не розумієш!!??? 

Програєш дуже скоро, 

Дарма ти шаленієш... 
Якби казки читав ти 

Дитячі, добрі, світлі, 

То знав би, лютий боже, 

Закон існує в світі: 
Добро завжди здолає 

Війну, біду і зло, 

Проб’ється через камінь 
Надії джерело... 

Ти зовсім не могутній: 

Смішний і недоречний. 
Здавайся, лютий боже, 

Тому що ти….приречений! 

 

*** 

Схлипують зорі… Мені їх не шкода. 

Боса красуня бродить в городах. 

Нічка нипає зоряна тихо… 

– Що ти пророчиш? 

Радість чи лихо? 

Зоряно плаче, сліпне від смутку… 

В небі розквітли рясні незабудки, 

Маковий обрій струшує роси, 

В нічки Зоряни скуйовджені коси.. 

Тихо крадеться кудись за городи… 

Плачеш, Зоряно?.. 

Ранок Господній!.. 

 

                       *** 

Все забулось, осипалось квітом, 

і не болить, не щемить, не пече. 

Так буває: раніше важливе 

Щезне, мов роси, водою стече… 

Час безжальний: на клавішах править 

і корегує життя сторінки… 



17 

 

Не зогледишся, як у минуле 

списані вщерть відбуяють листки. 

 

*** 

Непевна  ніч… 

Така страшна й тривожна, 

заплутана, уся із протиріч: 

стріляти можна чи не можна… 

у темінь, в ніч!.. 

Страшна то річ, 

той постріл навмання 

у темінь, 

в ніч,  

у болі з протиріч… 

Страшна то річ  

стріляти навмання!.. 

 

Юлія Проценко 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: 

Проценко Юлія Андріївна; 

2. Рік і місце народження: 2003рік, с. Поправка 

Білоцерківського району Київської області; 

3. Відомості про навчання: учениця 9-го класу 

Поправського НВО Білоцерківського району;  

4. Учасник літературних конкурсів: 

 учасник обласного фестивалю авторської 

поезії та пісні «Малишкові стежки -2017»; 

 переможець літературного конкурсу 

Білоцерківської районної державної адміністрації  

з нагоди Дня збройних сил України (2017); 

5. Член літературних спілок, обʼєднань:      член 

клубу «Поетичні озерця», що діє при 

Білоцерківській центральній районній бібліотеці; 

6. Лауреат премій, конкурсів: лауреат  

Білоцерківської районної літературної премії 

«Талант року» (2017); 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, пісенна 

поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках: поезії «З листа до матері», «Війна», пісні «Моя 

любов», «Фарби життя»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: блог 

«Білоцерківщина бібліотечна», місцева газета «Замкова гора», «Майдан-Брок»; 

10. Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є).  

11. Електронна адреса автора для звʼязку: virusalive@ukr.net 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

* * * 

Дрімає мати в темній хаті… 

А вже згори снаряд летить!.. 

Зчорніла з горя чайка-мати… 

І хата чорна стала вмить!.. 

 

          * * * 

Сину, мій синочку!.. 

Не прошу багато… 

Лиш одне благаю: 

Повернись до хати!.. 

 

 

mailto:virusalive@ukr.net
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Бо чомусь без тебе 

Серце завмирає… 

Де ти, мій коханий?.. 

Душу біль виймає!.. 

 

            * * * 

Жахалась мати серед ночі… 

Плакала… Сльозились очі… 

Молилась: «Господи!.. Амінь...»  

А вранці сонце…  

                   заступила тінь!.. 

 

З листа до матері… 

 

Згадаю, матінко, про тебе… 

І не страшне мені вже небо, 

Звідкіль на землю сипле град 

Вчорашній друг, товариш, брат!.. 

Згадаю – з неба промінець 

Блакитним поглядом злітає!.. 

Нехай нас двох оберігає 

Святий Отець!..  

 

         Війна 
 

Убито сто сердець!.. 

А з неба сипле град!.. 

І знов солдат-боєць 

Тримає автомат!.. 

 

             * * *  

Минає день… Заснула ніч… 

І раптом… гул гармат!.. 

Гранати й кулі – навсібіч!.. 

Корінням вгору сад!.. 

 

І сонце пеклом запекло,  

Посохло зело нив… 

Квітуче вимерло село, 

Град місто спопелив!.. 

 

          * * * 

Тиха тиша на землі… 

Богу помолюсь… 

Крила випущу в імлі – 

В небеса здіймусь!.. 

 

Поблукаю уві сні, 

Доки сняться сни… 

Там любов, слова, пісні… 

І нема війни!..  

 

            * * * 

Тече сльоза, в душі печаль… 

Війна стискає груди… 

Тремтять слова: «прости», «прощай»… 

На серці так безлюдно!.. 

 

          * * * 

Привітаю, поцілую!.. 

Гарні квіти подарую!.. 

Напишу Слова для Тебе, 

Щоб тобі всміхнулось Небо! 
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Фарби життя 
 

1. 

У небі синьому вітри ́

Хмарки́ малюють чорно-білі. 

Додам яскраві кольори, 

Щоб люди світові раділи!.. 

  

Приспів  

Казкові намалюю сни. 

Нехай збуваються вони. 

Де колір сонечка й тепла, 

Нема війни, немає зла. 

 

2. 

А ти не плач, мале дитя, 

Я чорні хмари понад краєм 

Змалюю кольором життя – 

І світ веселкою заграє! 

 

Моя любов 

1. 

Твоя любов – рожевий птах! 

Твоя любов – солодкий трунок! 

Чар-зілля зоряне в очах, 

Уста – солодкий поцілунок. 
 

Приспів  
 

Лечу до тебе мов на крилах. 

Ти обніми мене, мій милий!.. 

Чому ж обійми – хуртовина? 

Чия вина?́ Чия провина? 
 

2. 

В очах твоїх нема тепла. 

Твоя любов – немов намисто, 

Що на вітрах розлука зла 

Довкіл розсипала навмисне. 
 

Богуславська ЦБС 

Анастасія Ращенко 

1. Прізвище ім’я та по-батькові кандидата: 

Ращенко Анастасія Сергіївна; 

2. Рік і місце народження:  

08.01.1995 рік, м. Богуслав, Київська обл.; 

3. Відомості про навчання: 

Закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова за 

спеціальністю тифлопедагогіка, спец. 

психологія; 

4. Учасник літературних конкурсів: 

«Зорецвіт», «Своя.Рідна»; 

5. Член літературних спілок, об’єднань: 

Член молодіжної мистецької студії «Креатив» 

Богуславської ЦБС, координатор 

Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у 

м. Богуслав; 

6. Лауреат премій, конкурсів: учасник 

обласної літературної акції «Своя. Рідна» 

присвячена Дню української мови та 
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писемності, організована працівниками Київського обласного молодіжного центру; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, публіцистика; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках:  

вірші у збірнику творів молодих авторів «Своя. Рідна»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань; 

10. Спільні заходи з бібліотекою:  

 поетичний вечір Шевченківських читань «Читаймо Тараса, учімося в нього»;  

 «Від родини йде життя людини» до Міжнародного дня сім’ї; 

 історично-патріотична година «У нашім серці – Україна» До Дня Незалежності 

України;  

 творча зустріч з науковцем, доктором історичних наук Т.В. Чухлібом та видавцем О. 

Філюком;  

 творча зустріч з кандидатом технічних наук, членом спілки письменників України 

О.Г. Бондаренком;  

 майстер-клас «Громадська активність молоді і право на звернення»  та ін..; 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: Anastasiia.rashchenko@gmail.com  

Анастасія Самусенко 

1. Прізвище ім’я та по-батькові кандидата: 

Самусенко Анастасія Павлівна; 

2. Рік і місце народження: 1999 рік, с. 

Мисайлівка, Богуславський р-н, Київська обл.  

3. Відомості про навчання: 

Студентка 4 курсу спеціальності «Музичне 

мистецтво» КВНЗ КОР «Богуславський 

гуманітарний коледж ім. І.С. Нечуя-

Левицького» ; 

4. Учасник літературних конкурсів: 

«Зорецвіт», «Своя.Рідна»; 

5. Член літературних спілок, об’єднань: член 

молодіжної мистецької студії «Креатив» 

Богуславської ЦБС; 

6. Лауреат премій, конкурсів: учасник обласної 

літературної акції «Своя. Рідна» присвячена 

Дню української мови та писемності, 

організована працівниками Київського 

обласного молодіжного центру; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках: вірші у 

збірнику творів молодих авторів «Своя. Рідна» 

та поетичному студентському альманасі 

«Весняний цвіт»;  

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань; 

10. Спільні заходи з бібліотекою: 

 поетичний вечір Шевченківських читань «Читаймо Тараса, учімося в нього»; 

 творча зустріч з кандидатом технічних наук, членом спілки письменників України 

О.Г. Бондаренком і т.д.;  

 творча зустріч з науковцем, доктором історичних наук Т.В. Чухлібом та видавцем 

О. Філюком;  

 прем’єра книги Т.В. Сінченко; краєзнавчий зорепад «Без слова жити права я не 

маю» До 70-річчя від дня народження поета-земляка Петра Петровича Овчара; 

  «Жіночий образ Богуслава» з нагоди 133-ї річниці від дня приїзду М.О. Вілінської 

(Марко Вовчок) до Богуслава; 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: Nastyssamusenko253@gmail.com  

mailto:Anastasiia.rashchenko@gmail.com
mailto:Nastyssamusenko253@gmail.com
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Бориспільська МЦБС 

Ольга Кацан 

1. Прізвище імʼя та по-батькові 

кандидата: Кацан Ольга Сергіївна; 
2. Рік і місце народження: 13 травня 

1999 р. Бориспіль; 

3. Відомості про навчання: 

Бориспільський навчально-виховний 

комплекс «Гімназія «Перспектива»; студентка 
ННІ журналістики, кіно і телебачення 

Київського міжнародного університету 

(КиМУ); 

4. Учасник літературних конкурсів: 
 поетично-бардівський фестиваль 

«Ірпінський Парнас»; 

 Всеукраїнський фестиваль авторської 

творчості «Славен град»; 
 молодіжна акція до дня української мови та 

письменності «Своя. Рідна»; 

 поетичний конкурс одного вірша про любов 

«Намалюй мені ніч»; 
 міжнародний поетичний конкурс «Чатує в 

століттях Чернеча Гора»; 

 обласний поетичний конкурс «Зерна 

доброти»; 

 конкурс авторської прози, поезії та пісні 
«Легенди про кохання»; 

 міський літературно-мистецький конкурс 

«Тарас Шевченко у моєму житті»; 

 обласний конкурс учнівської та студентської 
молоді «Я – Київщини гордість і надія!»; 

 Міський літературно-мистецький конкурс «Дивослово»; 

 Міський фестиваль «Таланти твої, Бориспільщино»; 
5. Член літературних спілок, обʼєднань: 

 Член Асоціації поетів-ронделістів України (2016); 
 Національної спілки журналістів України (2018); 

6. Лауреат премій, конкурсів: 

 Лауреат премії імені Павла Чубинського Бориспільської міської ради; 

 Переможець Міжнародного фестивалю дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на 
Дніпрових схилах», Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу «Я гордий тим, 

що українець зроду»; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, ронделі, проза; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 
 Слово, що дарує щастя: матеріали міського літературно-мистецького конкурсу 

«Дивослово» / Ред.: Т. Чернойван, Л. Мозгова, К. Паламарчук. – Бориспіль: ПП 

«Люксар», 2011. – С. 35 – 42; 

 Бориспільський край: краєзнавчий альманах/ гол. ред. В. Литвин. – Бориспіль: ПП 

«Люксар», 2014. – Вип. 2. – С. 134-135; 
 Кацан О. Сольфеджіо щирих емоцій / Ольга Кацан // Трудова слава – 2015. – 23 січня. 

– (Літературна стрінка «Альта». Ведучий Володимир Литвин); 

 Намалюй мені ніч [вісник міжнародного поетичного конкурсу одного вірша про любов 

«намалюй мені ніч] / Упоряд. О. В. Альпаков, – Канів. : Склянка часу*Zeitglas, 2015. – 
C. 90; 

 Чатує в століттях Чернеча гора [вісник міжнародного поетичного конкурсу] / Упоряд. О. 

В. Альпаков, – Канів. : Склянка часу*Zeitglas, 2015. – C. 58; 

 «Розкажи Світові про Україну» – «Я відкриваю Світові «Артек-Буковель»: з творів-
роздумів українських школярів / Укладачі: М. Ф. Іллюк, Н. О. Іллюк. – К.: ІТА «ЮН-

ПРЕС». – 2015. – 36 с.; 

 Скіфія 2015. Літо /Упоряд. О. В. Альпаков, – Канів. : Склянка часу*Zeitglas, 2015. – C. 

219-224; 
 Скіфія 2015. Осінь/Упоряд. О. В. Альпаков, – Канів. : Склянка часу*Zeitglas, 2015. – C. 

243-246; 
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 Скіфія 2015. Зима /Упоряд. О. В. Альпаков, – Канів. : Склянка часу*Zeitglas, 2015. – C. 

260-264; 

 Бориспільський край: краєзнавчий альманах / гол. ред. В. Литвин. – Біла Церква: ТОВ 
«Білоцерківдрук», 2016. – Вип. 3. – С. 180-181; 

 Літерат / ред. І. Жусєв. – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2016. – № 4. – С. 75-78; 

 Кацан О. Не забувайте власний рід [рондель] / Ольга Кацан // Я сам (а) – 2016. – квітень. 
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Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

*** 

Я благаю: стань восьмою нотою октави вітру. 

Ця весна не для мене! Чуєш: зітхає, 

Змішавши прозорі відтінки на палітрі 

Пензликом часу. Нехай собі підсихає… 

Підсихає любов, так схожа на орхідею, 

Що торкнулась окрайцем весняної сукні 

До моєї душі, стираючи натхненні ідеї, 

Залишаючи фото – заквітчані, незабутні… 

Моя кімната – давно не оранжерея щастя: 

Вже звіяли  букети, сповнені ароматом сонця. 

Лиш один браслет, й досі вдягнений на зап’ястя, 

Береже таємниці про те, що ніяк не збулося… 

Та й, мабуть, не збудеться, бо весна – то не фея. 

Вона теж світла дівчина, щастям не вкутана; 

Записує в нотатник свою –енну епопею, 

Сумну із нотами радості, в клубочок заплутану. 

І на нашім годиннику зупинилася стрілка, 

Утворивши трикутник хандривості. 

У сльозах не потонеш – так мілко, 

А сміятись – не вистачить в мене сміливості. 

Я прошу: не сип снігу у кошик березня. 

Хай не в’януть ці невесняні троянди на моєму столі, 

Нехай восьмим дивом дихання вернеться 

Й восьму ноту курличуть зимі журавлі.  

 

  *** 

Паралельні світи, 

Вимір інший. 

Ми з тобою на «ти»... 

Кращий? Гірший? 

Ми з тобою удвох 

Віч-на-віч… 

Тут  уламки епох 

Навсібіч... 

Тут між нами нема 

Гравітації, 

Тільки  тихо дріма 

Імітація.. 

Хоча інші ми є 

І несхожі, 

Кожне слово твоє 

Насторожі… 

Паралельні думки 

Не пускають, 

А словесні струмки 

Не вщухають. 
 

  *** 

Читай мене на сторінках весняних вулиць, 

У світанках сонячного марева, 

Що простягається особливим ароматом, 

Чуттєвістю, млостю від бруньок бузку,  

не побачених ще сонцем, до струн серця. 

Поглянь на світ у моїх долонях: 
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Тут живуть і вмирають усі казки 

 із життєво-предивними сюжетами.  

Гортай фотоальбом моєї душі 

У пасмах довгастого волосся, 

Надмірно скуйовдженого спогадами істинного щастя. 

Читай мене справжню у мовчанні: 

Воно розкаже про все. 
 

*** 

Твоє серце – тепловий двигун, 

що за призначенням перетворює пару моїх почуттів 

у теплову енергію, 

зігріваючи кожну жилку мого тіла, 

затьмарюючи думки силою-силенною незрозумілих тверджень…  

їх так багато – не злічити! 

І купа цих тверджень –  

 ніби формулювання законів термодинаміки, 

що переплелися із звичайних речей у ланцюг незрозумілості.  

… Шкода, що альтернативне джерело мені не доступне. 

Падає довговічність – 

Довговічність того теплового двигуна, 

що лише за 200-300 км огортає душу в нестяму – 

твого серця. 

А мій нагрівник збився від різниці тисків. 

Завдяки хімічним реакціям моя любов перетворилася на 

рідкий кристал – 

блискучий, 

чарівний, 

неповторний. 

І жодна границя міцності не втримає імпульс сили мого кохання, 

що за всіма законами фізики 

дорівнює зміні імпульсів наших почуттів. 

Жодні постулати з теорії відносності 

не зможуть змусити нас замислитися і спинитися. 

Нам властива гравітаційна взаємодія. 

Саме нам,  

і нікому іншому!  

Лише запам’ятай,  

твоє серце – тепловий двигун, 

який самочинно зігріває мої холодні руки  

і запалює вогонь у серці. 

 

*** 

Смик… смик… іще одна пір’їнка… 

Смик…  смик…  

Що з вами, люди? 

Чому? 

Чому так? 

Невже мій розпач, солоні сльози, 

несамовитий щем у серці 

приносять втіху? 

Смик… смик… радієте! 

Смієтеся, висмикуєте останні пір’їнки ніжності  

з моїх крил! 

... Хочу літати, линути, 

здійматися у серпанку багряного сонця. 

Літати…  літати.. . лі-та-ти. 

Не можу! Па-да-ю-ю. 

Не тримають крила. 

...  Їм не соромно висмикувати пір’їнку за пір’їнкою, 

любов зі щастям, 

душевні поривання із почуттями! 

Смик…  смик… Як бо-ля-че! 

Щем. Відчай. 

Зарано зловтішаєтеся! 

Полечу! Як не на крилах, то на місячному промінчику мрій. 
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Відчую. Вдихну на повні груди. 

Злечу…  

на крилах ластівки, 

на струменях світла, 

на подиху вітерця. 

Люблю... Вірю…  досягну. 

Не впаду! 

… смик… смик… 

Та смикайте скільки хочете! 

Смійтеся від душі!  

Ну ж бо.. . смикайте! 

Не впаду!  

Літатиму! 

Любитиму! 

Ві- 

ри- 

ти- 

му! 

Vis-à-vis 

Мені тісно під твоїм радикалом 

І незручно під квадратним степенем. 

Та найбільше обурює ця від’ємність і відносність.  

Вряди-годи серед  сухих систем відліку, 

Координат і стандартних виглядів 

Проблискує щось гіперболічно-дивовижне, 

Несхоже на звичайні габарити й усім відомі  

тригонометричні тотожності… 

Моє серце… 

воно хвилюється, тріпоче, 

прагне промінчика людяності у енному степені – 

величного, 

світлого, 

додатного… 

так!  

Неодмінно додатного, 

Колосально-величезного, 

Направленого вправо – до щастя, до нескінченного щастя. 

…Гірко! 

Не влаштовує кубічний корінь, 

набридли епістолярії квадратних рівнянь, 

суворі коефіцієнти гомотетії, 

інерційні системи відліку, 

паралельність поглядів, 

різносторонність думок, 

неспівнаправленість переміщень. 

І ця сповідь  vis-à-vis  

взаємно ірраціональна. 

 

 *** 

Моїм смутком уранці защебече ластівка… 

Віщуючи грозу моїх думок, 

Вона низько злетить над землею. 

А з низин падати не страшно!  

Пробирає душу якась фатальна впевненість: «вцілію»… 

Злива – не найгірше! Навіть, 

коли вона надприродно солона. 

На сірому окрайці неба доля намалює веселку… 

аби лише вчасно, до падіння… 

Ластівко мого смутку, не підлітай так високо! 

 

*** 

Десь у Всесвіті, поміж планетами, 

Розлилося космічне вино. 

З галактичними силуетами  

Грали зорі тоді  в доміно.  
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А небесний легкий макіяж 

Зіпсувався дощами сліз.  

І заплакану Ніч у вояж  

Покотив  мій Чумацький Віз. 
 

Метеори шалені вогненний 

Танцювали все далі танок. 

Їхні вигуки звично-численні 

Дзеленчали, неначе дзвінок. 
 

Від’їжджала у колісниці 

Далі й діла заплакана Ніч. 

Закінчились у неї гостинці – 

Втекли гості урізнобіч. 

 

Ірпінський рондель 
 

Ірпінь. Кав’ярня. Клаптик щастя. 

Парфуми затишку довкіль. 

Скидає місто втоми бриль. 

На мить здається: може, вдасться? 

 

У пошуках одної масті  

Так легко загубити ціль. 

Ірпінь. Кав’ярня. Клаптик щастя. 

Парфуми затишку довкіль. 

 

Тугенький вузлик на зап’ястя 

Прив’яже долі дивний кіль.  

Коли скінчиться водевіль 

Й усе сторицею воздасться?  

Ірпінь. Кав’ярня. Клаптик щастя.  

 

 *** 

Серпень – то лиш літа окраєць, 

Крапка з комою в стрічці «Життя». 

Він у мене шубовснув (зухвалець!) 

І погріб, залишивши взуття. 

Він розбризкував манну ілюзій, 

Він купався в стариц́ях душі. 

Я терпіла зневагу… «Боюся!» – 

Полетіло у жмури-вірші. 

Увіпнулась в чуприну пахучу: 

«Годі, чуєш? Спинись, літокрад! 

Не вмивай у сльозах моїх груші, 

Не надкушуй із мрій виноград». 

Взула нащось мешти забуті –  

Затісні, як душа твоя, серпне.  

Тільки день-врожай в каламуті 

М’якушем ласим терпне-терпне.  
  

*** 

Крок – і попереду спалахують ліхтарі. 

Вдих – і ріжок місяця завиває кучері. 

І нехай цокотіння підборі  

Не в ритм цій музиці гордості, 

Ти несеш шлейф осінньо-жасминової граційності –  

Нею пахнуть твої парфуми. 

І якщо ти здгирнеш плечима, 

Мовляв «Цього не може бути!», 

Зазирни за фіртку саду моїх сподівань. 

Ти побачиш, як під осінньою мчижкою 

Тягнеться в обійми нема жасмин. 

Ніби я до тебе.  
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*** 

Пані осінь  

У фаетоні 

Вирушала на зоряний бал. 

Пані осінь 

Волосся червоне 

Загортала у сонячну шаль. 

Пані осінь 

 шлейф дощовий  

Накидала на воскові плечі. 

Пані осінь  

чекала зими 

І потроху збирала речі. 

Пані осінь 

Трохи втомилась 

Убиратись щодень, мов на свято. 

Пані осінь 

Туманом умилась 

Й задивилась удаль винувато. 

Пані осінь 

Чекала відпустки 

І не вірила більше в дива. 

Пані осінь 

Заплакала в хустку, 

Бо душа у неї – жива.  
 

*** 

У вітті берізки заплуталось сонце,  

На гойдалці-листі мружиться час.  

Залюблений в осінь прилинув пегас,  

Моргнувши до плину: «Назовсім».  

 

І рими, пістрявих думок охоронці,  

Всміхалися серцю без зайвих гримас.  

У вітті берізки заплуталось сонце,  

На гойдалці-листі мружиться час.  

 

Мрійнощів втішних легкі волоконця  

Політ павутинний заводив у джаз,  

Тишно вплітаючи в щастя анфас  

Шаріння минулого, мов незнайомці…  

У вітті берізки заплуталось сонце.  

 

           More pochyttiv 

Вже чайки квилять по-осінньому,  

А море шаленіє не на жарт.  

І кроком ніжним, мріяно-весільним  

Ступає урочисто листопад.  

І босі ноги сніжно-білуваті  

Торкаються холодного піску.  

І ці думки такі приземкуват́і 

З часу ́кат́ушки змотують ліску́.  

А серце, ніби найгарнішу мушлю,  

Вмива солона хвиля прохолоди.  

І ця миттєвість тихо-непорушна  

Влива у душу чашу насолоди.  

І ти тремтиш від холоду й блаженства,  

Вдихаючи цей моря ніжний ладан.  

За цю хвилину щирого шаленства  

Усі скарби душі віддати ладен.  

Й волосся, ніби порване вітрило,  

Спокійно віддається в руки вітру,  

І спогади щасливістю незримо 

Гортають аркуші на нотному пюпітрі.  
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Тетяна Підгурська 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Підгурська Тетяна Сергіївна; 

2. Рік і місце народження: 19 листопада 1990 року; 

3. Відомості про навчання: Бориспільська загальноосвітня школа I-III cт. № 3; 

Бориспільська ЗОШ I-III cт. № 1 ім. Юрія Головатого; Бориспільський міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат за спеціальністю “Секретар керівника”; Бориспільська 

дитяча музична школа по класах бандури та гітари; Київський міжнародний університет 

(Інститут журналістики) за спеціальністю “Теле-радіожурналіст”;   

4. Учасник літературних конкурсів:  
 VII поетичний фестиваль-конкурс для людей з інвалідністю «Поетичний рушник» у 

м.Обухів; 

 Всеукраїнський фестиваль авторської творчості "Славен Град" у м. Переяслав-

Хмельницький (2016, 2017, 2018);  
 всеукраїнський Фестиваль-конкурс «Ірпінський Парнас» (2017,2018).  
5. Член літературних спілок, обʼєднань. 

6. Лауреат премій, конкурсів:  

 II місце на VII поетичному фестивалі-конкурсі для людей з інвалідністю «Поетичний 

тушник» у номінації "Інтимна лірика"; 
 всеукраїнський Фестиваль «Ірпінський Парнас» - II місце у номінації "Виконавська 

майстерність" (2017); 

 I місце у номінації "Авторська пісня" (2018) всеукраїнського фестивалю "Славен Град" у 

м. Переяслав-Хмельницький,  
 Всеукраїнський фестиваль авторської творчості - диплом учасника. 

7. Жанр у якому працює автор: лірика; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках:  

 художні есе у міськрайонній газеті "Трудова Слава": "Принц за власний рахунок", 
"Розступіться, я з'їжджаю", "Ліван туристичний та екзотичний: сповідь бориспільського 

фотокора", "Туристичний блокбастер по-чернівецьки", "До Швейцарії по нотах, або 

іноземці на зупинках не трапляються?"; 

 вірш "Мовчи" у VII збірнику поетичного фестивалю-конкурсу для людей з інвалідністю 

"Поетичний рушник" у м. Обухів. 
9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання:  

 Портретні нариси у міськрайонних газетах Бориспільщини "Трудова слава", "Вісті", 

"Термінал";  

 про призове місце на всеукраїнському Фестивалі «Ірпінський Парнас» (II місце у 
номінації "Виконавська майстерність" (2017)",  

 про учасницю, 2018-го -ведучу всеукраїнського фестивалю "Славен Град" у м. 

Переяслав-Хмельницький; 

 автобіографія у VII збірнику поетичного фестивалю-конкурсу для людей з інвалідністю 
"Поетичний рушник" у м. Обухів.  

10. Спільні заходи з бібліотекою: захід до Дня Святого Валентина у лютому 2014-го; 

11. Електронна пошта: mackaroshka@ukr.net 

 

Світлана Романенко 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Романенко Світлана Анатоліївна; 

2. Рік і місце народження: 13.04.1983, м.Бориспіль; 

3. Відомості про навчання: отримала дві вищі освіти у Київському національному 

торговельно-економічному університеті за спеціальностями «Товарознавство та 

експертиза у митній справі», «Філологія. Технічний переклад. Англійська мова»; 

4. Учасник літературних конкурсів:  

 у 1999 році стала переможницею конкурсу патріотичної поезії, присвяченого пам’яті 

Василя Симоненка; 

 2004 рік переможець Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов»; 

 2011 рік – дипломант конкурсу «Коронація слова»; 

 2012 рік―лауреат 3-ї премії «Коронації слова» у номінації «Пісенна лірика»,  

 2013 рік ― срібна статуетка у номінації «Пісенна лірика» і диплом у номінації «Дитяча 

пісенна лірика»; 

 2012-2013 рр. – лауреат  Конкурсу-фестивалю імені Івана Коваленка; 

 2015 рік — 3-тя премія у номінації «Пісенна лірика»;  

 2017 рік — 3-тя премія у номінації «Пісенна лірика»;  
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 2017 рік – 1-а премія у номінації «Віршовані твори для дітей»;  

 2017 рік – лауреат поетичного конкурсу «Лицар Карпат»;  

5. Член літературних спілок, обʼєднань:  

 член Асоціації ронделістів України;  

 з 2014 року — член Національної спілки письменників України; 

6. Лауреат премій, конкурсів:  вказане у пункті 4,  «Поет року 2015» за версією журналу 

«Дніпро». 

7. Жанр у якому працює автор: поезія (для дітей та дорослих), коротка проза (для дітей та 

дорослих), пісенна лірика; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 публікації в газеті «Літературна Україна», краєзнавчому альманасі «Бориспільський 

край», регулярні публікації у журналах «Дніпро», «Пізнайко», «Ангелятко» та ін.  

 публікації вірші та прози у збірках: 

- антологія майданівських віршів «Небесна сотня» (Чернівці, «Букрек» 2014), 

- антологія «Викрадення Європи» (Київ, Електрокнига, 2014), 

- антологія міжнародного поетичного фестивалю «Terra poetica» («Самміт-книга», 2014), 

- антологія мистецького фестивалю «Ї» («Крок»-2015), 

- «Антологія українського ронделя» («Дивосвіт» — 2015), 

- збірка «Сни Аурінії» (ТОВ «Друкарня Рута» — 2015), 

- поетична міні-антологія «8 жінок» («Самміт-книга» — 2016), 

- літературно-мистецький збірник White Poenix (ТОВ «Друкарня Рута», випуск перший та 

другий, 2015), 

- Серія «Дорожні історії» (видавництво «КМ-Букс»): «Аеропорти», «Потяги», «Велосипеди» 

(2016-2017 рр.) 

- збірник оповідань на інклюзивну тему: «Сонце не вміє світити наполовину» (видавництво 

«Самміт-Книга», 2017). 

- колективний поетичний артбук мовою Брайля «Почути» (2018) 

- колективна збірка «Голоси Севами» («Електрокнига», 2018). 

- «Теплі історії в конвертах», збірка оповідань. Група авторів» (Брайт Стар Паблішинг, 

2018). 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань:   

 поетичні збірки «Моя зоря»(2001),  

 «Дівчинка з дорослими очима»(2005),  

 «Душа епохи молодість»(2006),  

 «Світла і тіні» (2015),  

 віршики-загадки для наймолодших «Впізнай мене» та «Міняймося хвостами» («Маміно», 

2018). 

10.  Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є). 

11.  Електронна адреса автора для звʼязку: svetaveto4ka@gmail.com 

Броварська РЦБС 

Анна Заболотна 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Заболотна Анна Олексіївна; 

2. Рік і місце народження: 1998р., с. Семиполки; 

3. Відомості про навчання: НПУ ім. Драгоманова; 

4. Учасник літературних конкурсів: 

 журнал «Справи сімейні»,  

 конкурси «Кращий твір про маму» (2016, ІІ місце),  

 «Кращий твір про тата» (І місце). 

5. Член літературних спілок, об’єднань. 

6. Лауреат премій, конкурсів. 

7. Жанр у якому працює автор: новели; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках. 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання. 

10.Спільні заходи з бібліотекою: учасниця різних бібліотечних заходів. 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: hanna0801@ukr.net 
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Андрій Скуйбіда 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Скуйбіда Андрій Анатолійович; 

2. Рік і місце народження:  26.02.2007 р.н., м. Бровари Київської обл.; 

3. Відомості про навчання: Броварська ЗОШ І-ІІІ ст.; 

4. Учасник літературних конкурсів: 

 всеукраїнський поетичний конкурс «Зерна доброти»,  

 районний конкурс «Письменницька ватра початківців Броварщини». 

5. Член літературних спілок, об’єднань: член літературно-мистецького об'єднання 

«Криниця», м. Бровари. 

6. Лауреат премій, конкурсів:  

 всеукраїнський поетичний конкурс «Зерна доброти» - ІІІ місце, 

 конкурс «Письменницька ватра початківців Броварщини» -  ІІ місце. 

7. Жанр у якому працює автор: лірика, гумор та сатира; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: газета 

«Нове життя», м. Бровари, «Побажання на різдво»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання.  

10. Спільні заходи з бібліотекою.  

11. Електронна адреса автора для зв’язку: andriysky2602@gmail.com 

 

Тетяна Фощан 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Фощан Тетяна Віталіївна; 

2. Рік і місце народження: 2001, м. Бровари. Броварського р-ну Київської обл.; 

3. Відомості про навчання: Требухівська ЗОШ І-ІІІ ст.; 

4. Учасник літературних конкурсів: так; 

5. Член літературних спілок, об’єднань: ні; 

6. Лауреат премій, конкурсів: ні; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

«Космос, подібний до жінки»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: нема; 

10. Спільні заходи з бібліотекою:  

 «День матері»,  

 «Різдвяні вечори»,  

 «Дзвони Чорнобиля».  

11. Електронна адреса автора для зв’язку: tanyafoshan@gmail.com 
 

Валентина Хамбір 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Хамбір Валентина Юріївна; 

2. Рік і місце народження:29.07.2002 р., Броварський р-н, с. Русанів; 

3. Відомості про навчання: 9 клас, Русанівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»; 

4. Учасник літературних конкурсів: «Письменницька ватра початківців Броварщини», І 

місце; 

5. Член літературних спілок, об’єднань. 

6. Лауреат премій, конкурсів. 

7. Жанр у якому працює автор: поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках. 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання. 

10. Спільні заходи з бібліотекою: літературні читання, конкурс читців. 

11.  Електронна адреса автора для зв’язку. 

Анна Хобта 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Хобта Анна Олександрівна; 

2. Рік і місце народження: 2001, м. Бровари Київської обл.; 

3. Відомості про навчання: Требухівська ЗОШ І-ІІІ ст.; 
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4. Учасник літературних конкурсів: так; 

5. Член літературних спілок, об’єднань: ні; 

6. Лауреат премій, конкурсів: ІІ місце в конкурсі «Письменницька ватра початківців 

Броварщини»; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: «Що 

криється за тінями і пітьмою», «Не втрачай себе поміж всіх людей», «Лиш перехожі в 

цьому світі»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання.  

10.  Спільні заходи з бібліотекою: учасниця бібліотечних заходів «День матері», «Різдвяні 

вечори», «Дзвони Чорнобиля». 

11.  Електронна адреса автора для зв’язку: annakhobta@gmail.com 

Богдана Якубовська 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Якубовська Богдана Русланівна; 

2. Рік і місце народження: 12.09.2006, с. Красилівка Броварського р-ну Київської обл.; 

3. Відомості про навчання: Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст.; 

4. Учасник літературних конкурсів: учасниця районного літературного огляду-конкурсу 

«Письменницька ватра початківців Броварщини»; 

5. Член літературних спілок, об’єднань. 

6. Лауреат премій, конкурсів: І місце в конкурсі «Письменницька ватра початківців 

Броварщини». 

7. Жанр у якому працює автор:  різний, але найбільше любить писати вірші. 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках.  

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання.  

10.  Спільні заходи з бібліотекою: учасниця бібліотечних заходів. 

11.  Електронна адреса автора для зв’язку; inneska27-32@ukr.net 

Васильківська центральна районна бібліотека 

Світлана Кулик (Фоя) 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Кулик (Фоя) Світлана Петрівна; 

2. Дата та місце народження: 6 лютого 1987 р., село Плесецьке Васильківського району 

Київської області; 

3. Відомості про навчання:  

 1993 –  2002 рр. – Плесецька середня загальноосвітня школа;  

 2002 – 2006 рр. – Київський коледж міського господарства Академії муніципального 

управління, молодший спеціаліст з електромеханіки, диспетчер;  

 2006 – 2009 – Академія муніципального управління, спеціалізація – автоматизація 

транспортних систем, інженер з автоматизації транспортних систем.  

4. Учасник літературних конкурсів – 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: член літературно-мистецької спілки «Багаття 

калинове» (з дня її заснування); 

6. Лауреат премій, конкурсів – 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, різножанрова проза та статті; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках:  

 Друкувалася в міжнародному літературно-художньому журналі «Твої вірші» (прозові 

твори: «Червоні маки» та «Не вгадав») та інших періодичних виданнях. 

  Твори «Чисті факти», «Кого ж посватали?» та інша поезія увійшли до альманаху 

«Багаття калинове» від 2016 року.  

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання В березні 2018 

року власними силами видала книгу «Подих».  

10. Спільні заходи з бібліотекою - 

11. Електронна адреса: foyasveta777@ukr.net. 

mailto:foyasveta777@ukr.net
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Іванківська централізована бібліотечна система 

Олександра Рогальчук 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Рогальчук Олександра Олексіївна; 

2. Рік і місце народження: 2006 р.н, с. Оране Іванківського р-ну Київської обл.;  

3. Місце навчання: опорний навчальний заклад «Прибірське НВО ЗОШ I-IIIст.- дитячий 

садок»; 

  Учасник літературних конкурсів: «У пошуках літературних талантів», «Творчі 

канікули»; мовно-літературний конкурс ім. Тараса Шевченка; конкурс з української 

мови ім. Петра Яцика; поетичний конкурс «Зерна доброти»; 

4. Член літературних спілок, обʼєднань; 

5. Лауреат премій, конкурсів: 

 Перше місце в обласному турі Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу 

«Творчі канікули»; 

 3 місце в обласному етапі поетичного конкурсу «Зерна доброти»; 

 3 місце в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Тараса Шевченка; 

 Дипломант Всеукраїнського конкурсу «У пошуках літературних талантів»; 

6. Жанр у якому працює автор: поезія; 

7. Твори, що публікувалися в районній газеті «Трибуна праці»: 

 «Вірш про бібліотеку» (2015 р.); 

 «Заграє осінь барвами в саду» (2016 р.); 

 «Боже мій, збережи Україну» (2017 р.); 

 « З болем у серці» (2017 р.); 

 «В День пам’яті та примирення» (2018 р.); 

8. Статті, що публікувалися в періодичних виданнях, колективних збірках: 

 «У пошуках літературних талантів» - газета Літературна Україна від 18.08.2016 р.; 

 «Літературно обдарованим дітям вручено Лескара» - газета Літературна Україна від 

01.09.2016 р.; 

 «В 10 років – дипломант» - районна газета Трибуна Праці від 22.10.2016 р.; 

 «Вишивала мама» - Збірник творів переможців Всеукраїнського літературного конкурсу 

«У пошуках літературних талантів» 2016; 

 «Мій рідний край» - Збірник творів переможців Всеукраїнського літературного конкурсу 

«У пошуках літературних талантів» 2016 

 «Така чудесна травнева година» - Збірник творів переможців Всеукраїнського 

літературного конкурсу «У пошуках літературних талантів» 2016; 

 «Наша родина» - Збірник творів переможців Всеукраїнського літературного конкурсу 

«У пошуках літературних талантів» 2016; 

 «Краса людини не ховається в очах» - Збірник творів переможців Всеукраїнського 

літературного конкурсу «У пошуках літературних талантів» 2016; 

 «Вогонь горить на Україні» - Збірник творів переможців Всеукраїнського літературного 

конкурсу «У пошуках літературних талантів» 2016; 

 «Вже цілий рік гримить у нас війна» - Збірник творів переможців Всеукраїнського 

літературного конкурсу «У пошуках літературних талантів» 2016; 

9.  Участь в бібліотечних заходах: 

 Свято Незалежності «Моя країна – Незалежна Україна» (2015 р.); 

 Акція «Привітай солдата з Днем Незалежності» (2016 р.); 

 Районне свято до Всеукраїнського Дня бібліотек (2016 р.); 

 Літературні конкурси: «У пошуках літературних талантів» (2016-2018 рр.); «Творчі 

канікули» (2017-2018 рр.); 

 Проводи русалок «Проведу я русалочку аж до бору (2017 р.); 

 Година пам’яті «Чорна сповідь моєї Вкраїни. Голодомор» (2017 р.); 

 День пам’яті та примирення (2018 р.) та ін.; 

10. Ел. Адреса автора для зв’язку: aleksey_rg@ukr.net 

mailto:aleksey_rg@ukr.net
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Богдана Шелест 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: 

Шелест Богдана Вікторівна; 

2. Рік і місце народження: 2001р.н., смт 

Іванків Іванківського району Київської області;  

3. Відомості про навчання: Іванківський 

районний ліцей;  

4. Учасник літературних конкурсів: 

 літературний конкурс «Зерна доброти»; 

 конкурс «Об’єднаймося ж, брати мої!»; 
5. Член літературних спілок, обʼєднань; 

6. Лауреат премій, конкурсів: 

 І місця в районному та ІІІ місця на ІІІ 

(обласному) етапі ХV та ХVІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості імені Тараса 

Шевченка «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації 

«Література» (2016/2017, 2017/2018 навчальні 

роки);  

 І місце у районному та ІІ в обласному етапі 

поетичного конкурсу «Зерна доброти» (2016/2017 

н.р.);  

 І місця у районному та І місце в обласному етапі VI й ІІ місце в обласних етапах VІІ та 

VIІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка (2016/2017, 2017/2018 н.р.); 

7. Жанр, у якому працює автор: поезія. 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 Районна газета «Трибуна праці», «Молодим воїнам АТО» (23.09.2017); 

 Газета Іванківського ЦСПР «Голос довіри», «Не спить Вкраїна, зранена війною» 

(березень 2017). 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань; 

10.Спільні заходи з бібліотекою: 

 Районний конкурс «Натхненні рідною землею» (2018 рік); 

 Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули -2018»; 

11. Електронна адреса автора для звʼязку: liudmyla-shelest@ukr.net 

 

Великоприцьківська сільська бібліотека (Кагарлицький РОМЦ) 

Валерія Андрущенко 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Андрущенко Валерія Анатоліівна; 

2. Рік і місце народження: 1989 р. н., Німеччина, м. Нойштрельтс; 

3. Відомості про навчання: Київський національний університет будівництва і архітектури; 

4. Учасник літературних конкурсів:  

 «Село моє, для мене ти єдине»,  

 «Поетична зима»,  

 «До чего же мир хорош»,  

 «Мавка»,  

 «Об’єднаймось, брати мої»,  

 «Вірю в майбутнє твоє, Україно» та ін.; 

5. Член літературних спілок, об’єднань:  

 Кагарлицька районна літературна студія «Зорі Придніпров’я»,  

 Великопріцьківська шкільна літературна студія «Золоте слово»,  

 літоб’єднання «Нове слово» при Національній спілці письменників України; 

6. Лауреат премій, конкурсів:  

 «Мавка» (м. Харків, 2005 р.),  

 «Об’єднаймось, брати мої” (м. Київ, 2006 р.) 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9pcDFpDi9pSeJhMc9p8Z0SCDE4Ow9W8N
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7. Жанр у якому працює автор: поетична лірика; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 публікувалася у періодичних виданнях «Кагарлицькі вісті»,  

 «Вісник Кагарличчини»,  

 «Рідне місто»,  

 «Веселка»,  

 колективному збірнику «Крила»,  

 автор поетичної збірки «В обіймах світу»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання:  

 відгуки про творчість та рецензійні статті про поетичний доробок публікувалися в 

Кагарлицькій районній газеті «Вісник Кагарличчини»; 

 в Кагарлицькій міській газеті «Рідне місто»;  

 рецензія Н.Вернигори, члена НСПУ на творчість В.Андрущенко «Слова, що зібрані в 

суцвіття» в збірці «В обіймах світу»; 

10. Спільні заходи з бібліотекою:  

 презентація книги «В обіймах світу»,  

 участь у літературних заходах та поетичних конкурсах. 

11.  Номер тел. автора для зв’язку: 095 241 63 17. 

Наталія Садовська 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Садовська Наталія Володимирівна; 

2. Рік і місце народження: 1989 р. н.; село Великі Пріцьки, Кагарлицького р-ну, Київської 

обл.; 

3. Відомості про навчання: Інститут масової комунікації при КНУ ім.. Тараса Григоровича 

Шевченка; 

4. Учасник літературних конкурсів: 

 «Село моє, для мене ти єдине»,  

 «Поетична зима»,  

 «До чего же мир хорош»,  

 «Мавка»,  

 «Об’єднаймось, брати мої»,  

 «Вірю в майбутнє твоє, Україно» та ін.. 

5. Член літературних спілок, об’єднань:  

 Кагарлицька районна літературна студія «Зорі Придніпров’я»,  

 Великопріцьківська шкільна літературна студія «Золоте слово»,  

 літоб’єднання “Нове слово» при Національній спілці письменників України; 

6. Лауреат премій, конкурсів: призер Літературного турніру молодих авторів у поетичній 

номінації (2005 р., Національна спілка письменників України); 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, проза; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 «Кагарлицькі вісті»,  

 «Вісник Кагарличчини»,  

 «Рідне місто»,  

 «Веселка»,  

 колективному збірнику «Крила»,  

 автор поетичної та прозової збірки «Та, яка танцює в океані»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань: 

 відгуки про творчість та рецензійні статті про поетичний доробок публікувалися в 

Кагарлицькій районній газеті «Вісник Кагарличчини» та в Кагарлицькій міській газеті 

«Рідне місто»;  

 рецензія Н.Вернигори, члена НСПУ на творчість Н. Садовської «В безмежний Вирій 

істини малої» в збірці «Та, яка танцює в океані»; 

10. Спільні заходи з бібліотекою: презентація книги «Та, яка танцює в океані», участь у 

літературних заходах та поетичних конкурсах. 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: Sadovskaya911@gmail.com 
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Ніна Сірик 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Сірик Ніна Іванівна; 

2. Рік і місце народження: 1988р.н., село Великі Пріцьки, Кагарлицького р-ну, Київської 

обл.; 

3. Відомості про навчання: Богуславське ВПО №16; Переяслав - Хмельницький 

державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди; 

4. Учасник літературних конкурсів:  

 «Село моє, для мене ти єдине»,  

 «Поетична зима»,  

 «До чего же мир хорош»,  

 «Мавка»,  

 «Об’єднаймось, брати мої»,  

 «Вірю в майбутнє твоє, Україно» та ін.. 

5. Член літературних спілок, об’єднань:  

 Кагарлицька районна літературна студія «Зорі Придніпров’я»,  

 Великопріцьківська шкільна літературна студія «Золоте слово»,  

 літоб’єднання “Нове слово» при Національній спілці письменників України; 

6. Лауреат премій, конкурсів:  

 переможець фестивалю «Поетична зима» (м. Біла Церква, 2004 р.),  

 конкурсів «Мавка» (м. Харків, 2005 р.),  

 «Вірю в майбутнє твоє, Україно» (м. Київ, 2005 р.)  

7. Жанр у якому працює автор: поетична лірика; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 публікувалася у періодичних виданнях «Кагарлицькі вісті»,  

 «Вісник Кагарличчини»,  

 «Рідне місто»,  

 «Веселка»,  

 колективному збірнику «Крила»,  

 автор поетичної збірки «Живу тобою». 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань: 

 відгуки про творчість та рецензійні статті про поетичний доробок публікувалися в 

Кагарлицькій районній газеті «Вісник Кагарличчини» та в Кагарлицькій міській 

газеті «Рідне місто»;  

 рецензія Н.Вернигори, члена НСПУ на творчість Н.Сірик «У полях праотчих 

дозрівала пісня» в збірці «Живу тобою»; 

10.Спільні заходи з бібліотекою: презентація книги «Живу тобою», участь у літературних 

заходах та поетичних конкурсах. 

11. Номер тел. для зв’язку з автором: 066 856 11 04 

Кагарлицька міська бібліотека для дорослих 

Анастасія Трофимчук 

1. Прізвище ім”я та по-батькові кандидата: Трофимчук Анастасія Олександрівна; 

2. Рік і місце народження: 2002 р. м. Київ; 

3. Відомості про навчання: Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. В. П. Дашенка; 

4. Учасник літературних конкурсів:  

 «Зерна доброти»,  

 «Конкурс читців Шевченкових творів»,  

 «Майстерність рук, майстерність серця» 

5. Член літературних спілок, обʼєднань;  

6. Лауреат премій, конкурсів; 

 Лауреат конкурсу читців Шевченкових творів,  

 лауреат арт-фесту  «Майстерність рук, майстерність серця»(2015, 2016, 2017) 

7. Жанр у якому працює автор: поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 
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 «Моєму сучаснику»,  

 «Це просто двадцять перше століття…»,  

 «Голодомор»,  

 «Подіям Бабиного Яру»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань; 

10. Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): зустрічі з письменниками та іншими 

відомими людьми краю; 

11.  Електронна адреса автора для звʼязку: nastyatrofimchuk82@qmail.com. 

Вікторія Шевченко 

1. Прізвище ім”я та по-батькові кандидата: Шевченко Вікторія Сергіївна; 

2. Рік і місце народження: 1995 р., м. Кагарлик Київської області; 

3. Відомості про навчання: Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний 

університет; 

4. Учасник літературних конкурсів: краєзнавчі конкурси в Кагарлицькій міській бібліотеці 

для дорослих;  

5. Член літературних спілок, об'єднань: 

 член Кагарлицької районної організації  товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка; 

 член районної літературної студії «Зорі Придніпров”я»;  

6. Лауреат премій, конкурсів; 

7. Жанр у якому працює автор: монографія, есе; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 «Трансформармація хрестин у звіздини у радянський період»; 

 Кумівство як інститут спорідненості у традиційному житті українців ХХ ст.»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань: 

 «Актуальні проблеми всесвітньої історії» (Вип.3), (Вип.1);  

 газети: «Рідне місто», «Вісник Кагарличчини»; 

10. Спільні заходи з бібліотекою: зустрічі, літературні години, уроки краєзнавства в 

Кагарлицькій міській бібліотеці для дорослих; 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: vitusya_shevchenko@ukr.net 

Києво-Святошинська ЦРБС 

Анастасія Звягіна 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Звягіна Анастасія Іванівна; 

2. Рік і місце народження: 2008 рік, с.Лісне, Києво-Святошинський район; 

3. Відомості про навчання: учениця 5-го класу Київської гімназії східних мов; 

4.  Учасник літературних конкурсів; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: Дмитрівське творче об’єднання дітей та молоді 

«Ауровіль»; 

6. Лауреат премій, конкурсів; 

7. Жанр у якому працює автор: проза; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: – 

9.  Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань; 

10.  Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є); 

11.  Мобільний телефон мами автора для звʼязку: 0634637646. 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

Власники кристалів. Оповідання перше. Олександра, Ліза та Андрій 

      Ця незвичайна історія почалася з того, що жили троє друзів: Саша, Ліза та Андрій. Вони 

дружать ще  з п’яти років. Діти ніколи не сварилися. Жили вони поруч, але в різних будинках. 

Проте їхні хатинки стояли так близько, неначе теж були найкращими друзями. 

       Діти знаходили собі розваги у будь-яку пору року. Взимку вони каталися на санчатах та 

ліпили снігових баб, навесні допомагали батькам саджати квіти, влітку плавали у річці та грілися 

на сонечку, а восени збирали грибочки і робили букети з опалого золотого листя. Їхнє життя було 

наповнене радощами та веселощами. 
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Оповідання друге. Похід 

      Одного разу, а саме влітку, діти та їх батьки зібралися у похід. Олександра, Ліза та Андрійко 

тільки й мріяли про нього. Ось і настав довгоочікуваний день. За п'ятнадцять хвилин, не більше, 

вони знайшли потрібну галявину й заметушилися напинати намети. Діти  також хотіли допомогти 

дорослим, але ніяк не могли збагнути, що потрібно робити, тому, щоб дітям не було нудно, батьки 

дозволили їм погуляти у лісі, але не далеко від галявини. Саша з Андрієм дуже зраділи такій 

пропозиції, а от Ліза спочатку вагалася, але все ж таки погодилася. Діти миттю, поки батьки не 

передумали, побігли з галявини… 

Оповідання третє. Печера 

      Друзі йшли лісом, тримаючись за руки, щоб не загубитися. Йшли вони дуже довго, 

роздивляючись різнобарвні квіти, височенні дерева, густі кущі з їх неповторними візерунками на 

листі. На одному з листочків сиділо сонечко. Андрійко взяв сонечко й посадив його собі на руку, 

в цей час Ліза сказала: «Ой, яке ж воно гарне, потрібно його батькам показати!» І раптом діти 

згадали: «Батьки!». Вони почали озиратися навколо, та нічого знайомого не побачили. Тоді друзі 

знову, взявшись за руки, почали бігати по густому лісі  у пошуках дорослих. Та кожного разу, 

нікого не знайшовши, дітлахи поверталися на одне й те ж місце.  Вони заблукали! Коли ж, врешті-

решт, діти це зрозуміли, то сповільнили кроки. 

      Була мертва тиша. Всі йшли мовчки. Перейшовши чагарники, вони помітили, що сутінки 

наступають їм на п’яти.  Ще зранку дітлахи нічого не їли, тому почали обривати та їсти малину. 

Раптом Ліза вигукнула: «Саша! Андрій! Печера!» Друзі не одразу зрозуміли Лізу, але вже за 

декілька секунд мчали до подруги. Ліза показала рукою на велику печеру. Діти, подумавши що 

там хтось живе і може їм допомогти, повільно пішли до неї. 

Оповідання четверте. Кристали 

        Саша, Андрій та Ліза зайшли в печеру, над лісом лив дощ. Під склепінням печери було доволі 

тепло та світло, хоча в лісі на цей час вже панувала темрява. Вони просувалися все глибше і 

глибше. По дорозі зустрічалися різні бляшанки з дивними, не баченими досі напоями. Що це за 

напій, можна було побачити на старих пожовклих папірцях, які були прив’язані до пляшечок. В 

одній з них була рожево-синя рідина, а в другій – червоно-золота. Так друзі йшли, аж поки дорога 

не розійшлася на три яскравих тунелі. Перший був жовтий, другий – рожевий, а третій – 

помаранчевий. Вони вирішили розділитися: Олександра пішла у жовтий, Андрій – у помаранчевий, 

а Ліза – у рожевий тунель. Олександра рухалася по рівній дорозі, аж поки не дійшла до кінця, де 

натрапила на ніжно- жовту скриньку, розміром з невелику книжку. Андрійко йшов по дорозі, де 

було безліч різких поворотів, на одному з яких він помітив маленьку помаранчеву скриньку,  яку 

взяв із собою. Лізі ж дісталася заплутана дорога, яка, врешті, привела її до рожевої скриньки. Всі 

пішли назад і зустрілися на тому ж місці, де й розійшлися, кожен тримав у руках свою скриньку. 

Коли діти вирішили відкрити знахідки, то виявилося, що скриньки закриті на ключ. Тоді друзі 

почали його шукати, і це було нелегко, адже печера така велика. Шукали всюди, а виявилося, що 

ключ, який підходив до всіх трьох скриньок, лежав під однією з бляшанок з тією дивною рідиною. 

Ключ було дуже важко прокрутити, але Андрію це все ж таки вдалося і він швидко відкрив 

скриньку, після чого допоміг дівчаткам. Дівчата подякували йому і відкрили свої – у всіх там 

виявилися кристали! Так-так, справжні кристали, та ще й у кожного різного кольору, як і тунелі. 

У Олександри – жовтий, у Лізи – рожевий, а в Андрійка – помаранчевий. На радощах вони аж 

застрибали, але скоро втомилися, їх хилило до сну.  

      Над лісом все ще лив дощ. Діти вирішили переночувати в печері, а на ранок вже вирушити на 

пошук батьків. Вони лягли на купку сухої трави, яка лежала в печері та знайшли великі листки 

лопуха, ними ж і вкрилися. Так і поснули … 

Оповідання п’яте. Перше диво 

        На ранок, прокинувшись, Андрійко та Олександра побачили справжнє диво – вся печера 

вкрилася квітами. Їх похмурі стіни повсюди були вквітчані різнобарвними трояндами, фіалками, 

ліліями та кульбабками. Раптом до них підбігла Ліза, яка вже давно прокинулася та вигукнула: 

«Дивіться!», – вони подивилися на її руки –і на їхніх очах у дівчинки в руках виросла квітка 

ромашки. Діти просто не вірили своїм очам, як таке може бути? Ліза витягла із кишені кристал, 

який вчора знайшла в рожевій скриньці – кристал сяяв! Олександра та Андрій спитали: «Як ти це 

робиш?». У відповідь Ліза доторкнулася до землі – і на ній в ту ж мить з’явився напис із тюльпанів: 

«Сама не розумію». Тож друзі почали гратися, наприклад, Андрійко щось запитував, а Ліза писала 

відповідь квітами чи іншими рослинами. Олександра запропонувала цікаву ідею, щоб Ліза 

спробувала виростити дерево груші – і в Лізи це вийшло. Після цього всі ласували на сніданок 

соковиті груші. Дітям сподобалася ця нова можливість їхньої подружки. 
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Оповідання шосте. Друге диво 

       Після сніданку друзі  вирушили шукати своїх батьків. Ліс був темним, не дивлячись на те, що 

на небі всміхалося сонечко. Йшли вони весело, аж доки не натрапили на болото. Діти вирішили 

обійти його, та воно було настільки великим, що їм це не вдалося. Тоді всі почали думати, як його 

перетнути. І перша знайшла вихід Ліза. Вона торкнулася кінчиками пальців болота і на ньому 

з’явилася доріжка з різних рослин.  Всі дуже зраділи, адже вони вже навіть забули про можливості 

своєї подруги. Так вони перейшли через болото і пішли далі. Йшли діти довго і вирішили 

перепочити. Олександра взяла гілку і сказала: «Ось би вогнище розпалити, бо мені вже холодно». 

– і в ту ж мить гілка, яку тримала Олександра, загорілася червоним полум’ям. Олександра з 

переляку кинула гілку, але потім знову взяла її. Вогонь горів, та не обпікав її руки. Всі 

здивувалися. Тоді дівчинка взяла іншу гілку і подумки промовила: «Гілка, загорися», – і гілка 

знову спалахнула, та цього разу вона не кидала її на землю, а тримала у руці. Завдяки своїм 

можливостям, Олександра розвела багаття і зігріла своїх друзів. Невдовзі діти вирушили далі, 

розмовляючи про нові можливості Олександри. 

Оповідання сьоме. Третє диво 

      Друзі поволі йшли далі, коли раптово здійнявся сильний вітер, і Андрійка підхопило вгору. Він 

крутився над землею хвилин зо п’ять, аж поки його не почало нудити і він закричав: «Досить!». 

На диво вітер вщух, і хлопчик спокійно опустився на землю. Подруги стояли з відкритими ротами 

і дивилися на нього округленими очима. У відповідь хлопчик лише знизав плечима, що означало: 

«Не знаю». Отямившись, Ліза запитала Андрія: «А ти зможеш повторити?». Хлопчик випростався 

і стояв так кілька секунд, дивлячись на небо. Згодом знову загув вітер – і підняв хлопчика угору. 

Дівчаткам аж дух перехопило від здивування. Цього разу Андрій вже контролював політ, і його не 

кидало в різні боки, як це було першого разу. Він захотів піднятися ще вище –і у нього це чудово 

вийшло. Ліза почала стрибати, щоб дотягнутися до хлопця, але він був дуже високо. Хлопчина 

побачив це, спустився на землю і простягнув руку подрузі. Хлопчик був дужий, тому Ліза, вхопила 

його за руку – і вони без проблем здійнялися разом у повітря метрів на десять. Вона прокричала: 

«Ці кристали подарували нам чарівні сили, як вони мені подобаються!». 

Оповідання восьме. Повернення 

      Андрій, Олександра та Ліза йшли з надією знайти вихід до галявини. Вони були втомлені та 

дуже хотіли спати, тож лягли під розлогим деревом перепочити і поснули… 

Покинулися друзі вже в наметі. Вони довго розмовляли про те, що їм наснилося, а потім пішли до 

батьків, які якраз готували їжу. Дорослі попросили їх прибрати постіль та навести лад у великому 

наметі. Дітлахи вирішили зробити це трохи пізніше, а поки поганяти за метеликами. Вони ловили 

червоних, жовтих та найрізноманітніших метеликів, розглядали їх, а потім відпускали на волю. 

Олександра промовила: «Дивно, чому нам наснився один сон?» 

« Й справді, - підтвердив Андрійко ,– цікаво.» 

«Не знаю, чому так вийшло, – втрутилася в розмову Ліза, – але нам ще потрібно прибрати в 

наметі.» 

Згадавши про це, друзі миттю кинулися прибирати. Коли вони склали ковдри і підняли подушки, 

то їм аж дух перехопило від несподіванки – під подушками вони побачили кристали, які їм 

наснилися. Діти лише перезирнулися між собою.  

Невже це був не сон? 

 

Софія Нікітченко 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Нікітченко Софія; 

2. Рік і місце народження: 2006 рік, с.Мила, Києво-Святошинський район; 

3. Відомості про навчання: учениця 7-го класу Київської гімназії східних мов;  

4. Учасник літературних конкурсів; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: Дмитрівське творче об’єднання дітей та молоді 

«Ауровіль»; 

6. Лауреат премій, конкурсів; 

7. Жанр у якому працює автор: проза; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань; 

10.Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є); 

11.Мобільний телефон автора для звʼязку: 0680837305. 
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Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

Про лисеня Курносика 
 

Жила у глибокій норі сім’я лисів. Жили вони так само, як і усі лиси.. Маму звали Лиска, а її 

діток, двох братиків – Курносик та Розумник. Мама була дуже добра та тендітна, а Курносик – 

надзвичайно шустрий. Лиска навіть хотіла назвати його так, ну Шустриком, але в інших лисячих 

сім’ях Шустриків уже було занадто багато. А мама Лиска хотіла, щоб у її діток були оригінальні імена 

– щоб ні в кого таких не було. От Розумник, що й не дивно, вдався, справді, розумненьким, 

обережним, іноді навіть боязким, а ще він носив великі гарні окуляри, які були так до вподоби 

Курносику.  

Кожного дня лисенята справно виконували свої обов’язки: Курносик витирав пилюку, іноді 

фарбував полиці, Розумник рівняв земляні стіни та читав, іноді читав для усіх у їхній хатинці. А  

мама Лиска добувала для усіх поживу. 

От одного разу Лиска пішла на полювання, а лисенята скористалися цим і пішли з дому. 

Піднімалися вони вгору доволі довго, підйом був крутим, нерівним, маленькі майже нічого не 

бачили. Розумник заскочив у павутиння й з переляку побіг вперед, але швидко стомився, йому стало 

важко бігти, тому й зупинився. «О, а ось і братик,» – подумав він. Діти ще ніколи не виходили з 

нори, їм обом стало страшно. 

Розумник заговорив першим: 

– Треба швидше повертатися, бо мама прийде незабаром! 

– Ой, мама йде! Швидше, швидше! – злякано прокричав Курносик. 

Вони, як тільки могли, швидко побігли вниз.. Курносик взяв ганчірку та вдавав, що витирає 

пилюку, Розумник відкрив підручник з біології, але не зміг читати, бо книжку тримав догори ногами. 

Курносик також нічого не міг путнього зробити, бо його ганчірочка була суха. 

Лиска тихенько зайшла до нори, тому хлопчики й не чули її кроків. Раптом вони побачили 

стомлену маму Лиску. 

– Як ви тут без мене? Не сумували? – запитала мати. 

Діти чомусь засоромилися, а мама відрізу зрозуміла, що тут щось не так. Але хлопчики так і 

не зізналися матері, що виходили з нори і забігали так далеко від неї. 

Уночі Курносик не міг довго заснути, він перевертався з боку на бік. Розумник роздивлявся 

підручник з біології і ніяк не міг збагнути, як це птахи можуть літати, не падати і чому їм не страшно 

це робити. 

Мама Лиска прокинулася знову дуже рано і встигла спекти м’ясний пиріг до того, як її 

хлопчики проснуться.  

Першим прокинувся Розумник, він з радістю почав надувати повітряні кульки, а потім 

прикрасив листочками торт, який мама завжди називала «Лисячий». Потім вияснилося, що у 

Курносика сьогодні день народження. Тож, коли він проснувся, їхня нора була прикрашена 

різнокольоровими кульками. та Курносик навіть не підозрював, що є таке свято! Мама розповідала 

діткам, що є Новий рік, День матері, День лисів… А про день народження діти не знали. 

– й, яка краса! – вигукнув Курносик. – А сьогодні прийшло якесь свято? 

– Твій день народження! – разом сказали мама й Розумник, весело посміхаючись.  

– Я прикрашав для тебе торт листочками! – похвалився Розумник. 

– А я приготувала для тебе, Курносику, ще один сюрприз, – таємниче усміхаючись, сказала мама 

Лиска. 

Курносик ще ніколи не почувався таким щасливим. Він ласував шоколадними листочками та 

тільки й думав про мамин сюрприз – а що ж то воно таке? 

– Коли вже буде той сюрприз? – тільки й запитував маму Курносик. 

– Допивайте свій молочний коктейль – і підемо. 

Розумник не розумів, чого подарунки сьогодні дарують тільки його братикові, адже на всі 

інші свята завжди було два подарунки – для них обох. 

Мама Лиска йшла нешвидко, але впевнено, раз по раз озираючись назад. Доріжка була для 

лисенят незнайомою. 

– Куди ми йдемо так довго? – поцікавився Курносик. 

– Еее, якщо я скажу, то не буде сюрпризу. 

 Курносик йшов невпевнено, але без остраху, бо біля нього були мама та, врешті-решт, 

Розумник.  

– А ось і сюрприз! – вигукнула мама Лиска, прочинивши маленькі дверцята.  Курносик оторопів від 

подиву, бо сюрпризом була вулиця та великий двір. Курносик ніколи не бачив такого дива – двір, 

вулиця, де звідусіль росли чудернацькі рослини, бігали незвичні для його ока тварини та птахи – 

ніби з якоїсь казки. 

І Курносику, І Розумнику прогулянковий сюрприз дуже сподобався. Вони зрозуміли, що світ 

не обмежується їхньою норою і клаптиком лісу біля неї. Світ великий, неозорий і повний різних 

несподіванок і див. 
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Мій рідний край 

В полі розквітли дзвіночки 
В лузі зозуля кує, 

А над селом – два віночки – 

Райдуга воду то п’є. 
 

Заклекотали лелеки 

Десь у гніздечках своїх, 
Знов повернулись здалека 

В рідні прекрасні краї. 
 

Як же цей край не любити, 

Як не пишатися ним? 

Хочеться жити і жити 
З вірою в серці своїм. 

 

Моя Україна 

Моя Україна – найкраща у світі 

Ланами, піснями і барвами квітів. 
 

Піснями, що дзвінко повсюди лунають, 

І величчю храмів, що золотом сяють, 
 

Калиною, мов нареченою в гаї, 

І теплим дощем, що нам пісню співає. 
 

І хлібом духмяним, і травами літа... 

Усім найдорожчим Вкраїна сповита. 
 

Мамин день народження 

Сонячний промінчик віконце освітив, 

Світлечком  яскравим тебе він розбудив. 
Я рано встану, сніданок приготую, 

Зі святом привітаю і в щічку поцілую. 

Приспів: 

Я вітаю Тебе зі святом,  

Твоя донечка мала. 

Зичу радості багато, 
Щоб здоровою була. 

Я вітаю Тебе зі святом, 

Мрії всі твої, Ти знай, 

Збудуться вже за хвилину, 
Тільки щиро забажай. 

Я вітаю Тебе зі святом,  

Твоя донечка мала, 
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Зичу радості багато, 

Щоб щасливою була. 
Я вітаю Тебе зі святом, 

Мрії всі твої, Ти знай, 

Збудуться вже за хвилину, 
Тільки щиро забажай. 

 

Усмішка мамина на лиці сія, 
Скоро прийде тато, в зборі вся сім’я. 

Чарівні лілеї тато подарує, 

Мамин день народження разом відсвяткуєм. 
      Приспів: 

 

Мрії     

Десь там, на казковій землі, 

Де мрії чарівні літають, 
В дива вірять всі – і дорослі й малі, 

І мрії таємні всі мають. 
 

Хтось мріє про бал і про сукню нову, 

А хтось про пухнастика в домі, 

Хтось мріє лише про водицю живу, 
Щоб бути щасливим, здоровим. 

 

Збуваються мрії звичайні й чудні, 
Вчорашні, нові та колишні. 

Та хоч і минають миттєвості-дні, 

Всі мріють, бо вірять в щось вище. 
 

Свято мам 

Квіти розцвітають, 
Метелики літають, 

Сонечко з-за хмарки  

Усміхнулось нам. 
Сяду на горбочок 

І сплету віночок, 

Бо сьогодні свято,  

Свято наших мам. 
 

Матінко-матусю, 
Ти моя єдина, 

Пригорнусь до Тебе 

В цей щасливий час, 

Пригорнусь і тихо 
Думкою полину 

У ту щиру радість, 

Що Ти є у нас. 
 

Хай тобі, рідненька,  

Зірочка всміхнеться, 
Хай рясніє цвітом 

Доленька твоя, 

Хай промінчик сонця 
Ніжиться в віконці, 

А в саду лунає пісня солов’я. 

Дивна фіалка 
 

Фіалка темно-синя 

Цвіте в моїм вазоні, 
Їй, мабуть, дуже сумно 

Стоять на підвіконні. 
 

Все тягне вгору квіти 

І розгляда крізь скло, 

Як хмарку гонить вітер, 
Як сонечко зійшло. 

 

Як на шипшині зранку 

Стрибають горобці, 

Як дощик б’є по ганку, 

Мов сипле камінці. 
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А у вечірнім небі 

Шука нову зорю, 
Бо подружка їй треба… 

Я з нею говорю. 
 

Віночок 

У полі розквітають квіти, 
А з них плетуть віночки діти –  

 

Червоні, жовті, голубі, 
Зроблю і я один собі. 

 

Нехай милується земля, 

Що українське я маля, 
 

Хай буде небо чисте, ясне, 

А у людей – життя прекрасне. 
 

Мамі 

Мамо, моя ненько, 
Ти моя рідненька. 

Пригорнусь до тебе, 

В щічку поцілую, 

Подарунками своїми 
Тебе зачарую. 

 

Київ Вечірній 

Київ вечірній золотом сяє, 

Вітер на струнах мелодію грає. 
Зорі у небі – то ноти у пісні, 

Їх заспівають справжні артисти – 

 
Це листя клену, верб і тополі,  

Що взяли в осені фарби доволі. 

Це неможливо? Вслухайтесь лише, 
Як знову пісню вітер вже пише. 

 

Це незабутньо й дуже красиво, 

Київ Вечірній – це справжнє диво! 
 

Пісня тихої ночі 
 

Колишуться віти, місяць ясніє, 

Надворі стихає усе, 
Стомилося сонце, небо темніє, 

І вітер хмарину несе. 
 

Можливо чи ні, побачить у сні 

Казку чи сяйво ясне, 

Можливо чи ні, тобі і мені 
Насниться це диво красне. 

 

Схилились додолу гнучкі верболози 
Та й пісню співають сумну, 

Співаючи плачуть, бо крапають сльози 

У місячну воду ясну. 
 

Можливо чи ні, побачить у сні 

Казку чи сяйво ясне, 
Можливо чи ні, тобі і мені 

Насниться це диво красне. 
 

Казкове диво 

Ніч як настане – ти засинаєш, 
В казку чарівну вмить потрапляєш. 

Тут – неможливе,  там – все реальне, 

Диво, фантастика, й справді, так гарно. 
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Очі закриєш – й казка почнеться, 

Ти усміхнись – і вона усміхнеться. 
Ти у казковий світ поринаєш, 

Диво-пригоду свою починаєш. 
 

В країні снів 

В країні снів чудес багато, 
Ти можеш в фільми потрапляти, 

В казки, а ще в мультсеріали, 

Та тільки ви щоб пам’ятали, 
 

Що снів бува багато дуже, 

Їх суть нікому не байдужа, 
Бо кожен сон щось означає, 

Що саме – це не кожен знає. 
 

Квіти біля школи 

Квітнуть троянди біля вікна, 
А за вікном – ходить вона. 

 

Осінь-царівна, золотом вкрита, 
Квіти квітнуть неначе літом. 

 

Осінь чаклує золотокоса, 
Листя фарбує, а на них – роси. 

 

І не зливаються фарби чарівні, 

Бо їх чаклує осінь-царівна. 
 

Ой, хмаринко-хитринко 

Зеленіє травиця, 

                           зеленіє лужок, 

А з хмаринки-торбинки  
                   знов посипав сніжок. 

Ти, хмаринко-хитринко, 

                    снігу більш не труси 
І вітрище-вовчище 

                    більш до нас не неси. 

Бо вже ходить-блукає 
                        чорногуз по горі, 

І хрещатий барвінок 

                          розквіта у дворі. 
 

Чарівний сон 

Ніч настала синьоока, 

Місяць в небі засвітив, 

Тільки впала в сон глибокий, 
Хтось неначе розбудив. 

 

Подивилась – й далі спати, 
В сні лиш тільки розчинюсь, 

Знову стане щось тріщати, 

Я прокинусь й забоюсь. 
 

А в кімнаті, як у казці: 

На підлозі й на стіні 

Кольорові і смугасті 
Кульки мерехтять чудні. 

 

Що за диво прилетіло? 
Може, все ж я уві сні? 

І чому у хаті сіло? 

Ні, це сниться все мені. 
 

Ледве мужності набралась, 

До вікна припала я 
І одразу здогадалась – 

Мрія то була моя. 
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І було то, справді, диво, 

Наяву, а не у сні – 
Хтось в Різдвяну ніч красиву, 

Дарував салют мені. 
 

Хитрий котик 

Похвалився котик киці: 
„Є у мене рукавиці 

 

І тепленький кожушок – 
Не страшний мені сніжок. 

 

Я надворі спозаранку 

З-за кущів і дому ґанку 
 

Виглядаю горобців – 

Галасливих стрибунців. 
 

Прилетять зерно клювати – 

І почнуть галасувати.  
 

Вмить підскакую до них, 

Розполохаю усіх”. 
 

 Новий рік 

Незабаром вже і свято, 

Будем святкувати ми, 

Подарунки дарувати 
У найкращий день зими. 

 

Рік Новий – чудовий час, 

Найчарівніша прора, 
Дід Мороз спішить до нас – 

І радіє дітвора. 

 
Майже рік чекаєм чуда, 

І воно здійсниться вмить, 

А хто в казку вірить буде – 
Зірка щастя забринить. 

 

Рік Новий – щасливий час, 
Найчарівніша пора, 

Дід Мороз спішить до нас, 

І радіє дітвора. 
 

Святий Миколай 

                 Грудень, дев’ятнадцяте чисто, 
Ось, нарешті, вже воно прийшло. 

Я розповім тобі, завжди ти знай, 

В цей день приходить Миколай. 
Усім слухняним і хорошим 

У всякій справі допоможе: 

Як хто хворів – то підведе, 
Хто загубив кого – знайде, 

Того, хто в морі – захистить, 

Убогих, бідних звеселить. 
А уночі, як дітки сплять, 

Тихенько двері заскриплять, 

Легесенько до них зайде,  
Щось під подушку покладе, 

А вранці дитинча шукає 

Гостинчика від Миколая. 

То ж ти будь гідним Миколая,  
Хороших він не обминає, 

Він чудотворну силу має.  
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Диваки 

Пізно ввечері в неділю 
                                  йшов додому і згадав: 

Чималенький вірш  не вивчив, 

                                    лиш задачу розв’язав. 
 

Спати хочу, вчити пізно. 

                                 Що робити? Захворіть? 
Ні, не треба, прийде лікар, 

                                          буде ліками поїть. 
 

Що пігулки, то не страшно. 

                                       От уколів – так боюсь. 

Як побачу оту голку – 
                           вмить  здоровим я роблюсь. 

 

Все на світі передумав, 
                                   Тільки не знайшов біди, 

Щоби мама наказала: 

 – В школу, синку, не іди. 
 

Тільки я про це подумав – 

                                             бачу, світло вдалині: 
А воно летить на мене 

                                    ще й наказує мені: 
 

 – Ми твої сусіди, друже, 

                                    з третьої планети Марс, 

Більше вчитися не треба – 
                                         цей закон усім від нас. 

       Як почув таку я звістку, 

                                  то побіг додому вмить. 
Більше вчитися не треба, 

                                           як це душу веселить. 

      Тільки все ж турбує дещо. 
                                      Ті, що видали наказ, 

З третьої планети, кажуть. 

                                        Але ж третя – то не Марс. 

       Дивно, що і говорити, 
                                    промайнула думка враз: 

Доведеться вірш учити 

                              і скасовувать наказ. 
 

               Ранкові зустрічі 

На снігу біля воріт, 

Метушаться снігурі, 

Мов ліхтарики червоні, 
Хочу взяти їх в долоні, 

Та гадаю, що злякаю 

Й розлетяться, хто куди. 

Краще крихіт назбираю 
І сипну туди й сюди. 

А до вишні в годівничку 

Позліталися синички. 
І, щоб час не марнувать, 

Почали хазяйнувать. 

Всі стараються на славу, 
Бо у ній – пшеничка й сало. 

Навіть спритний горобець 

Приєднався, накінець. 
Потрудившись, відпочили, 

Враз знялися й полетіли. 

 

           Котик Маркіз 
 

А у нас є котик, 
                         звуть його Маркіз. 

Інколи доводить 

                           він мене до сліз. 
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То за пальчик вкусить, 

                                    то по шийці – дряп, 
Я його, бешкетника, 

                                 по носику – хряп. 

Кашку він не любить 
                                   і борщику теж, 

Просить лиш ковбаски 

                                   і рибки без меж. 

 
Спить собі й муркоче 

                                котик мій Маркіз, 

Як смикну за хвостик  – 
                                     доведе до сліз. 

 

Дивна куля 

Раз зізнався Петрик Наді, 

Що частенько в листопаді 
Пізно ввечері з Павлом 

Бачать кулю над селом. 

Куля дивно миготить, 
Вмить погасне й знов горить. 

А тоді, мов жабення, 

Плигне вгору, й так щодня. 
Надя слухала уважно, 

Підняла брову поважно 

Й Петрику сказала так: 
„То не куля, то літак. 

Бо, якби була то куля, 

Зняв би галас песик Буля 

І підняв би все село 
Глянути на НЛО. 

 

Хитрі прибульці 

До нас із Марсу прилетіли 

Хитресенькі прибульці. 
Прикинулись, що захворіли, 

А я й кажу мамульці: 

„Дивись, це ж інопланетяни, 
Он Гені, Гулек, Корсу. 

Давай подзвонимо до Ляна, 

Вони ж самого Марсу. 
Та раптом ті швиденько встали, 

Й кудись відтак майнули, 

Бо вже над ними опускалась 
Зелено-жовта куля. 

 

Весняне 

Прокинулось все від зимового сну, 

Природа стрічає красуню-весну. 
 

Співають пташки, і повітря тепліше, 

А лагідне сонечко світить ясніше. 
 

Скрізь лід розтає на озерах й річках, 

І сум відлітає, неначе той птах. 
 

Вже цвіт на деревах, лелека в полях, 

А в небі ясніє, палає зоря. 
 

 Сестричка 

Сиджу я у травах у полі, 
Дивлюсь на високу тополю, 

На свічці-тополі – синичка 

Проводить додому сестричку. 
    В маленької крильце пробите, 

Не може вона полетіти. 

їй допомагає, 
Бо більше нікого нема 
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Міжпланетна конфузія 

(поетична вистава) 

Сцена I. 

Король-інопланетянин:  

Куди на цей раз він літав? 

Кого зустрів і що питав? 
Чого нового він дізнався 

І чи надовго залишався? 
 

Едріх-інопланетянин: 

Принц вже дорослий, Ваша милість, 

Йому на Землю захотілось. 

Там, каже, люди добрі, щирі, 

Живуть багато, ще й у мирі. 
Йому кортить дізнатись правду, 

Яку вони ховають здавна. 
 

Король-інопланетянин: 

Оце цікаво! Що ж за тайна, 

Яку вони ховають вправно? 

Це треба в сина запитать, 
А може, й з ним туди злітать?! 

 

Сцена II 

Принц-інопланетянин: 

У вас тут добре, милі люди! 
Квітки, сади ростуть повсюди. 

Хотів би я зостатись тут, 

Але мене батьки вже ждуть. 
 

Василь-землянин: 

Ти ба, який жартун-юнак. 

У нього начебто не так! 

Та біля кожної хатини 
Росте бур’ян той, мов щетина! 

 

Принц-інопланетянин: 

Та не кажіть! У нас нема. 
У нас завжди одна зима. 

А ваш бур’ян – то просто диво, 

Таке чарівне і красиве! 
 

Василь-землянин: 

Ти де живеш, юнак-жартун? 

Принц-інопланетянин: 

Гм.. На планеті Колотун. 

(Василь присів, не може встати. А в голову прийшло: тікати) 

Принц-інопланетянин: 

Та ви куди так дременули? 
Про Колотун  ніде не чули?.. 

 

Сцена III 

Король-інопланетянин: 

Мій сину, як тебе чекав! 
З планет сусідніх виглядав. 

Бач, усміхаєшся чудово! 

Куди на цей раз ти літав? 
 



48 

 

Принц-інопланетянин: 

Я на Землі бував учора. 
Там є моря, ліси довкола. 

У нас цього не було зроду, 

Нам Бог зимову дав погоду. 
Але ж тут винні наші люди, 

Що натворили зла повсюди. 

Лиш війни, бійки прославляли, 

А про добро і не згадали. 
Тож за мету я взяв змінитись, 

І у землян цього повчитись. 
 

Король-інопланетянин:  

( Задумався на мить і сказав) 

Так треба щось робить! 
 

Сцена V 

Василь-землянин: 

Отже, Ви король? Ти ба! 

Кожен день якісь дива! 
 

Король-інопланетянин: 

Я – з планети Колотун. 

Василь-землянин: 

Ще з’явивсь один жартун! 

Не смішні у вас ці жарти, 
І лякати нас не варто! 

Після учорашніх слів 

Я весь час в хліву сидів. 
Жінка думала-гадала, 

Що ж мене так налякало? 

Діти теж не розуміли, 
Ну а потім – все спростили: 

То все вигадки, дурниці, 

Батьку це всього лиш сниться. 

Де ж це є той Колотун? 
А юнак, ох і брехун! 

Ніби квітів там нема 

І завжди одна зима. 
А бур’ян хлопчині –диво 

Незвичайне і красиве… 

Шкода, звісно, може й так… 
Може, не збрехав юнак?! 

 

Король-інопланетянин: 

Принц гадав: бур’ян – то квіти, 

І хотів добра навчитись, 
Вчителів обрав землян, 

Бо зустрів лише мирян... 
 

Василь-землянин: 

Мир – це уміння розуміти, 
З ким жартувати, а з ким ні. 

Не ображатись треба вміти, 

Щоби не жити у війні. 
 

Битва зодіаків 

Даф: Навіщо ми сюди приїхали? 
Джаз: Звичайна трата часу. 

Леа: Схоже, хтось іде. 

Бузок: Таки хтось іде, у сірій масці й незвичному одязі! 
Усі: Що? Де? 

Джаз: Не хвилюйтеся – це наш професор Аліот. Він завжди так одягається. 

Лайла: Мені подобається. 
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Кліо: Що за гидота. 

Люк: Подивися на себе, ти взагалі схожа на опудало в цій синій футболці. 
Усі: Ха-ха-ха! 

Даф: Припиніть! 

Усі: Х-м! 
Кліо: Ну чому ж! Вони праві... 

Даф: Кхе-кху! 

Люк: Так, Даф? 

Даф: Ще раз образиш Кліо – голову відірву, знесу! 
Люк: Гаразд! 

Даф: Взагалі-то я пожартувала. 

Усі: Ха-ха-ха. 
Аліот: Привіт усім! 

Усі: Що? 

Аліот: Я радий вас бачити, я приніс оцю шкатулку саме для Вас. 
Леа: Для нас? 

Термісолі: Звучить круто. 

Леа: Замовкни, я нічого не чую. 
Термісолі: Професор мовчить, нема кого слухати. 

Люк: Посунься, я теж хочу подивитися. 

Кліо: Щоб сюди влізти, тобі потрібно схуднути! 
Люк: Ще одне слово і я тобі виб’ю зуб! 

Кліо: Давай! 

Разом: Гр-гр-гррр. 

Аліот: Досить сваритися. Війна Вікторії не за горами і, ви всі повинні знайти вихід із будь-якої 
ситуації. 

Даф: Але ж ми й так досить сильні. 

Аліот: Даф хоче продемонструвати свої вміння? 
Даф: Не знаю. 

Аліот: Стань тут і просто направляй усю силу на мене. 

Даф: Усю? 
Аліот: Скільки зможеш. 

Даф: Це правило відомо навіть дитині. Якщо хочеш перемогти ворога, дай йому шанс бути 

впевненому в перемозі. 
Аліот: Я чекаю! 

Даф: Даф – богиня райдуги! 

Лойла: Невже вона посміє образити Аліота? 

Джаз: Впевнений, вона його переможе. 
Лео: Так давай, Даф. 

Бузок: Тільки будь обережна. Уникай пасток. 

Даф: Повітряний кашеглот. 
Аліот: Круто, але спрацювало. 

Даф: Що? А може так: кришталевий спалах?! Хмара вогню! 

Аліот: Ти молодець, Дафе! Старався, а спробуй мій удар! Ха! 
Даф: Заперечення! (Клац). 

Аліот: Молодець, не чекав від учениці такої сили. 

Даф: Так! У мене вийшло. 
Усі: Ура! 

Лойла: Чудово! 

Люк:  То як тобі Гермісой? 
Г-й: У мене чомусь болить голова,  не можу дивитись на цю грозу. 

Бузок: Але ж як, це ж твоя енергія. 

Г-й: Так, але ці торнадо мене насторожують. 

Люк: Що?  Наказ вітру, вони не слухають... 
Бузок: Так що це, професоре Аліоте? 

Аліот: Я радий, що ти допитлива, але ви повинні бути на екскурсії. 

Усі: Що-о-о?! 
Джаз: Хто зачинив вікно? 

Аліот: Це нас не турбує, ви повинні слухати мене, я приніс вам легендарні дари – Зодіакальні 

прелієри. 
Даф: Я знаю, що це! 

Аліот: Прошу! 

Даф: Коли ми потрапляємо в призму, наші планети нам дарують прелієру, і вона нам дає нову силу. 
Аліот: Майже попала. Зодіакальні прелієри – це легендарні дари сузір’їв, під якими ви народилися. 

Щоб одердати цю силу, ви повинні навчитися долати труднощі.  А їх будуть створювати самі сузір’я. 

Прошу в кімнату телепортації. Хай кожен увійде в одні з дверей і складе цей іспит. 

Даф: Тут дванадцять дверей. Я думаю, вхід у перші буде легким. 
Бузок: Я туди. 

Леа: Зустрінемося на виході. 

Усі: Так! 
Даф: Ого! Так це ж космос! А ось сузір’я Лева. А де ж труднощі? 
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Голос Лева: Привіт, Даф! Ти вже готова? 

Даф: До чого? 
Лев: До іспиту. 

Даф: А це не важко? 

Лев: Ні. 
Даф: Хух... 

Лев: Дивися свою історію і знайди помилку... 

Голос: Багато віків тому існувало царство Зевса. Афродіта чекала дитину. Коли вона була в 

чудовому місті Венеція, ніхто не знав, що дитина вже ось-ось народиться. Шість богів були разом з 
Афродітою, завжди підтримували її, допомагали. І тут пішов дощ, дуже брудний, перший за всю 

історію існування Землі, чорний, як смола, напоєний гидкою неправдою. Не хотілося вірити, що в 

такий чудовий для Афродіти день може статися таке недобре явище. Афродіта з дитиною під серцем 
вирішила піти скупатися, не помітивши перших крапель дощу. 

Сім богів намагалися захистити богиню, але все було марно. 

 Звідкись з’явилося сонце, і хоч дощ і був брудний, він не міг противитися сонцю. Тоді сім 
богів, щоб захистити Афродіту з дитиною, створили різнокольорове напівколо, під яким народилася 

дитинка. Це була дівчинка. У неї були голубі, мов небо, очі. Жовте, мов сонце, волосся, а на кінчику 

майоріло невеличке червоне пасмо, що означало перший червоний колір райдуги.  
 Дощ вщух і всі веселилися. А це напівколо назвали веселкою, райдугою. 

А дівчинці дали ім’я – Даф, від англійського Dove – голуб 

Лев: І що ж тут не так? 
Даф: Напевно все правильно, і така відповідь може бути. 

Лев: Поміркуй сама і згадай розповідь. 

Даф: Місто Венеція, мама Афродіта, грязний дощ, райдуга, ім’я... Все вірно. 

Лев: Поміркуй краще. В тебе залишилось п’ять секунд. 
Даф: П’ять? Що ж там не так? 4,3,2,... 

Даф: Ага. Згадала – шість богів! 

Лев: Правильно, Даф! І зараз тобі мій подарунок – легендарна прелієра. Перетворюйся і 
використовуй напівслова для перетворень... І так, не забудь про сонячну призму. 

Даф: Ага. Перетворення – Даф– богиня райдуги, сонячна призма прелієра Лева! 

Лев: Ха-ха. 
Даф: Які золоті прикраси!! 

Лев: Це твоя прелієра. 

Даф: Зараз вона збільшить силу? 
Лев: Ні. 

Даф: Як ні? 

Лев: Вона додає нову силу, силу пересувати речі. 

Даф: Ого, а хіба я до цього не вміла все це робити?.. 
Джаз: Ці двері мене лякають – безкінечний коридор. А ось і моє сузір’я Рака. Що це було? 

Метеорити? Вони мене зараз вб’ють. Спробую їх підсмажити! Джаз – бог вогню! Вогненна стихія! 

Ого, та їх тисячі, мільйони! 
Рак: Ти такий гарячий, а я належу воді, тому, що я рак. 

Джаз: Хто це сказав? 

Рак: Як хто? Я твій космічний віщун майбутнього. 
Джаз: То скажіть тоді, що потрібно зробити, щоб отримати перемогу? 

Рак: А ти тільки про це хочеш дізнатися? У тебе є вибір подумати, що б ти  хотів знати понад усе? 

Джаз: Не знаю. 
Рак: Ми водяні, а ти вогненний. Я твоє заперечення. 

Джаз: Даф також моє заперечення. Стійте, а це ідея! Метеорити рухаються на мене. А що коли 

зробити заперечувальний ефект, тоді вони полетять в інший бік! Так! Уся сила в запереченні! 
Рак: Молодець, Джазе! Ти зрозумів мій натяк, а я тепер зрозумів твій. 

Джаз: Який ще? 

Рак: Ти сказав, що Даф – твоє заперечення. Це означає, що ти хотів би про неї щось дізнатися? 

Джаз: Ви зіркові всезнайки! 
Рак: Для того, щоб перемогти, потрібна любов. Заперечення…  Лише це зможе перемогти Вікторію і 

зробити любов ще палкішою. 

Джаз: Заперечення!  А як же тоді музей із вазою? 
Рак: Не знаю. 

Джаз: Тоді як моя прелієра? 

Рак: Ось вона! Вона твоя. 
Джаз: Джаз – бог вулкана. Місячна призма. Прелієра Рака! 

Рак: Твоя нова сила – заморожувати. 

Джаз: Ого! 
Кліо: Цей лабіринт схожий на безкінечну дорогу співів, де фініш має луна. Так! Спів! Фініш і луна, 

через яку можна почути свій зворотній голос! Голосна нота! Ля-я-я-я-я. 

Луна: Ля-я-я! 

Кліо: Мені направо, а ось і сузір’я Стрільця. Хто б міг подумати, що воно нагадує мені про мій голос! 
Ха-ха.  Схоже, тут якісь ворота, але як їх відкрити?Використати силу? Ха! Не вийшло! Над ними 

розташоване сузір’я Стрільця, і як його стріла схожа на злітаючий спів. Що ж це може бути? Моя 

сила пов’язана зі співом, а це означає, що мій голос є всьому розгадка! Але ж тут – три дороги, тоді 
це означає, що слово буде складатися з трьох складів. Так! Му-зи-ка! 
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Стрілець: Ти молодець, Кліо! Стрілець і є ключовим знаком в музиці. 

Кліо: Так я отримую за це прелієру? 
Стрілець: Твоя нова сила – сила відчувати голоси, звуки, пісні птахів ... на різних відстанях. 

Кліо: Схоже, я чую всіх наших і відчуваю, що Люк розгубився. 

Люк: Тут є два входи. Якщо я виберу цей, то, можливо, я програю! А якщо спробувати відчинити 
другий! Але якщо й він не правильний? Ненавиджу обирати! У мене вже болить голова. Я завжди 

прислуховувався думки друзів і ніколи не вибирав сам. Що ж тепер робити? Ну гаразд, якщо це моя 

доля, то я готовий. Двері перші. Ого! Тут ще троє дверей. Гаразд, хай будуть другі. Знову? Що це 

таке? І знову двері? Якщо вони не скінчаться, я зірвусь!.. Через півгодини... 
Я вже стомився, і хочеться їсти. Це остання спроба, і я попрошу Аліота визволити мене! Ого! Це ж 

священні терези! Що вони тут роблять? 

Терези: Ми твій істинний знак. 
Люк: Хто це сказав? 

Терези: Тобі належить сила правильного вибору. Будь пильним. Що б ти не робив і не обрав, буде 

правильно. 
Люк: Ха! Я одержав свою Прелієру? Люк – бог вітру, приязна Венера, Прелієра Терезів! 

Терези: Ти зрозумів свою силу?  

Люк: Так! Це суперсила інтуїції! 
Терези: Молодець! Угадав! 

Люк: Я зможу тепер не боятися промахів! 

Бузок: Тут стільки різних покосів і нвіть з рідкісними рослинами. 
Термісой: А ти що тут робиш? 

Бузок: Термісой? Ти чому зайшла в мої двері? 

Термісой: Ти в які двері заходила? 

Бузок: У п’яті. 
Термісой: А я в одинадцяті, так що я не винна. 

Бузок: Як я можу тобі вірити, коли ти завжди говориш неправду? 

Термісой: На цей раз ні. 
Бузок: А що ж нам тут потрібно робити? 

Термісой: Схоже, я знайшла кулон з моїм знаком. 

Бузок: Моя мама також Водолій. 
Термісой: Хм... 

Бузок: Ось тут також є і мій. 

Термісой: Риби? 
Бузок: Так. 

Термісой: Класно. А зараз нам потрібно подумати, як нам одержати прелієру. 

Бузок: Можливо, нам потрібно лише попросити ось у цих кристалів? 

Термісой: Ти зовсім звихнулась. Вони ж несправжні. Це всього тільки брелочки. 
Бузок: І що? 

Термісой: Нічого. Ей, хто там кидається шпагами? 

Всі: Що? 
Бузок: Це охорона космосу. 

Бузок: Вони охороняють космічну станцію від незваних гостей. 

Термісой: То це я незваний гість? 
Бузок: З ними тільки потрібно поговорити. 

Термісой: Вони говорити не вміють – тільки битися. 

Бузок: Привіт! Я ...щй! 
Термісой: Гарний початок. 

Бузок: Хм... Я хотіла попросити... 

Охоронець: Віддайте ці кулони і ми залишимо вас у спокої. 
Термісой: Усі? 

Бузок: Навіщо вони вам ? 

Охоронець: Ми їх знищимо – і вся віра в силу знаків зодіока пропаде. 

Термісой: І яка від цього користь? 
Другий охоронець: Люди почнуь поклонятися Вікторії. 

Термісой: Якби ви не заговорили про Вікторію, я б вам віддала кулон. 

Бузок: Але чому? 
Термісой: Тому, що я зла. 

Бузок: Що? 

Термісой: Ви сказали Вікторія, значить, юні-і-і! Ха! 
Охоронці: Що-о-о!? 

Термісой: Є! 

Бузок: Я думала, ти й справді віддаси. 
Термісой: Нізащо! 

Водолій: Ти вчинила правильно, Термісой, а зараз твоя Прелієра. 

Термісой: Ура! Термісой – богиня грози, призма Урану, Прелієра Водолія! 

Бузок: Ти молодець, а я? 
Термісой: Не хвилюйся. Ти зможеш, тільки вір у себе. 

Бузок: Думаю, потрібно йти далі. 

Леа: Цей сад Амазонки мене трішки лякає...ой! Так це ти, горило? 
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 Стій. Ти не знаєш, як пройти до виходу... Яка невихована горила. О Боже! Це ти, Тарзане? Ей, стій, 

Тарзане! 
Леа: Слава Богу, ти мене розумієш! 

Тарзан: Звичайно. 

Леа: Як вибратися з цієї Амазонки? 
Тарзан: О, тут виходу немає. Це безкінечні джунглі. Із них немає виходу. 

Леа: А якщо добратися до того вулкану? 

Тарзан: Навряд чи вдастся, бо прогноз дядька Колізея обіцяє лавину. 

Лео: А як же звірі? 
Тарзан: Їх врятувати ми не встигнемо. 

Леа: Як? 

Тарзан: Тому, що лавина зійде з хвилини на хилину. 
Леа: Що ж тоді робити? Та якщо я чародійка, то зможу врятувати звірів. 

Тарзан: Що ти сказала? 

Леа: Леонарда – богиня природи, голос тварин, голос природи! 
Тарзан: Що вона робить? О, ні, схоже, здригається земля! 

Леа: Усі біжіть в бік заходу, якщо не хочете постраждати. Зараз буде викид вулкану. Біжіть швидко 

в південно-західному напрямку, повторюю... 
Тарзан: Вона й справді змусила тварин урятуватися. Ой-й Схоже, червона рідина починає бити 

фонтаном! 

Леа: Швидше! Західний напрямок. Забирайте своїх дітей і мерщій втікайте! Ой, схоже, це жирафеня 
загубилося. Думаю, йому потрібно допомогти. Сюди, малюк! 

Жираф: Дякую тобі, бо ж мої мама й тато не помітили, як я зник. Я спав у кущах. 

Леа: Я тобі допоможу! Сило Ракетної установки, допоможи знайти сім’ю маленького жирафа, ось 

так... 
Тарзан: Це всі звірі. 

Колізей: Стійте! Зачекайте! Там залишилася самка дуже рідкісної породи Каліста – Аліонора. Ми 

повинні врятувати її. Цей вид тварин є тільки тут. Будь ласка. 
Леа: Добре! 

Колізей: Що це? Вона літає? 

Тарзан: А назвала себе богинею тварин. 
Леа: Ха! 

Колізей: Велика Діана! 

Леа: Ви трішки помилилися. Я її дочка! 
Колізей:  Святі небеса. Чого тут тільки не знайдеш!.. 

Леа: Її ніде немає... як же я її знайду? Хм... 
 

Пригоди 5-Б класу (фільм дружби) 

     СЦЕНА 1:  В КЛАСІ 

Автор: Привіт, ми в 5-Б класі. 
Автор2: Зараз у них російська мова!  

Автор3: Це Галина Іванівна  – учитель російської мови!  

(Дзень-дзелень!!!) 
Г.І.: Урок закончен! Запишите домашнее задание! Упражнение 234, страница 47. Большая просьба, 

выполнять домашние работы! До свидания! 

Всі: До свидания! 
Автор:  Ето..ть-ху! Скоро звикну говорити російською мовою! Це Стас Шурінс. Йому 10 років, він 

гарно вміє робити сальто, а також гарно навчається! 

Автор2: А це Марта Сергієва. Їй 11 років, гарно бігає, а також любить малювати і любить спорт! 

Автор: Це учениця Майя Артеменко. Їй 10 років, вона відмінниця, мріє стати вчителем, і це зрозуміло 
чому! 

Автор3: Моя черга! 

Автор: Добре! 
Автор3: Це Євген  Дернюк. Йому 10 років, теж відмінник, любить спорт, а також найкраще 

розуміється в математиці! А це Ксенія Ялмач. Їй 11 років, гарно знає англійську мову, цікавиться 

книгами про космос. 
Автор2: А це Віктор Корзин і Настя Байрак.  Їм по 11 років, люблять бальні танці! 

Настя: Дивись,  яка наклейка! 

Майя: Угу! 
Стас:  Я такий... від того діда, а він за мною! Я тікаю щодуху, а він, наче йому 20! 

Віктор: Круто! Оце дід! 

Євген: То ти втік? 
Стас: Звичайно! 

О.В.: То що в Романа таке? 

Мама: В нього така хвороба... я забула назву... лікарі сказали,  щоб вилікуватися, треба така 

рослина –   на Ж. 
О.В.: А де вона росте? 

Мама: В Австралії. Її ніхто не знає і вона коштує мінімум 290 $! 

О.В.: А скільки Роман не ходитиме до школи? 
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Мама: Приблизно...з ліками один місять, без ліків ... 

О.В: Зрозуміло...можливо, вам треба гроші? 
Мама: Так, але зараз всім потрібні гроші...  

О.В: До побачення. Одужуйте! Приберіть тут, витріть дошку.  Хто сьгодні черговий? 

Ксеня: Віктор! 
О.В.: Вже закінчились уроки, хай робить роботу чергового! До побачення! 

Всі: До побачення! 

Настя: Ви чули?.. У-г-р-у! Вы слишали? У Роми проблеми! 

Майя: А чого це ти російською говориш? 
Настя: У мене з нею... у меня по русскому 9! Мне надо исправить оценку! 

Майя: Ясно... 

Марта: То що у нього? 
Майя: Так що у нього? 

Настя: У Ромы такая болезнь... я не знаю... , но ему надо какое-то растение на Ж! 

Ксеня: І? 
Настя: Мы должны помочь нашему другу!  

Вітя: То де нам її знайти? 

Стас: В Інтернеті!  Канешно! Ха-ха! 
Майя: В тебе теж 9?! 

Стас: Що, 9? 

Майя: Ну з російської? 
Стас: Та ні! А що таке? 

Майя: Просто ти російською говорив? 

Стас: Більше не буду! 

Марта: Ви йдете? 
Майя: Так, я йду! 

Стас: Я теж! 
 

СЦЕНА 2: ПОШУК  

Стас: Так, зараз подивимось! Лікувальна рослина на Ж. 

Ксеня: Ого! Їх тут сотні! 

Майя: Але я ніяку рослину тут не знаю! 

Євген: Я зараз запитаю в Олени Василівни! Олено Василівно, ви не знаєте, про яку рослину йшлося? 
Що може вилікувати Романа? 

О.В.: Так,  я здогадуюся, що  це жовта перлина! 

Євген: Дякую! Так пиши! Жовта перлина! 
Стас: ...Знайшли! 

Майя, Ксеня: Є! 

Марта: Що там про неї? 
Стас: Вона росте в Австралії, коштує мінімум 250$,  допомагає хворим на...бла-бла-бла-бла-бла! О-

о! Ось її фото! Дивіться! 

Ксеня: Роздрукуй! 
Стас: Добре! 

Настя: Олено Василівно! Нам треба фото Лондона , роздрукувати можна? 

О.В: Так, звичайно! 

(проходить 30 секунд) 
Майя: Роздрукували і що? 

Євген: Що-що? Питати будемо, в кого така рослина є? 

Майя: У кого? 
Вітя: У всіх! 

Марта: Коли підемо розпитувати? 

Стас: Завтра після уроків, тому що нам багато задали! 
Ксеня: Давайте тут разом домашню зробимо? 

Віктор: О-о! Давай! 

Євген: Так давай! 
(проходить 1 година) 

Майя: Бувайте! 

Стас: Бувайте! 
Віктор: Бувай! 

Настя: Усім до побачення! 

Марта: До зустрічі! 

Ксеня:Бувай! 
Євген: У-г-у! Бувайте всі! 

(проходить 10 сек. поч. 3 сцена) 
 

  СЦЕНА 3: БІГАНИНА! 

Настя: Ти взяв фото? 

Стас: Так, узяв! 

Майя: Добре, ходімо! 
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Віктор: Ходімо! 

(всі одягаються за 20 секунд, йдуть 2 хвилини) 
Настя: У  Вас немає такої рослини? 

Л: Немає. Ні! 

Євген: У Вас немає такої рослини? 
Л: Извиняйте, нету! 

Майя: Немає у Вас такої рослини? 

Л: Нету! 

Ксеня: А у Вас немає такої рослини? 
Л: Ні, нема! 

Марта: Ми приречені! 

Всі: Угу! 
Стас: Ходімо туди! 

Настя: У Вас немає такої рослини? 

(киває головою) 
Настя: А у Вас немає такої рослини? 

Л: Ні, я про таку не чула.... 

Стас: У Вас немає такої рослини? 
Л: Ні! Але є в мого сусіда! Є! 

Ксеня: Де він мешкає? 

Л: Он в тому домі! 
Стас: Дякуємо! 

Всі: Так, дякуємо! 

Л: Дивні дітлахи! Хм… 

(стукають) 
Дядько: Чого вам треба, малечо? 

Євген: Нам треба.. 

Стас: Дай я скажу! Нам треба ось така рослина! У вас вона є? 
Дьдько: Є і що? 

Настя: Можна у вас її взяти або купити? 

Дядько: Ні, не можна! Мені її привезли з Австралії. Вона дорогоцінна! І це найцінніший подарунок 
для мене від зятя! 

Майя: На один місяць! І ми вам її повернемо! 

Дьдько: Ні! 
Ксеня: Ми вам заплатимо! 

Дядько: Ні, я вам сказав! 

Марта: У мене є план! Слухай Стас! 

Настя: Що таке? 
Марта: Ви можете її нам показати? 

Д.: Можу! Зараз!і Дивіться мені! 

Марта: І коли Стас  побіжить, робимо пастки для дядька! 
Віктор: О-о-о! І мотузочка знайшлась! 

Марта: Майю і Вікторе, перша пастка, після цього ховаєтесь, а можете й побігти! Ксеню й Насте,  

друга пастка! 
Дядько: Ось, дивіться! Руками не чіпати! 

Марта: Добре! До побачення! Бідний Роман!  От без- сердечний дядько! 

(Дядько закриває клітку, перед цим туди заходив Стас і забрав  рослину, а потім стрімголов побіз з 
двору!!!) 

Дядько: Аааа? Де моя рослина? От волоцюги малі! Я вам покажу, як чужі речі красти! Ану стій! 

Марта: Біжи! Біжи, Стасе! 
(Дядько упав, вдруге упав) 

Дядько: Я зараз вас дожену! 

(Біжить, доганяє хлопчика. Стас віддає рослину Віктору, а сам робить сальто,   дядько не може 

догнати його! Знову біжить, йому вдається наздогнати Стаса і забрати рослину) 
Дядько: Я вам покажу, як рослини красти! В-у-у-х! Волоцюги! 

Женя: Не спрацював твій план, Марто! 

Марта: Та я знаю... 
Настя: То що нам тепер робити? 

Стас: Та я вже й сам не знаю! Якесь замкнене коло!  

Майя: Поганий день видався! 
Вітя: Шкода тільки Романа! 

Ксеня: Угу.. 

Марта: Що, по хатах? 
Майя: По хатах.. 

Настя: Бувайте всі! 

Ксеня: Бувай, Настю... 

Стас: Бувайте... 
Віктор: Бувай.. 

Євген: Бувай, Стасе, прикольне сальто! 

Стас: Угу… 
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СЦЕНА 4: ВПІЗНАННЯ 

Марта: Доброго ранку! 
Ксеня: Не такий вже він і добрий... 

Марта: Так-так.. 

Настя: Як ти себе почуваєш, Стасе? Ти якийсь засмучений. 
Стас: Та я всю ніч не спав, думав про Романа! Як йому зараз потрібна та рослина, яку дядько не 

хотів дати. Чоловікові вона не потрібна, хіба що  як сувенір! А от Роману вона ще й як потрібна!  

Майя: Не засмучуйся!Знайдеться вихід! Я знаю! Я ту рослину навіть не розгледіла, тому що всі 

тримали листок, а мені не давали! Вихід знайдеться! Я в це вірю! 
Віктор: О! Привіт, Стасе! 

Євген: Привіт! Що сталося? 

Стас: Роман був дуже хорошим хлопчиком! Тільки от хворів багато, пропускав через це уроки, теми, 
які ми вивчали.., завжди підтримував.., не видавав, що у нас на контрольних були шпаргалки.., я 

так турбуюся! Це просто жах! 

Ксеня: Не треба, все з Романом буде добре! 
Стас: Я сподіваюсь! 

Майя: Може, сьогодні ще у людей спитаємо? 

Марта: Мені здається, це не допоможе... 
Ксеня: Стасе, не треба засмучуватись... Я розумію, що Роман був твоїм другом.. 

Стас: Він і є мій друг! 

Ксеня: Не хвилюйся, попереду ще весь  день у школі! 
Марта: Готуйтеся! Скоро почнеться урок! 

(Майя  йде повз вазони) 

Майя: Хм.., знайома рослина! 

(Дзвінок, урок закінчився, всі говорять, потім піходять до Стаса) 
Марта: Не хвилюйся, Стасе, все буде добре! 

(Стас дістає фото)  

Майя: Що?! 
(Пильно придивляється) 

Майя: Це вона! Це вона! Дивіться! 

Настя: Що вона?! 
Ксеня: Що?! 

Майя: Подивіться на фото і на цю рослину! Це ж вона?! Я впевнена, що це вона! 

Марта: Треба покликати Олену Василівну! Я пішла! Олено Василівно! Там..,там... 
О.В.: Віддихайся і скажи! 

Марта: Здається, там Жовта Перлина... знайшлася! 

О.В.: Як знайшлася?!(пришвидшує ходу!) Ходімо глянемо! 

Євген: То це ця рослина?! 
Настя: Здається так! 

О.В.: Що тут таке? Так це вона? 

Марта: Здається... 
О.В..: Молодці! Як вам це вдалося? 

Ксеня: Це Майя побачила збіг! От і все! 

О.В.: А чия це рослина? 
Стас: Не моя! 

Марта: Не моя! 

Настя: І не моя! 
Євген: На мене не дивіться! 

Ксеня: Це не моя! 

Віктор: Не моя! 
Майя: Не моя! 

О.В.: А чия? 

Настя: Ми не знаємо! 

(Усі кивають головами) 
Майя: Можливо, переплутали прибиральниці, дали нам ось цю рослину! 

О.В.: Можливо.., треба подзвонити Роману й порадувати його маму тим, що в ньго є такі вірні друзі, 

як ви! 
(Учителька пішла дзвонити)    

Настя: Ви чули? Ми вірні друзі! 

Марта: Це чудово! Нас за це нагородять! 
Євген: Чим? 

Віктор: Солодощами математики! 

Всі:  Ха-ха-ха! 
(пройшло 10 днів) 

Майя: Дивіться! До нас лист прийшов! 

Віктор: Читай, що там написано! 

Майя: Так..."НАЙКРАЩИМ ОДНОКЛАСНИКАМ ВІД РОМАНА  ДЕНИСЮКА" 
ДЯКУЮ,ЩО ЗНАЙШЛИ ЦЮ РОСЛИНУ! ВИ ПРОСТО МЕНЕ ВРЯТУВАЛИ! ВЕЛИКЕ ВАМ СПАСИБІ!                    

ЗАЛИШАЙТЕСЯ ПІСЛЯ П'ЯТОГО УРОКУ В КЛАСІ, ВАС ЧЕКАЄ СЮРПРИЗ! 

                              ДЯКУЮ, МОЇ ВІРНІ ДРУЗІ,ОДНОКЛАСНИКИ!!!   
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Олена Рудоман 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата 

Рудоман Олена Іванівна; 

2. Рік і місце народження: 

2.29.05.1990 Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с. Рогізна; 

3. Відомості про навчання: КНУ ім. Тараса 

Шевченка, спеціальність “Українська мова та 

література; німецька мова”; 
4. Учасник літературних конкурсів; 
5. Член літературних спілок, обʼєднань; 

6. Лауреат премій, конкурсів; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, мала 

проза (казки); 
8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках: опубліковані 

твори: журнал “Бібліосвіт” -  вірш “Бібліотека для 

юнацтва”; 
9. Перелік друкованих та електронних творів 

про авторів та їхні видання; 

10. Спільні заходи з бібліотекою: зустріч з 

школярами “Життя – це наш безцінний скарб, тож не залиш його без барв” (28.11.2017); 
11.  Електронна адреса автора для звʼязку: olenka2905@gmail.com 
 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

Бібліотека для юнацтва 
 

Бібліотека для юнацтва – 

Країна мудрості і знань 
У нас читацький склад – найкращий 

Кого завгодно вибирай – 

Є в нас і учні, і студенти 
І старші віком читачі 

Шукають книги й документи 

І для навчання, й для душі. 

Приходьте всі, ми щиро раді 
Зареєструєм вас умить, 

Усе пояснимо, покажем 

І випишем контрольний лист. 
На абонементі книгу взяти 

Ви зможете потрібну вам, 

В читальнім залі працювати –  
Вам допоможуть тут і там! 

У періодику зайдете –  

Газету чи журнал візьмете, 
Свіжі новини пізнавайте, 

Із преси вчасно їх черпайте. 

Для іноземної знавців –  

Яскравий зал у нас розцвів: 
Англійська, польська ще й іспанська, 

Латинь, французька й португальська –  

Тут різні мови ви знайдете, 
Усе потрібне підберете. 

Отож приходьте, не минайте, 

На нас увагу ви звертайте! 
 

***  

Черпнути б десь тієї сили, 
Що творить диво для людини, 

Що забирає всі хвороби, 

Дивує щастям щохвилини... 
А де знайти і де шукати, 

Кого і де про це питати, 

У сутінках просити тихо, 

Щоб не почуло про те лихо, 
Щоб не підслухали сусіди,  

mailto:olenka2905@gmail.com
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У кожного є свої біди, 

Тримають міцно, руки вяжуть, 
Про щастя голосно не кажуть. 

Гнилі плоди від цвіту кращі, 

Тому, хто не цінує щастя, 
Тому, кому нема покою, 

Хто не збере зерна в долоню. 

Не може він, а чи не хоче 

На кожну правду - свої очі, 
І трактування і читання 

Хто як зустрів, таке й вітання. 

 
*** 

А надихає те, що кличе 

І те, що манить   в далечінь... 
І те, що в спогадах колише - 

Проста любов, дитинства тінь... 

Це той куточок, де малими 
Ми ще ходили по стежках, 

Стежках близьких, де слід до нині 

У пам'яті і у серцях, 
А манить те, що не забудеш 

Не вигадаєш ,  не зітреш  

Близьких рука - вона не згубить, 

А рідних дух - він збереже... 
Розгорнить сумнів,  відчай, розпач 

В обіймах міцно пригорта, 

Рікою щастя ллється втіха, 
Надії чаша не пуста... 

Купатися у щасті можна,  

Тоді, як ще горить сльоза, 
Тоді не сум , не відчай, розпач, 

Тоді жива іще душа... 

За шатами пишного росту 
Ховається пихата тінь, 

Чийогось склеєного мосту, 

Що поведе у сиву тінь... 

Ти розгорни, заглянь,  схопися 
За ниточку свого буття, 

Копати можна все, та родить - 

Де лиш родюча є земля... 
 

Про маму 

  
  Як мало людині потрібно для щастя,  

Коли поруч мама - сміється душа, 

Зникає тривога,  з'являться  ласка,  
Проходять проблеми,  радіє дитя. 

До себе пригорне ласкаво дитину,  

Розвіє тривогу,  зігріє теплом,  
Завжди щось порадить і кожну хвилину 

Дарує дитині надію й любов. 

І скільки ночей довелося не спати,  

І скільки зусиль покладає вона, 
Щоб своє дитятко ростити і знати, 

Що виросте мудрим щасливе маля. 

Матусині руки тебе проводжають, 
Коли ти із дому щоразу біжиш, 

І так же привітно тебе зустрічають, 

Коли ти додому щодуху спішиш.  
Смачним почастує, завжди допоможе, 

Мов фея в будинку літає вона, 

Матусині руки не кажуть про втому, 
Хоч бачимо ми, що втомилась вона... 

Усмішка матусі - мов сонця проміння, 

Дарує для мене надію нову, 

Її поважаю, завжди прислухаюсь, 
І знаю, що я її дуже люблю! 
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*** 

Так інколи важко, і гірко ,  і терпко ,  
Чомусь не завжди у житті нашім легко,   

Якісь перепони , провали,  потреби,  

Головне - зрозуміти,  що справді нам треба. 
А треба те різне,  вагою і змістом,  

Залежить від того чи добрий чи грізний,  

Повірити можна та важко шукати,  

Побачити легко та не легко спіймати.  
Буває усім щось від тебе потрібно 

І ти допоможеш, підкажеш пригідно, 

Не всі зрозуміють, не всі те цінують, 
І цеглою  заздрощів тебе замурують... 

Не варто шукати, де світла не видно, 

І вірити треба, кому  це потрібно. 
Здоров'я  просити щодень і щоночі, 

А решта все прийде, 

У час свій пророчий! 
 

Весна чарує 

Вдихнути легко повні груди 
Весняних пахощів букет 

І вірити все добре буде 

Летіти птахом до небес 

Приємна і пахуча свіжість  
Квітучих у саду дерев 

Дарує нам чарівну ніжність 

І мов розпутує з пелен 
Вдихання свіжого повітря  

Змиває терпкість й гіркоту 

Солодить душу подих вітру 
Що котиться у нас в садку 

Цвіте весняний рідний сад 

І тихо бджілка десь літає 
Радість є там, де поміж трав 

В дитинство мріями літаєм. .. 

*** 

"А я щаслива! " -"І чому?"- хтось тихо запитає... 
Тому, що мріями живу 

І в снах туди літаю... 

Тому, що є в мені душа 
Тому, що я кмітлива 

А ще тому, що не сама 

Не маю в серці криги, 
Тому, що справи всі свої 

Під ліжко не ховаю, 

Тому, що жертвую своїм 
Повагу - не купляю, 

Тому, що лінощі усі 

Від себе проганяю, 
Тому, що сили всі мої 

У розвиток вкладаю. 

Буває так, усе важке 

Рутинне й непотрібне... 
Та ти увагу зосередь 

На щось, що справді цінне... 

На те, що принесе тобі  
І спокій, і науку, 

І те, що не потягне вниз, 

А витягне за руку. 
Ця благодать - вона свята 

І душу залікує, 

Повірте ви в своє буття 
І кожен те почує... 
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ЗАХОВАНА ПІД МАСКОЮ ДОБРА 

Небо сонячне зненацька заступила хмара,  
І її мов підмінили,  стала як примара... 

І не знала, і не чула, своє загубила,  

Розкидала міхи щастя,  себе не судила... 
Всі не ті і все не так, собі говорила, 

Йшла туди, звідки ніяк не розгорниш крила. 

Опинившись у пітьмі, не слухала правди - 

Далі йшла, і не завжди 
чула присмак карми. 

По коліна у брехні, з торбинами кривди - 

Впевнено плила вперед, 
навіть поміж кригу... 

Розкидаючи усі праведні надії, 

Розбивала вщент свої колись гарні мрії. 
Лізла тихо, знала як, так щоб і жаліли, 

Та не вистачало сил, вилізти із глини, 

Бо була уже вона по пояс у пеклі, 
Думала, минеться так і крутила петлі, 

Та не сталось так чомусь, бо так не судилось - 

У совісті свій закон -  
Він не такий, як нам хотілось... 

І плечі опустились,  погрузли у брехні,  

А їй немов це снилось, все мов увісні... 

Чи не хотіла, чи не могла 
Змінити ще не пізно 

Було тоді її життя,  

Та лізла прямо в прірву. 
Уже не видно стало зовсім 

Тих світлих і приємних рис, 

Розмились десь манери гожі 
І покотились камнем вниз, 

Куди,  не знають і не чують, 

Та й знати те , не є мета, 
Поки думки її кочують - 

Не знає спокою її душа. 

 

Добро не купиш 
 

Крізь дощ,  туман,  вогонь і попіл 
Летіла десь,  шукала спокій 

Без відпочинку,  без турботи 

Без жодної людської квоти, 
Не знала звідки крила виростали, 

Які не раз словами обрізали, 

Не знала звідки сила і снага,  
Не бачила нікого, бо ішла сама... 

І не шукала, і не чекала, 

Чужого зовсім не чіпала, 
Була проста, була сама - 

І вірила  в своє буття... 

Спливали дні, роки минали, 
Сивіла русая  коса,  

Тепер на неї вже чекали, 

Вона сьогодні не чужа... 

Велика вдячність, ласка, шана, 
Щира любов,  палкі слова,  

До неї руки простягали - 

Надія, радість і життя... 
Коли здавалось, вже ніколи 

Не буде світло серед дня, 

Ти не губись у сірих буднях, 
А йди вперед, шукай життя... 

Не варто різати без ножиць, 

Не зможеш шити без ниток, 
Коли в душі панує розпач - 

Втечи у добрий світ казок... 

Шукай себе, стирай безжально 

Все непотрібне і сумне, 
Прийде той день і ти почуєш - 

Що люблять щиро і тебе! 
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 *** 

Як мало людині потрібно  для щастя,  
Як щиро й відверто радіє душа,  

Коли хтось цінує,  коли поважає,  

Живе радість в серці і квітне весна! 
Дивіться привітно,  хай очі іскряться,   

Радійте життю і даруйте тепло,  

І хай усі мрії не завтра здійсняться,   

Повірте,  все буде, цінуйте добро! 
 

Весна 

 
Подих свіжості й тепла - 

Це прийшла до нас весна... 

Сонячні яскраві дні, 
Чути птахів десь пісні 

В приємних ,  теплих барвах  

Купається душа 
Прокинулась природа -  

Прийшла радість життя!  

Навколо всі немов ожили, 
Сумне все взимку  пережили 

Всі одяглися у нове 

Життя біжить, а з ним й старе... 

Тепло в повітрі - радість в серці, 
Весняні дні - хвилини чарівні,  

Вони прогнали дні холодні, 

А з ними і думки сумні... 
Радій життю, купайся в щасті,  

Живи в красі і розумій 

Цікаво, не коли ти наодинці, 
А разом з тим,  хто справжній, твій... 

Весна пробудить все навколо, 

Розбудить щирі почуття, 
Цвіте і пахне все довкола, 

Радіє й тішиться душа... 

Біжать струмки, зникають сльози, 

Чистішою стає земля 
Переморозили морози,  

Весною все знесла вода... 

 
Орхідеї 

На підвіконні мешкають 

Чарівні дивні квіти 
Вони ворожать виглядом 

Їх не можливо не любити 

Зворушливо тривожать 
Округлі пелюстки 

І лагідно зігріють 

Як погляд твій на них 
Проблеми всі зникають 

Лікує їх краса 

Межі її немає 

Цвіте вона життя 
В зелених ополонах 

Тримається основа 

Окриленні любов'ю  
Вони цариці флори... 

На відстані від серця 

Її казкові квіти  
Приходиш ти до них щодня  

Щоб просто відпочити 

Не можна все сказати 
Це треба зрозуміти... 

Краса життя вона проста - 

Батьки -основа, стебла -діти. 
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*** 

Комусь потрібні ті дива 
Які ніхто ще не знаходив  

Комусь незавідані края 

В яких ніхто ще не бував 
Комусь важливим є буття 

Щоб просто дихати, ходити 

А інший прагне дійсно жити  - 

Буттям своїм дива творити 
Усі хто люди, не істоти 

Ті мають у серцях місця 

І для сім'ї , і для роботи 
І для добра і каяття… 

 

*** 
Немає тих правил, якими всім жити, 

Не кожен ще знає, чим дорожити... 

Ти зачекай,  не підірвись, 
Куди тікаєш подивись, 

Коли тебе щось попросили, 

Не варто  падати  із сили... 
Ти чуєш,  десь тебе чекають,  

Завжди привітно зустрічають,  

У поглядах живе надія - 

І у такому  наша мрія... 
Комусь це так,  аби сказати, 

Комусь щоб просто прочитати, 

А інший тихо пробігає, 
Бо на чуже він не зважає... 

Чи то не бачить, чи не хоче - 

Чужа сльоза не колить очі... 
Усе що там,  то не моє - 

Моє лиш те,  що гарним є... 

Проходить тихо день за днем,  
У вічність вік мандрує, 

Радіє той,  хто мріями живе 

І плаче той,  хто лиш існує... 

Немає тих правил, якими всім жити, 
Не кожен ще знає, чим дорожити... 

 

*** 

І якось так,  приємно й дивно 

Наш час минає швидкоплинно... 

І кожен день якісь дива, 
Приносить нам наше життя, 

Дарує нам кожна хвилина 

Щасливого буття краплину - 
Нових людей,  нові новини, 

А час збігає швидкоплинно... 

Сьогодні день пройшов 
Не так, як би того тобі хотілось,  

І на прийдешній день покладеш ти надії... 

Прийде той день чи ні, на небі лиш відомо, 
Ти головне іди, допоки йде дорога... 

А при дорозі що - чи терен чи то квіти, 

Ти не дивись туди, а лиш вперед, де світло! 
З відкритими долонями, і щирою душею, 

Плануй, живи і пам'ятай-Те головне, що ти з сім'єю! 

І якось так приємно й дивно 

Наш час минає швидкоплинно... 
Маленькі і тепленькі дитячі є долоньки 

Чийогось синочка,  можливо і доньки 

Та це уже зовсім стаєне важливо 
Головне,  що до тебе їх тягне дитина  

З любов'ю у серці ,  із щастям в душі 

Для нас наші діти найкращі в житті 
У мами у серці завжди є тривога 

Яка на дитину чекає дорога 

Усі наші мрії,  усі сподівання 
Ростуть біля нас й називають нас "МАМА" 
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*** 

На скільки голок у житті потрібно наступити? 
Як зрозуміти де вони, 

й куди тобі ступити?  

Які підказки і де ті знаки,  
Що шлях до слави зможуть вказати? 

Хто допоможе і де шукати? 

Як зберегти  себе,  щоб інших не стоптати? 

Квітуча та дорога де ти літав ввісні?  
Та ні,  можливо та,  що бачив у імлі?  

А може та,  якою друг твій радісно ступає?  

Або це та якої іще ніхто не знає. .. 
Не можеш ти окреслити ще точно всі масштаби, 

Якими виміряти вік та втілити всі плани... 

Є тисячі думок,  десяток  різних  є ідей, 
Проте лиш знає Бог , куди направити твій день. 

 

*** 
Немає слів і звуків нема 

Якими опишеш ти образ добра... 

Не можна знайти, неможливо зробити - 
Того, що навчить, як нам правильно жити, 

Кому те відомо і хто про те знає, 

Той завжди для інших себе відкриває, 

Для того мізерними є всі багатства, 
Дешевою мова, як вона не наша! 

Хто мудрий, той добре про те пам'ятає, 

Хто зла комусь хоче, його те ж чекає... 
Не варто плисти, коли стала вже крига, 

Життя  людини завжди нова книга, 

А скільки тих книг і кому їх писати, 
Ніхто і ніколи не може сказати... 

 

*** 
Ти мчиш. . . кудись тебе несе, 

Мов залізничний потяг, 

Буденності важка рука 

Й  роки у ній мов подих... 
Зовсім недавно був малий, 

Ось виріс вже - і світ новий... 

Немає гальмів у машини, 
Яка везе життя  людини... 

Важкий вантаж людське буття - 

І в кожного він різний - 
Хтось прагне все, та забува 

При цьому совість грізну! 

У когось крила є, яким ніколи не літати... 
Немає сили там, де під брехнею шати. 

Немає спокою душа, що може, та не хоче... 

Лінивому своя краса,  вона сталі не точе! 
Ніколи і нікому, нічого не докажеш, 

Якщо по-іншому живеш, 

І іншим світ цей бачиш! 

 
*** 

Сонце променями гріє 

Пахне ліс, трава,  земля 
Кожен хто про щастя мріє 

Його знайде де нема... 

Спокоєм струмок співає 
Ліс не спить, ще не пора 

Вітерець злегка повіє 

Й заколишеться трава 
Подих щастя у повітрі, 

Дихає добром земля, 

Десь на небі промайнуло 

Пташкою усе життя... 
На природі спочивають 

Всі думки, всі почуття, 

Тут народжується знову 
Насолода від буття! 
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*** 

А я живу, а я літаю –  

Збираю, знову розсіваю 
Дарую те, що є моє, 

Живе, просте, але своє –  

Людські знання, що є безцінні, 
Дитячі посмішки нетлінні, 

Палаючу жагу буття, 

Що сіє в душах визнання, 

Те усвідомлення простого, 
Того, що є в тобі крім цього, 

Ти можеш, знаєш, ти ростеш, 

Ти будеш, мусиш, ти живеш! 
Завжди, в усьому будеш першим, 

Тому що прагнеш нових звершень, 

А ще тому, що визнання  
Приносить нам лиш навчання. 

 

Село Рогізна 
 

На пагорбах високих 

Розкинулось село, 

Дністер синьоокий  
Оточує його, 

Тут рідні всі стежини, 

Тут зігріва земля, 
Тут люди всі привітні 

Тут проживає вся моя рідня. 

Село Рогізна – краси перлина, 
Тут виростали ти і я, 

В моєму серці воно єдине –  

Колиска щастя і добра. 
Не забувайте, ви друзі милі, 

Батьківську хату і тепло, 

Де б ви не були, у всьому світі –  
Ви мрієте поїхати в село. 

Природа наша – найкраща в світі, 

Чисте повітря, родюча в нас земля, 

Лісами вкрита, сонцем зігріта, 
Перлина щастя й покою –  

Рогізна наша рідна, дорога. 

 
І.В.М 

 

І стало все тихо навколо - 
Якось незвично -  усе захололо 

Без тебе не чути  птахів пісні 

І сонця не видно - усе у пітьмі.. 
Немає краси - увесь світ мара... 

Куди ж ти зникла, радість життя? 

Ще так багато хотілось зробити 

А ще більше - 
Просто - хотілося жити! 

Чому коротке те буття?! 

І хто проектор долі!? 
Коли надія ще жива,  

Реальність каже "годі" 

Горів, горів і тут нема - 
Душі твоєї вогник, 

Ти відлетів у небуття - 

Урвалась ниточка життя... 
Ми віримо - ти завжди з нами, 

У душах наших ти живий. 

І пам'ять  нашу не покине - 
Твій образ рідний і близький... 
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Казка  про пори року 

На вершині однієї великої скелястої гори жив могутній і величний Цар. Знали його усі в околиці 

і називали Роком. Носив Рік одне вбрання і лише один раз, коли навколо лежав білий сніг і повітря 

було морозяне, Рік заходив у свою скелю, щоб переодягтися. Коли проходило 365 днів, Рік знову йшов 

змінювати одежу. Весь час цар пильно слідкував за навколишнім світом: милувався сонцем вдень і 

місяцем вночі, мився під дощиком і вдихав пахощі квітів… Мешкав Рік на скелі не сам, а було у нього 

чотири красуні – донечки. Кожна із дочок любила батька, по-своєму його радувала. Найстарша Зима 

дарувала чарівні візерунки інею, свіжість морозяних ранків і танець невгамовних сніжинок. Красуня 

Весна тішила татуся співами птахів, зеленою травичкою та таночками бджіл-трудівниць, які невтомно 

танцювали біля  запашних квітів. Володарка Літа дарувала смачні ягоди, теплі сонячні дні, смачні 

овочі та пахучий мед. Золотокоса красуня Осінь чарувала кольоровими барвами, щедрими врожаями 

та смачними грибочками. 

Сестри жили  у  чотирьох різних кутках гори і ніколи не бачилися. Такий був порядок, вони по 

черзі піднімалися на вершину гори і по три місяці там проводили – піднялася на вершину Зима, через 

три місяці спускається, а на її місце прямує квітуча Весна, проходить три місяці запашна Весна 

спускається, а піднімається тепле Літо, ще через три місяці на вершину мандрує золотокоса Осінь, 

потім знову настає черга холодної Зими…  

Панували у царстві вельможного Року мир та злагода. Коли це раптом, одного разу, коли 

квітуча Весна спускалася з скелястої гори, вона побачила незнайому їй дівчину. Волосся в неї 

вигравало жовтогарячими, багряними барвами,  в золотих руках вона несла смачні фрукти: яблука, 

груші, виноград… Дмухнула чарівна дівчина своїм плащем, враз почало жовтіти листя на деревах, 

глянула на ліс – з дерев почали падати жовті листочки, люди, почали збирати урожай, готувалися до 

холоду… 

- Ти хто? – злякано запитала здивована Весна.  

- Я Осінь! – похапцем викрикнула золотокоса дівчина. – Відійди геть, не заважай мені, бачиш, 

роботи як багато! – і далі продовжувала золотити дерева. 

- О, сестричко, скільки я чула про тебе від нашого батька! Як довго я мріяла тебе побачити! Але ж 

зараз не твоя черга підніматися на гору! Після мене на вершину завжди мандрує тепле Літо! – 

тривожно мовила Весна. 

- Ну і що!? - вперто відповіла Осінь, - Я і так довго чекала, мені набридло! Хто це визначив, щоб ми 

саме в такому порядку виходили на вершину гори!? Була Весна, а зараз буду панувати я – Осінь! 

– наполегливо прокричала дівчина і далі підіймалася на гору. 

- Але ж сестричко, - почала просити Весна, - люди ось-ось засіяли поля – а ти вже холод пускаєш, 

урожай мізерний, буде голод. На деревах тільки розпустилися листочки, а ти вже їх робиш 

жовтими. Птахи тільки прилетіли з теплих країв, а вже мають повертатися назад. Недарма наша 

тітонька Природа визначила такий порядок, кожна з нас піднімається на гору у свій час. Все 

навколо встигає прокинутись, порадіти життю і знову відпочити, потім знову прокинутись…  

Задумалася золотокоса Осінь, шкода їй стало людей, рослин, тварин… Глянула вона навколо і 

дійсно, не встигли ще добре розцвісти квіти, як почали в’янути, на деревах листочків було ще зовсім 

мало, а вони вже пожовкли… Сумно стало Осені за побачене, шкода стало природу і вона щодуху 

побігла у свій куточок гори. А квітуча Весна далі спускалася стежиною вниз. Тут почало припікати 

сонечко, гомінливо заспівали птахи і назустріч красуні Весні піднімалося тепле Літо.  

У всьому має бути порядок. Є свій порядок і у природи. Кожна пора року починається у свій час, 

інакше не буде життя на землі. 

 

Казка про Бджілку-трудівницю 
 

Між духмяними пахучими липами розкинулась пасіка діда Івана. Налічувалося тут близько ста 

вуликів (вулик - будиночок, де мешкають бджоли). Мешкали у вуликах сім’ї бджіл-трудівниць. З 

ранньої весни до пізньої осені, поки цвітуть запашні квіти, невтомні бджоли збирають солоденький 

пилок, який нанизуючи на маленькі лапки несуть у вулики, де утворюється солодкий запашний мед. 

На перший погляд, здається що там важкого, зібрати солодкий пилок і принести його до свого 

будиночку. Але насправді робота ця надто клопітка і важка.  

Тільки з’явилися на горизонті перші сонячні промені, а бджолині сім’ї поспішають на роботу. 

Серед усіх бджіл виділяється одна маленька Бджілка, яка тримає в своїх лапках невеличкий кошик. 

- Ти що це, й кошик взяла? – запитує бджола із сусіднього вулику.  

- Так, щоб по декілька разів не літати туди й назад, - впевнено відповіла Бджілка. 

- Але ж як ти долетиш з таким вантажем? – тривожно запитала сусідка. – Зараз такий 

урожай, що ми на лапках не можемо донести його до вуликів, а ти ще й кошика взяла! 

- Та якось буде, - відповіла Бджілка і чимдуж полетіла до запашної квітучої липи.  

Впродовж дня бджоли по декілька разів прилітали і відлітали від вуликів. Гарний настав час 

для збирання меду: цвіте липа й акація, польові квіти, овочі на городі теж красуються пишними 

квітами. Бджоли встигли за день побувати скрізь. А ввечері всі збиралися своїми великими сім’ями у 
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вулику, щоб поглянути на урожай, який вони зібрали. Лише одна Бджілка-трудівниця, що полетіла за 

медом з кошиком, не повернулась.  

- Де ж це наша найменша ? – запитала тривожно головна бджола у вулику. 

- Не бачили, не чули…! – хором прогуділи бджоли. 

- Я знаю! – раптом викрикнув хтось знадвору. 

 Бджоли виглянули і побачили бджолу із сусіднього вулика. 

- Я бачила, як вона вранці летіла он до тієї кремезної липи. У неї був кошик. Мабуть, важко 

їй нести зібраний за сьогодні урожай, тому й не прилетіла ще. 

Декілька бджілок полетіли до вказаної липи. І дійсно, на невеличкій гілочці серед пахучого 

запашного цвіту сиділа і плакала маленька Бджілка-трудівниця. Вона назбирала повнісінький кошик 

солодкого пилку і не могла його підняти. Бджоли швиденько розділили між собою зібраний урожай і 

полетіли разом до вулику. Там головна бджола пояснила нашій маленькій Бджілці-трудівниці, що 

потрібно за один раз брати стільки, скільки подужаєш.  Краще декілька разів принести менше, ніж 

намагатися за один раз зробити неможливе. 

Казка про геометричні фігури  

Казка про геометричні фігури 

Там де сонечко ховається за горизонт,  де розкинулись  квітучі поля і зелені гаї була чарівна 

країна. Мешкали там дивовижні і поважні фігури. Всі вони були цікаві,  кожна мала свою 

форму. Одного разу у чарівну країну потрапив незнайомець. Хлопчика звали Ерудит,  що означало 

обдарований і розумний. Ерудит спершу милувався околицями та насолоджувався красою та величчю 

природи,  а згодом став приглядатися до її мешканців. Він чув від свого дідуся,  що існує така країна 

і давно мріяв сюди потрапити. Особливо цікаво було побачити, як живуть у замку Трикутника. От 

Ерудит і вирушив його шукати.  

На самій окраєні чарівної країни красувався замок Квадрата. Його чарівні  мешканці були усі 

квадратної форми: мали чотири рівні сторони і чотири прямі кути. Жителі замку відрізнялися один від 

одного розміром,  кольором,  але форма була в усіх однакова. Ерудит привітався з главою 

замку,  найбільшим Квадратом і запитав: 

- Скажіть,  вельможний, а чи далеко мешкають Трикутники? 

- Ось підеш тією стежкою,  під лісом,  побачиш гарний замок. Там мешкає Коло із своїми 

родичами. У них і запитаєш.  

- Дякую тобі,  вельможний царю, – вклонився Ерудит.  

Хотів був уже йти,  але раптом Квадрат промовив: 

- На згадку про нашу родину,  прийми від нас цей подарунок.  І протягнув Ерудиту 

невеличкий мішечок.  

Заглянув хлопець всередину,  а там кубик. 

- З якої б сторони ти на нього не подивився, побачиш форму квадрата. Нехай він завжди тобі 

про нас нагадує,  – сказав Квадрат. 

- Дякую за подарунок і за теплий прийом,  – подякував Ерудит і вирушив по вказаній стежці 

до царства Кола. 

Біля мальовничого озера красувався круглий замок пишного Кола. Все у замку було схоже 

на коло. Круглі вікна, круглі двері, круглі столи і стільці… Жителі замку теж були круглі і не ходили, а 

котилися. Так було зручніше переміщатися з місця на місце. Головне Коло теж радісно привіталося з 

Ерудитом і на згадку про свій замок подарувало хлопчику мішечок. Заглянув Ерудит у мішечок, а там 

м’ячик.  

- З якої б сторони ти на нього не подивився, побачиш форму кола. Нехай він тобі завжди нагадує 

про нашу родину! – сказало Коло. 

Подякував Ерудит за радісну зустріч і подарунок та й вирушив далі дорогою. А привела вона 

його до омріяного царства Трикутника. 

- Яка дивовижна краса! Які гостроверхі високі купола замку! Нарешті я дістався! – подумав хлопець 

і постукав у незвичні трикутні двері.   

Як і в попередніх царствах, зустріли його тут привітно і тепло. Жителі царства – Трикутники, 

були різні за розміром і кольором, але всі мали три кути. Кути теж були не однакові. Вони  поділялися 

на три типи: прямий, тупий і гострий. Довгий час гостював Ерудит у царстві трикутника, пізнавав його 

жителів. Розповідав хлопець і про свого дідуся, про те, як довго він шукав родину Трикутників і як 

мріяв з нею познайомитися. На згадку про своє цікаве царство найстарший Трикутник подарував йому 

теж чарівний мішечок. Заглянув хлопець усередину, а там піраміда.  

- З якої б сторони ти не глянув на піраміду, завжди будеш бачити форму трикутника, нехай вона 

тобі нагадує про наше царство, – сказав хазяїн трикутників.  
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Подякував Ерудит за цікаво проведений час, за подарунок і вирушив додому, адже там на 

нього чекав дідусь, який підготував ще багато цікавих розповідей про геометричні фігури. 

Казка про дитячий садочок у лісі 

У мальовничому лісі мешкало чимало гомінких звірят і їх дитинчат. Завжди тишу і спокій лісових 

жителів порушували пестощі білченят, які стрибали з гілки на гілку, метушня маленьких лисичок, 

веселі стрибки та перегони прудких зайченят. Маленькі звірятка розважали себе, в той час, як їхні 

батьки блукали у пошуках їжі. Мудра Сова, що мешкала у дуплі кремезного старого дуба вирішила 

приборкати малечу, якось їх вгамувати і зацікавити. Адже вже кілька разів її сусід, старенький дідусь 

Ведмідь скаржився на погане самопочуття, через гомін дітлахів.  

- Думав, на старість відпочину, - жалівся Ведмідь Сові. – Та де там!? З самого ранку до пізнього 

вечора ця метушня! Стрибають навколо моєї барлоги, тупотять, ніякого порятунку! 

- Ех, дорогий сусіде, чудово тебе розумію! – відповіла Сова. – Я сама не можу закінчити свою поему! 

Пишу вже майже місяць… Взимку за тиждень встигала! А зараз – такий шум, гомін, метушня… Є у 

мене одна ідея, як їх вгамувати. 

- Яка ж? – зацікавився Ведмідь. 

- Я відкрию дитячий садок! – впевнено відповіла Сова. 

І ось уже наступного дня, на галявині серед лісу Сова зібрала усіх звірят з дитинчатами на 

збори. Прийшла Лисиця з лисенятами, пристрибала Зайчиха з дітками – зайченятами, прилізла 

Їжачиха із малятами – їжаченятами, Вовчиця привела вовченят. Одним словом, на галявині не було 

вільного місця. Мудра Сова відчинила вікно, виглянула із свого будиночка і почала говорити про те, 

що буде відбуватися у садочку протягом дня. Всі звірі уважно слухали її і були дуже раді, що їх дітвора 

буде під наглядом такого мудрого вихователя. 

З самого ранку звірята поспішали у садочок. Там на них чекали цікаві пізнавальні заняття, 

веселі ігри та забави, захоплюючі прогулянки та смачне частування. Мами дідок по черзі допомагали 

Сові готувати їжу для їхніх діток. У садочку було цікаво та весело. Звірята були задоволені, а 

найбільше був задоволений старенький Ведмідь, якому тепер нічого не заважало, щоб спокійно 

відпочити. 

Казка про дівчинку, яка не хотіла ходити у садочок 

Хоч настала вже золота осінь, проте було ще досить тепло. Сонечко ще пригрівало землю 

своїми теплими промінчиками, навколо лунав, хоч і вже прощальний, спів птахів. Природа повільно 

готувалася до холодної зими… Взявшись за ручки, дві подружки – Іринка та Оля, прямували у дитячий 

садочок. Мами, спілкуючись про майбутній важкий робочий день, йшли слідом за донечками. 

Все менше і менше залишалося до садочку, ось вже й чути дзвінкі голосочки діток. Раптом 

Оля помітила, що на очах Іринки з’явилися сльози, вона нахмурила погляд і похнюпившись, зовсім 

неохоче відчиняла дверцята при вході на територію садочка. 

- Ти чого це? – запитала подружку Оля. 

- Хм… Я не хочу в садочок! Вдома хочу бути… Мультики дивитися! – крізь сльози пробурмотіла 

Іринка. 

- Але ж в садочку так цікаво! – зауважила подружка, - Там багато друзів, цікаві заняття і розваги.  

- Не хочу нічого! Мені краще мультики! – грубо відповіла Іринка. – Мамо, веди мене додому! Не 

хочу в садочок! 

Дівчинка  вхопилася за маму, почала голосно плакати. Всі навколо звернули увагу на Іру. 

Вихователька обережно підійшла до неї, намагалася заспокоїти. Але дівчинка наполягала на своєму. 

Мамі стало соромно за поведінку донечки, але забрати її додому вона не могла, адже в неї робота. 

Залишила мама Іринку і поспішаючи побігла до автобуса.  

День у садочку був цікавий та насичений. Дітки пішли на зарядку, потім поснідали, після 

цього розпочалися заняття, де всі уважно слухали розповіді вихователя про підготовку тварин да 

зимівлі, далі відвідали музичне заняття і поспішали на малювання. Коли закінчилися заняття, дітки 

гуртом пішли на прогулянку. Провели цікаве спостереження за рослинами, кущами, деревами і почали 

грати в ігри. Весь цей час Іринка була сумна, вона не звертала уваги на зауваження вихователя і 

робила вигляд, наче вона нікого не чує і не бачить. Ввечері мама забрала донечку і пообіцяла, що 

завтра вона буде з бабусею вдома. 

Наступного дня Оля не пішла в садочок. Весь день вона сиділа перед телевізором. Навіть на 

зауваження бабусі, про те що зіпсується зір, якщо довго дивитися телевізор, дівчинка не звертала 

уваги. Перед сном Оля подивилася ще один мультик і пішла в ліжечко відпочивати. Коли це приснився 

їй страшний дивний сон. Немов вона дивиться мультик, навколо нікого немає, батьки ще на роботі. А 

з екрану телевізора вистрибнули герої із мультфільму. Почали її лякати, штовхати, щипати. Одні 

тягнуть за косички, інші у підвал заманюють, треті іграшки ламають. Страшно і моторошно стало 

дівчинці від такого дивного сну. Замислилась вона над своєю поведінкою. І зір погіршується, якщо 

довго дивитися телевізор, згадала вона зауваження бабусі. Вирішила Оля, що дійсно краще піти в 

садочок, де можна весело і корисно провести час із своїми друзями.  
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Казка про дні тижня 
 

В одному далекому царстві, куди не долітають птахи і не допливають риби жив кремезний, 

сильний Король. Було у Короля три сміливих сина і чотири красуні доньки. Звали Короля поважно – 

Тиждень. 

Панували у королівстві мир і спокій, а, головне, був суворий нагляд і порядок. Навколо замку 

розкинувся дрімучий ліс, немов огорнув його своїм темним гіллястим плащем. В найближчих околицях 

мешкали лише Чарівники і Феї. Біля воріт королівства була споруджена висока вежа, кожен день на 

вежу підіймалися слухняні діти Короля. Тільки прокинеться батько, а прокидався він здебільшого 4 

рази на тиждень, стукне по землі своєю чарівною палицею, так старший син Понеділок і піднімається 

на вежу. Як стемніє, опівночі на вежу. Як стемніє, опівночі на вежу піднімається Вівторок, далі старших 

братів змінює сестра Середа. Після неї на вахту піднімається найменший братик – Четвер, який 

передає місце трьом найменшим донечкам Тижня – П’ятниці, Суботі і Неділі. До цих молодих дівчат 

найприхильніше ставилися Чарівники і Феї королівства, адже коли вони ставали на вахту – це 

означало, що тиждень закінчується, настають вихідні і роботи в них буде менше. 

Все  в королівстві було спокійно і мирно. Але раптом,  одного разу, коли на вахту підіймалася 

Середа, а Вівторок поважно спускався, місце зайняв невідомий хлопець. Вся вежа була заповнена 

квітами, розкидався п’янкий аромат, співали приємно птахи і навколо було багато зелені. 

- Ти хто такий? – здивовано запитала Середа. 

- Я – Квітень, теплий і духмяний весняний місяць. Я спустився з хмаринки, щоб скрізь поселити 

весняні пахощі і тепло. А мій старший брат Березень піднявся, а що, власне, не так?! І ти хто 

така?! У нас сестер нема! Нас 12 братів-місяців. Забирайся геть з моєї вежі! 

Злякалася Середа Квітня, хоч на вигляд був він гарний, проте дуже суворо з нею розмовляв. 

І побігла мерщій до свого батька. Розповіла йому все в деталях. Король Тиждень вислухав її 

уважно і каже: 

- Перестань, доню,  не плач, це син Року. Їхнє царство набагато вище від нашого. Там мешкає Рік і 

його дванадцять синів-місяців. Кожен з них як і ви, виходить на вежу. Але сидить там довше ніж 

ви, цілих 30, а то й 31 день. Сталася, мабуть, якась помилка, оскільки він потрапив у наше 

королівство. 

Викликав король Тиждень до себе Чарівника і відправив його у королівство Року. А сам 

піднявся на вежу і пояснив Квітню, що він не туди потрапив.  

- Тут королівство моє, я – Тиждень. Під час твого панування я чотири рази прокидаюся і мої дітки 

по черзі сидять у вежі. 

- Яка прикрість! – засмутився Квітень – що ж зі мною тепер буде!? 

Раптом почалася страшна буря, небо розколювали блискавки і на чарівній скатертині прилетів 

старий сивий, проте сильний Цар, ім’я йому – Рік. Він забрав свого блудного сина додому і вибачився 

перед Тижнем та його донькою-красунею Середою. Скінчилася буря, навколо стало тихо. Середа 

спокійно піднялася на вежу і почала розчісувати свої русі довгі коси. 

З того часу і до сьогодні місяці живуть у своєму Королівстві, а дні тижня у своєму. У світі панує 

мир і спокій. 

Казка про звуки мови 

Крізь казковий спів птахів на галявині березового лісу було чути веселу та дзвінку гру. Це 

розважали себе дітки Абетки. Було їх у неї аж 33. Всі вони були різними, кожна дитинка мала свою 

форму обличчя, колір волосся, були там і хлопчики і дівчатка, але всі вони поділялися на дві великі 

групи Голосні і Пригосні. Мати Абетка із своїми дітками мешкала у чепурному будиночку на окраїні 

мальовничого лісу, який побудували лісові мешканці. Щодня вона піклувалася про них, доглядала та 

виховувала. За кожного свого синочка чи донечку боліло у Абетки материнське серце.  

Діточки Абетки – літери, мешкали у будиночку, який поділявся на декілька кімнат. У окремій 

світлій кімнаті мешкали Голосні, далі по коридору розміщувалися кімнатки Приголосних літер. Їх було 

декілька, адже Приголосних літер набагато більше ніж Голосних. 

Братики і сестрички ладнали між собою, були дружніми та охайними, завжди один одному 

допомагали. Коли це, одного разу, під час вечірнього обходу, мати Абетка почула, як хтось плаче. 

Оглянула Абетка довкола все і побачила під лопухами свою донечку, літеру У.  

- Ти  чого, доню, сумуєш? – тривожно запитала матуся, -  Що у тебе сталося? 

- Та як же мені не сумувати, матінко, нікому ми не потрібні, - похнюпившись прошепотіла літера У. 

- Ти розкажи хто тобі таке сказав! – зауважила Абетка. 

- Наш братик Приголосний К. Він прийшов до нас, Голосних, і сказав, що ми нікому не потрібні, так 

як нас мало, адже нас мало, а їх, Приголосних, набагато більше. Він нам сказав, що і без нас вони 

б з усім впоралися, - і далі продовжувала плакати гіркими сльозами. 

Мати Абетка була приголомшена тим, що почула від доні. Ніколи раніше її діти не ображали 

одне одного, а тут таке! Сіла вона на зелену травичку, посадила донечку на коліна і каже: 
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- Ти, доню, не плач, мабуть, при вихованні твого братика, Приголосного К, я дещо пропустила. Мені 

соромно за його слова. Ти запам’ятай доню і передай всім Голосним, всі ви важливі у житті людей. 

З вашою допомогою, люди створили слова і можуть спілкуватися. Якби не було вас, Голосних, не 

можливо було б зрозуміти жодного слова. Ви надаєте мові милозвучності, співучості, краси… Ти 

лише уяви, ось існують такі слова, як КРАСА, ПОВАГА, НІЖНІСТЬ, РАДІСТЬ, УЯВА, МИР,  ВЕЛИЧ, 

якщо у цих словах забрати всі голосні літери, то вони звучатимуть КРС, ПВГ, НЖНСТ, РДСТ, В, МР, 

ВЛЧ. Хіба щось зрозуміло? Доню, і Голосні і Приголосні літери важливі для життя нашої мови. 

А й справді, подумала маленька донечка  літера У, якщо забрати з усіх слів голосні, вони 

стають незрозумілими і сухими. Витерла сльози  донечка і побігла у кімнату своїх братиків і сестричок 

Голосних. Мати Абетка наступного дня зібрала всіх своїх діток і ще раз провела їм бесіду і про 

важливість їх у мові, і про повагу і чуйність одне до одного. Братик Приголосний К, попросив 

вибачення у Голосних і більше ніколи їх не ображав. 
 

Казка про Землю 
 

У широкому космосі, де було багато різних зірок, планет, астероїдів мешкала одна планета, 

яка вирізнялася з-поміж інших. Це була красуня Земля. Одні планети були надто пекучими, інші, 

навпаки, вирізнялися сильним морозом. На відміну від інших, ця планета була покрита зеленими 

лісами, скелястими горами, піщаними пустелями, синіми океанами і морями. Були на Землі й холодні 

льодовики та айсберги. Але головна ознака, що вирізняла Землю поміж інших планет – це життя. На 

планеті мешкали люди та різні звірі. Клімат Землі сприятливий для росту і цвітіння рослин, тому тут 

росли різноманітні дерева, кущі, трави. Навколо цієї планети літали птахи, а у водоймах плавали риби. 

Якось прилетів на Землю великий дивний птах, він був незвичний. Його тіло покрите не пір’ям, 

як у звичайних птахів, а великою лускою. На потворній голові було лише одне око, величезні вуха та 

ніс. Дихав страшний птах пекучим полум’ям, тому навколо нього все в’яло та висихало. 

- Яка красива планета! Я тут ще ніколи не бував. Які краєвиди! – милувався він. - Як твоє ім’я?  – 

прокричав страшний птах. 

- Я – Земля! – відповіла планета. 

- Скажи, привітна Земле, чи можу я поселити тут своє плем’я? Ми – жителі планети Марс. На нашій 

планеті немає такої краси. Хотілося б мені, щоб ми поселилися на твоїх просторах… - проревів 

птах. 

- Шановний госте, - відповіла Земля, - я дуже щедра планета. Я дарую своїм жителям воду, їжу, 

повітря. Мої мешканці – це привітні люди, милі тварини, зелені та квітучі рослини. Я боюся, що 

вони не зможуть співіснувати з твоїм плем’ям. Ти глянь, скільки рослин висохло від твого пекучого 

подиху, тварини почали гинути… У вас свої умови для існування, у нас – свої. 

- Дуже шкода, хотілося б мені, щоб моє плем’я теж пожило у такі красі. Прощавай, красуне Земле! 

– прокричав страшний дивний птах і полетів у небесний простір. 

Зраділи рослини, пішов теплий дощик і вони знову пустили свої зелені пагони. Кволі тваринки 

теж почали набиратися сили і раділи, що вогняний птах покинув їхні простори. 

 

Казка про Ліс 

На пологому схилі, понад річкою, розкинулось царство вельможного Лісу. Було у його 

володіннях чисто, затишно і спокійно. У лісі росли листяні і хвойні дерева. Величезна кількість кущів 

та трав надавали краси та величності, а спів лісових птахів чарував неймовірною красою та ніжністю. 

Росли у лісі смачні ягоди та красувалися пишні грибочки. Дмухне легесенько вітерець, а віти дерев 

немов перешіптуються між собою, про щось говорять. Тихо навкруги, і знову десь чути з гілки на гілку 

перестрибне білочка, а там дивись заєць дременув між кущами. Пахло у лісі свіжістю і спокоєм. 

Одного разу небо заступила чорна хмара і в Ліс на кованій кареті приїхала сувора і грізна 

вогняна Фея. Дмухнула вона рукою і враз віти старенького дуба спалахнули полум’ям. Страшно стало 

Лісові, злякався він, що можуть загинути його дерева. Не знав, де шукати допомоги, почав 

розмахувати вітами дерев, але Фею це не зупиняло, а навпаки вогнище здіймалося все більше і більше. 

Раптом Ліс побачив, що саме в цю мить над ним пропливає невеличка Хмаринка. 

- Хмаринко, сестричко, змилуйся! – благав ліс. Полий вогнище не дубові. Не допусти гибелі всіх 

моїх жителів. І дерева, і кущі, і ягоди, і тварини – все висохне від полум’я страшної Феї! 

Опустила свої насуплені брови Хмаринка, побачила, що полум’я своїми вогняними язиками 

спалює більше і більше, нахмурилась і пішов дощ, який погасив полум’я сердитої вогняної Феї. 

Маленька Хмаринка врятувала мальовничий Ліс. З того часу Фея більше ніколи не турбувала царство 

Лісу, адже над ним завжди була насторожена Хмаринка. Обпалений дуб, старенький житель лісу, 

пустив молоді пагони і знову милував усіх своєю величчю і красою. 
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Казка про Неслухняний стільчик 

Вночі у дитячому садочку панувала тиша. Ще ввечері маленьких гомінливих діток забрали батьки 

додому і тепер все відпочивало від важкого напруженого дня. Відпочивали іграшки, якими бавилися 

дітки. Спокійно дрімали ліжечка, на яких в обідній час сплять маленькі хлопчики і дівчатка. 

Насолоджувалися тишею дитячі столики і стільчики, за якими дітки навчаються та смакують 

приготовленою кухарями їжею. І навіть літав у снах килимок, де дітки проводять весело й грайливо 

свій вільний час. Лише один маленький стільчик не спав. Він стояв під стінкою осторонь від інших і 

плачучи скоса поглядав на своїх друзів. 

- Ти чому не спиш? – запитав найстарший і найбільший серед інших Стілець вихователя. 

- Не спиться мені… - тихенько відповів Неслухняний стільчик. 

- Та що сталося? – цікавився далі Стіл вихователя.  

- Я не хочу, щоб мене називали Неслухняним! І не хочу тут стояти, під стінкою! Вчора на мене сідав 

Сашко, сьогодні сидів Дмитрик, а після обіду знову Сашко. Інші стільчики сміються наді мною, 

кажуть, що на мене садять лише неслухняних діток. Хіба я не такий як інші!? Я теж хочу, щоб на 

мені сиділи виховані і слухняні! 

- Розумію тебе… – спокійно відповів Стіл вихователя. Звичайно неприємно, коли над тобою сміються. 

Але ти в цьому зовсім не винен, що тебе назвали Неслухняним. Ти такий, як і інші. Розумієш, є 

дітки в садочку, які не вміють себе завжди гарно поводити. Вони можуть штовхатися, не ділитися 

іграшками, не слухати вихователя і тому, їх садять на тебе, на стільчик для неслухняних. Це 

роблять для того, щоб вони подумали над своєю поведінкою і більше так не робили. Ти допомагаєш 

виховувати і цим робиш дуже корисну справу. 

- Не хочу, не хочу, щоб такі дітки сідали на мене! – прокричав Неслухняний стільчик. – Я хочу щоб 

усі були виховані і слухняні! 

- Ну що ж, – замислився Стіл вихователя, - будемо надіятися, що так і буде! 

Наступного дня, відчинилися двері і в садочок забігло багато діток. Серед них були Сашко і 

Дмитрик, які недавно погано себе поводили і сиділи по черзі на Неслухняному стільчику. Хлопчики 

глянули на стільчик, згадали про свою погану поведінку і про те, як інші діти сміялися, що вони сиділи 

на Неслухняному стільчику і пообіцяли виховательці більше ніколи не битися. Вихователька взяла 

стілець і переставила його з-під стіни до решти стільчиків. Тепер у групі не було Неслухняного 

стільчика, або стільчика для неслухняних дітей, адже всі дітки були вихованими, гарно гралися і 

слухали вихователя. 

Казка про правила переходу через дорогу 

Надворі буяла пахуча весна, а небо було безхмарне. Вже стікали останні струмочки талого снігу. 

Повітря наповнилося ніжним ароматом весняних квітів. У парку лунав приємний спів птахів, які немов 

вітали усіх із приходом довгоочікуваної весни. 

У країні казкових ельфів було весело та цікаво. Всі заклопотанні щоденними справами кудись 

поспішали… Хтось до магазину за продуктами, інший на роботу, ще інші на навчання. Всі знали, що 

день на те, щоб працювати,  а вночі ельфи спокійно відпочивали.  

Поважний та гожий ельф Смурф вперше потрапив у велике місто. До цього часу він мешкав у лісі. 

Там він виготовляв різноманітні іграшки для діток. А сьогодні, його запросили у місто, щоб навчити 

учнів у школі виготовляти самостійно іграшку. Смурф дуже любив діток, завжди втілював цікаву ідею 

для виготовлення тієї чи іншої іграшки. Ось і сьогодні, поснідавши, він іде працювати. Але раптом 

побачив, як на перехресті двох вулиць зібралося багато людей. Ельф здивувався, адже раніше він 

нічого подібного не бачив. 

- Що сталося? – тривожно запитав він тендітну Фею, що теж була свідком події. 

- Та ось, - відповіла Фея, - сталося ДТП. 

- Що сталося?! – запитав ельф. 

- ДТП – це дорожньо-транспортна пригода. Ти що ніколи про це не чув? – здивувалася Фея. 

- Ні... –  замислено відповів ельф.  

- Щоб уникнути біди, пояснила Фея, варто добре пам’ятати, що дорогу слід переходити лише у 

вказаних місцях і лише тоді, коли горить на світлофорі зелене світло.  

- А коли червоне? – запитав Смурф. 

- В жодному разі! Коли горить червоне світло переходити дорогу не можна! Автомобіль не встигне 

загальмувати і може статися катастрофа. 

Замислився ельф над сказаним, все що йому розповіла Фея він розповів своїм друзям ельфам. А 

на заводі іграшок Смурф сьогодні виготовляв нову іграшку, це був світлофор, щоб навчити і пояснити 

правила переходу через дорогу і дітей. 
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Казка про Річку 
Між двома похилими схилами, поміж вербами, текла маленька Річечка. Брала вона свій 

початок із джерельця на горі, а по дорозі її доповнювали маленькі струмочки. Із Річечки пили водичку 

тваринки, птахи, з неї черпали силу для росту дерева і рослини. Її водичка була завжди кришталево 

чиста і прохолодна.  

Одного разу Річечка захворіла. В одному місці невиховані люди засипали її сміттям. 

Задихалася бідолашна Річечка від брудних пластикових пляшок та коробок, розмоклий папір не давав 

спокійно проплисти рибкам, а шматки побитого скла важким тягарем лягли на її дно. Водичка у Річечці 

стала не така чиста, як раніше. Тваринки не могли пити забруднену воду і мучилися від спраги. Не 

дак дзвінко виспівували хвильки  Річечки, адже їхній шлях перегородила гора бруду та сміття. 

На березі Річечки,  на пісочку, гралися двоє хлопчиків. Дітки почули, як хтось важко кашляє, 

задихається. 

- Хто б це міг бути? – злякалися вони. 

- Не бійтесь мої маленькі, це я – Річечка, - відповіла тихенько. 

- Що з тобою сталося? – тривожно запитали дітки. 

-  Хтось викинув у мою водичку багато сміття і мені тепер важко дихати.  Рибка починає гинути, 

тваринки мучаться від спраги… Ех, біда, мої любі… Загину я… 

- Не хвилюйся, мила Річечко, ми тобі допоможемо! – відгукнулися хлопчики і мерщій побігли додому, 

шукати допомоги.  

Дітки звернулися до своїх батьків, розповіли їм про страшну пригоду, що сталася із Річечкою. 

Всі разом вони розчистили сміття, виловили весь непотріб із водички і вона знову потекла виграваючи 

своїми радісними хвильками.  

Варто пам’ятати про те, що на Землі не буде життя без води. Тому в жодному разі не можна 

забруднювати водойми і робити зауваження тим, хто це робить. 
 

Казка про Сонце і Місяць 

Кожного дня, рано-вранці з-за горизонту на небесну вахту виходило пекуче і гаряче Сонце. 

Впродовж дня воно зігрівало землю, дарувало людям, тваринкам, рослинам тепло і світло. Енергії, 

тепла і сонячного світла вистачало на цілий день, а коли наставав вечір і на небі загорялася перша 

зіронька, красувався на небі володар ночі Місяць. Сонце і Місяць вахтували на небі по черзі і так у 

людей змінювалися день і ніч.  

Одного разу Сонце знову ховалося за горизонт, а Місяць збирався на вахту. Раптом на небі 

з’явилися два ворожих Астероїди. Побачили вони, що Сонце і Місяць такі виховані, відповідальні і 

вирішили їм зашкодити.  

Схопили вони Сонце, і сказали: 

- Побудь трішечки з нами, тут у космосі. Давай ми тобі розкажемо цікаві історії, - благали Астероїди. 

- Вибачте, але мені потрібно на вахту. Ось Місяць уже ховається за горизонт, а мене чекають. 

- Та ну, нехай ще зачекають. Що з ними станеться!? – глузували Астероїди. 

- Як ви не розумієте!? Кожного ранку прокидаються люди на землі і їм потрібне світло, щоб йти на 

роботу, на навчання. Тваринки в темряві не можуть жити, а рослини без світла рости, - сердито 

зауважило Сонце. 

Задумалися над сказаним Астероїди, хоч і були вони небесними бешкетниками, але стало їм 

шкода всіх людей, тварин і рослин. 

- Ну що ж, - замислено сказали Астероїди, - якщо ти таке необхідне, виходь на вахту. Ми тебе 

відпускаємо. 

Зраділо і ожило все навколо, коли з’явилися перші сонячні промені. З того часу ворожі 

Астероїди більше ніколи не намагалися зашкодити ні Сонцю, ні Місяцю. 
 

Казка про те, як викликати допомогу 
Кожного дня рано-вранці у квартирі маленького хлопчика Сашка першим прокидався не він, 

і не мама з татом, а їхній друг, охоронець оселі – Дружок. Три роки тому батьки подарували Сашкові 

на день народження маленького цуцика і вже сьогодні це справжній друг сім’ї! Тільки хтось відчинить 

двері у під’їзді, як пильний Дружок насторожує свої вушка і біжить до вхідних дверей. Нічого і нікого 

не пропустить, уважно пильнує. Злодіїв чує нюхом, одраз підбігає до хазяїна і каже: «Телефонуй 

негайно 102! До наших сусідів крадуться грабіжники!». Такий пильний і уважний був Дружок, що 

батьки були спокійні за свого сина, коли він був вдома з вірним і мудрим Дружком. 

Одного разу, коли батьків ще не було вдома, Сашко повернувся із школи і сів обідати. Дружок 

теж ласував із своєї тарілки смачними кісточками. 

- Ну як пройшов твій день сьогодні? – запитав Дружок хазяїна. 

- Та як завжди, нічого особливого, єдина цікава подія за сьогодні – це те, що у нас не було двох 

останніх уроків. Нас швидше відпустили додому! – радісно викрикнув Сашко.  

- Хіба відсутність уроків це щастя? – запитав Дружок. – На уроках ви пізнаєте щось нове, вивчаєте 

цікаве, я б з радістю відвідував школу, але, нажаль, школи для собак ще немає. 
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- Та воно то так, підтвердив хлопчик. – Але мультики дивитися цікавіше.  

- Мультики ти і так дивишся довго, псуєш свій зір і своє здоров’я. А чому відмінили сьогодні уроки? 

– поцікавився Дружок. 

- Нашій вчительці, Тамарі Іванівні раптово стало погано. Ми викликали швидку допомогу, набравши 

номер 103. Лікарі одразу приїхали і допомогли нашій вчительці. 

- Зрозуміло, дуже прикро, коли люди хворіють. Добре, що ви не розгубилися і викликали швидку 

допомогу. 

Дружок скоса глянув на газову плиту. Не подобався йому дивний запах у квартирі. Було чути 

газ! Але, перевіривши плиту, Дружок переконався, що там усе виключено.  

- Ти теж чуєш запах газу? – запитав Сашко. – Мабуть мама вранці поспішала і забула виключити 

плиту. 

- Та ні, це щось інше, я плиту перевірив! – відповів Дружок. – Можливо, проблема з трубою. 

Потрібно викликати газову службу. 

- Так! Я негайно телефоную 101! – впевнено сказав Сашко. 

- Ти що?! 101 – це номер пожежної служби! – заперечив розумний Дружок. Нам потрібен номер 104! 

Це – газова служба. 

- Дійсно. Згадав! 104! Вже набираю, – погодився Сашко і диктував у телефон адресу. 

Через кілька хвилин рятувальники із газової служби приїхали. Дійсно, витік газу був із труби, 

що йшла до плити. Якби допомогу вчасно не викликали, могла б трапитися катастрофа. Як добре, що 

у родини Сашка є вірний і мудрий товариш Дружок, який піклується про безпеку свого хазяїна. А всім 

діткам варто ще раз запам’ятати номери, за якими можна викликати допомогу: 101 – пожежна служба, 

102 – поліція, 103 – швидка допомога, 104 – газова служба. 
 

Казка про улюблену іграшку 
У маленької дівчинки Олі було багато різних цікавих іграшок. Але серед них була її улюблена 

– цуценятко Чапик. Кожен день Оля проводила з ним: і коли йшла в дитячий садочок, і коли на 

вихідних виходила на прогулянку, і навіть вночі на подушечці біля Олі завжди був Чапик. З ним вона 

весело гралася, захоплююче розповідала різні історії. Чапик був справжнім другом для Олі, з яким 

вона ніколи не розлучалася. 

Одного разу дівчинка випадково забула свою іграшку на лавочці на території свого садочку. 

Всю довгу ніч вона хвилювалася за Чапика. Чи не нашкодить щось йому? Чи не намочить його дощик? 

А може хтось чужий забере його собі? Довго різні думки про долю своєї улюбленої іграшки турбували 

Олю. Коли настав ранок, дівчинка розбудила маму, хоч зазвичай вранці завжди першою прокидалася 

мама. Швиденько вони зібралися і поспішаючи побігли до садочку, з надією знайти там свого Чапика 

цілим і не пошкодженим. І, дійсно, за високим кольоровим парканом, на лавочці, біля кремезних ялин 

лежав маленький Чапик. Він неначе вірно охороняв садочок. Дівчинка вхопила улюблену іграшку, 

обняла її і пообіцяла більше ніколи з нею не розлучатися. 

Все було так, як мріяла Оля – Чапик завжди був із нею. Вона радісно відвідувала садочок, 

весело гралася із іншими дітками, але ніколи не залишала Чапика. Одного разу Оля, повернувшись із 

садочку, припала до подушки і почала гірко плакати. Їй було прикро, тому що в садочку один хлопчик 

хотів погратися її Чапиком. Він хотів відібрати її іграшку. Раптом дівчинка почула, що хтось гладить її 

по голівці. Оля розплющила заплакані оченята і побачила, що це був Чапик. Він ніжно до неї 

пригорнувся і диво – почав розмовляти людським голосом! 

- Не плач, моя хороша, не сумуй! – заспокоїло дівчинку цуценя. 

- А чому він хотів тебе відібрати? – сказала тривожно дівчинка. 

- Можливо, він хотів просто погратися, але якщо так, то потрібно було запитати у тебе дозволу. Він 

про це, мабуть, забув. Ти завтра йому поясни, якщо сподобалась іграшка, то потрібно запитати у 

хазяїна чи можна нею погратися. Але й пам’ятай про наступне – якщо ти принесла в садочок 

іграшку, то нею потрібно ділитися з іншими дітками. Адже наступного дня, можливо, хтось принесе 

іграшку, яка сподобається тобі і буде прикро, якщо погратися нею тобі заборонять. Щедра людина 

завжди отримує винагороду – доброту та прихильність від людей. Тому, намагайся бути щедрою! 

- Хм… - замислилась Оля. Дійсно, одного разу їй сподобалася Катрусина нова лялька. Так хотілося 

нею погратися! – Я завтра спробую йому пояснити, як правильно себе поводити з чужими 

іграшками. – сказала тихенько дівчинка Чапику, пригорнулась до нього і поринула у тихий сон. 

Наступного дня Оля пішла в садочок у гарному настрої. Вона вже добре розуміла, що іграшками 

потрібно ділитися, навіть якщо це улюблена іграшка. Також вона пам’ятала про те, що чуже без 

дозволу брати не можна і розповіла про це своїм друзям  у садочку. 
 

Казка про хлопчика, який не хотів їсти 

Після веселої прогулянки вся група як завжди готувалася до смачного обіду. Всі дітки 

витратили багато енергії під час захопливих ігор, тому залюбки чекали на смачненьке частування. 

Лише один хлопчик Максимко, опустивши голову, похнюпившись неохоче пішов мити руки перед 
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обідом. Коли всі дітки взяли ложечки і почали смакувати, Максим сидів, опустивши голову і сумно 

дивився у тарілку. На зауваження вихователів про те, чому він не їсть, мовчки дивився у тарілку.  

- Ти чому не береш ложечку? – запитала вихователька, - Ось твої друзі вже доїдають. 

- Не хочу… - ніяково відповів хлопчик. 

- Може не смачно? – запитала вихователька. 

- Дуже смачно! – хором відповіли всі діти, окрім Максима. 

- У чому ж справа? Ти ж не наберешся сили і не зможеш гратися. Через нестачу корисних речовин, 

вітамінів у  організмі, можна захворіти! – зауважила вихователька. 

- Після цих слів, Максим з’їв дві ложечки супу і далі мовчки сидів над тарілкою. 

Після обіду дітки пішли у спальню відпочивати. Максим теж розстелив своє ліжечко і заснув. 

Коли тихий час закінчився, усі прокинулися і через деякий час знову пішли на вулицю гратися. Усі 

були сповнені сили та енергії і лише Максим ходив без настрою з опущеною головою. Бігати йому було 

важко, ліпити із піску пасочки також не хотілося та й живіт чомусь почав боліти. Сів Максим на 

лавочку, подумав що відпочине та й знову до друзів. Та де мам, живіт болів усе сильніше. Раптом повз 

лавочку пробігала маленька білочка, почавши Максима, зупинилася.  

- Ти чому не граєшся з дітками? – запитала вона хлопчика.  

- Настрою нема, – похмуро відповів хлопчина. 

- Знаю я, бачила у вікно, коли стрибала з гілки на гілку, як ти не хотів їсти.  

- І що тут такого?! – зауважив хлопчина. 

- Невже ти ще не зрозумів?! – здивувалася Білочка. У тебе зараз нема сили, тому що ти не пообідав. 

Та й животик твій скоро почне турбувати тебе, він чекає на їжу. Разом з нею в організм потраплять 

корисні речовини, вітаміни, які вкрай необхідні для того, щоб бути здоровим і рости. От і я теж 

цілий день заклопотана пошуками їжі. Нам тваринкам не так легко вона дістається, як тобі у 

садочку. Я буває днями стрибаю по ялинках, щоб знайти смачненьке насіння у шишечках, а тобі 

все готове подають, а ти не хочеш! 

Задумався Максим над тим, що сказала Білочка. Дійсно в садочку все йому подають готове, 

не потрібно готувати, вишукувати продукти. А шлунок і справді почав боліти. Коли дітки зайшли в 

садочок на вечерю, Максим серед них перший помив руки і сів смакувати приготовленою для нього 

їжею. Як добре, що про нас турбуються, подумав хлопчина і залюбки доїдав із тарілочки молочну 

кашу. 

Казка «У країні Ромашка» 

У одному далекому царстві, за високими, кремезними ялинами, розкинулось велике 

королівство. Управляє всім королівством добра, справедлива Королева. Допомагають керувати 

чарівним королівством її помічники, казкові Феї. На території королівства знаходиться 7 замків, різні 

зали та господарські приміщення.  

Один із мальовничих 7 замків, що розкинувся на високій горі, зветься «Ромашка». Назва ця 

пішла від великої кількості ромашок, що ростуть на околицях замку. Живуть у замку 3 добрих Феї: 

Фея Навчання, Фея Виховання та Фея Чистоти. Щодня до Фей зі всього королівства приходять на 

навчання 36 веселих та кмітливих гномів. Феї радісно їх зустрічають та проводять у чарівний замок 

«Ромашка».  

На території королівства є спортивний зал, де гномики активно виконують вправи, грають у 

цікаві ігри, фізично розвиваються. Є святковий зал музики та танців, де проходять різні свята у 

гномиків, там вони дзвінко співають та вправно танцюють. Завжди радісно та весело у королівстві! 

Усі Феї доглядають, навчають та виховують гномів, допомагають їм у тих справах, які їм ще не 

під силу. Фея Чистоти слідкує за гігієною гномів, частує їх смачним сніданком, обідом, підвечірком та 

вечерею. Феї Виховання та Навчання сіють зерна знань та гарних манер для гномів, займаються їх 

розвитком і вихованням. Гномики знають, цінують і поважають історію свого народу, вони ростуть 

справжніми патріотами. Бережно ставляться до природи, допомагають Феї Чистоти підтримувати 

гігієну і порядок у царстві.  Панують у королівстві мир і злагода.  

Одного разу, під час екскурсії королівством, гномики побачили як птахи метушаться у пошуках 

їжі. Вирішили кмітливі вихованці «Ромашки» нагодувати  птахів. Потім почули голосне цвірінчання 

поблизу, почали шукати звідки лунає плач і побачили у траві маленьке пташеня. Воно було ще дуже 

кволе, зовсім крихітне. Мабуть, воно випало із гнізда, коли мама-пташка мандрувала сусіднім лісом у 

пошуках їжі для своїх малят. Гноми зовсім не розгубилися, вони покликали на допомогу Фей і 

врятували маленьке пташеня. Вихованці групи «Ромашка» добре знають, що птахам, тваринкам 

потрібно допомагати, адже вони є  частиною природи.  

Гарні манери поведінки протягом року намагалися показати їм 3 Феї. Сьогодні гномики радісні, 

веселі, виховані і слухняні. Вони з великою радістю приходять на навчання у замок «Ромашка» і з 

захопленням чекають на нові мандрівки та цікаві заняття. 
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    Небо обійняли темні хмари. Люди здавалися спустошеними, а іноді навіть зовсім порожніми. Вони 

йшли по вулиці, дивлячись уперед і з кожною секундою прискорюючи крок, але мені здалося, що в 

цей час їхні очі були заплющені. Це небо і сліпі люди під ним були схожі на велике полотно, сіре і 

майже безлике. Байдужими очима я дивилася на нього через вікно класного приміщення, де кожну 

мить народжувалися страшні чудовиська, які, на щастя, лишалися тільки математичними формулами, 

виведеними на дошці білою крейдою. Сильна рука, що дарувала їм життя, продовжувала впевнено 

рухатись, лише інколи зупиняючись. Довге волосся вільно спадало донизу, на цю спину, до якої зараз 

був прикутий мій погляд. Навіть якщо я не бачила її обличчя, я знала, що тоді, в той момент, воно не 

посміхалось, а ці очі не були налякані. Ця безмовна постать була овіяна лише спокоєм і рішучістю, які 

я завжди відчувала поряд із нею. Ця дівчина завжди знала, чого хоче і що їй треба для цього зробити. 

Вона дивилася лише на те, що могла побачити і не звертала уваги на усі інші речі, які вважала 

непотрібними. Можливо, вона не знала, що вони існують, а, можливо, дійсно просто не хотіла бачити. 

У її голові не літали зграї дивних, нікчемних, а іноді навіть страшних думок, що могли б поставити під 

сумніви кожен її день. Я завжди трохи заздрила цьому рішучому погляду, який не помічав нічого, окрім 

своєї мети, заздрила цим великим долоням, які хапали тільки те, що їм було потрібно. Моє постійно 

розмите зображення реальності заздрило цій абсолютно ясній картинці, що не щезала перед її очима 

ні на мить. 

    Мої думки продовжували кружляти навколо цієї безмовної постаті, коли я відчула, як трохи 

несміливі пальці легенько торкнулися мого волосся, а потім почали бігати по моїй спині, виводячи на 

ній різноманітні лінії, які повинні були стати буквами у моїй уяві. Я добре знала дотики цих пальців, і 

мені подобалась наша маленька гра. Такі хвилини були сповнені приємним теплом, що, хоча 

ненадовго, але зігрівало душу і приносило той безтурботний спокій, який інколи так відчайдушно 

шукали думки. Куточки моїх губ мимоволі почали підійматися вверх, і в цей момент я відчула, що мені 

хочеться побачити ту емоцію, що зараз грала на обличчі позаду мене. Я повернула голову, і мій погляд 

зустрівся з глибокими карими очима, які наповнювала ледь вловима печаль. Вона збільшувалась і вже 

за мить літала в повітрі навколо нас. Наші тіла приймали це безмовне почуття, і воно поволі почало 

перетворюватись на невідємну частинку наших душ. Власниця цих карих очей опустила голову, немов 

щось тягнуло її донизу, не даючи можливості звільнитися. Так вже декілька хвилин, не дивлячись одна 

на одну, ми просто мовчали, схиливши голови. Наше волосся, тривожні погляди, її трохи тремтячі сухі 

губи, що постійно страждали від невблаганних страхів і нервів, мої пальці, які не знаходили собі місця, 

ніби намагаючись знайти те, що вже тривалий час не могла знайти моя душа, — усе це обіймала та 

безмовна печаль, котра, здавалось, лишиться в повітрі назавжди. Але раптом мій погляд вхопився за 

довге волосся дівчини, чиї великі долоні ще були в крейді, а очі лишались чистими та ясними, як 

завжди. Вона сіла на своє місце, за парту позаду мене поряд із досі опущеною головою, яка, щойно 

відчувши присутність яскравої посмішки поряд, одразу піднялась і ніби забула, про що думала лише 

секунду тому. Їхні очі зустрілись і почали захоплено вдивлятися в обличчя одна одної, ніби 

досліджуючи кожен сантиметр чогось такого бажаного і знайомого. Тепер вони обидві посміхались, 

розмовляючи про те, чого я не могла торкатись. Їхні думки, переплітаючись, створювали єдину 

картину, яка перетворювалась у численні речення, що зявлялися на цих усміхнених устах. Я дивилася 

на них і відчувала, як зникала в повітрі та безмовна печаль, звільняючи місце для радощів і приємного 

тепла. Я відчувала, як це невблаганне почуття повністю переходило до мене, поступово обіймаючи 

усі думки своїм холодним подихом. 

Усе довкола повільно змінювало свої форми, позбавляючись від сірих і чорних кольорів, які 

продовжували накопичуватися в моєму тілі. Моє горло стиснулось, і усі слова застрягли в ньому, 
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роздираючи зсередини. Повітря навколо претворилося на тверду кригу, що застигла перед очима, 

затуманюючи погляд.  

    Вони продовжували захоплено про щось розмовляти, сидячи поряд і дивлячись одна на одну. 

Стільки відмінностей було в їхніх поглядах, і в той самий час стільки щирості жило в них. Це довге 

волосся і долоні з витонченими пальцями; ці великі карі очі, глибина яких була вражаючою - усе це 

огортало тепло, що гріло, їх, заповнюючи зсередини.  

    На секунду мені здалося, що голоси поряд звернулися до мене, але я майже нічого не почула. Губи 

поволі почали розтягуватися в посмішці, що ледве трималась на обличчі. Їхні очі посміхнулися у 

відповідь, нічого не запідозривши.  

   Так вони продовжували іноді кидати погляди в мою сторону, а мені починало здаватись, що 

фальшива посмішка вже застигла на моєму обличчі. 

                                                                   2 

     Секунди повільно перетікали у хвилини, а вирази обличчя однокласників, що сиділи за своїми 

партами і тихо першіптувались, розпливались у веселій усмішці, яку іноді змінював нескінченний 

відчай. Через деякий час, якщо подивитися в очі будь-якому з учнів, можна було побачити там 

мільйони спалахнувших зірок від думки про те, що лишилось всього декілька хвилин до кінця уроку, 

і вони, витримав усі "страждання" чергового навчального дня, нарешті зможуть піти додому. 

Незабаром пролунавший дзвінок був підхоплений полегшеними видохами, шумом, який заполонив усе 

приміщення і численними блукаючимим руками, що заходилися збирати речі. Вчитель, чия рука тільки 

що виводила на дошці математичне рівняння, здається, теж зітхнула з полегшенням, кинула у пустоту 

непримітне прощання і за мить вже сховалась за дверима. 

    Складаючи свої зошити і підручники в сумку, я побачила перед собою двох своїх подруг, які, як 

мені здалося, лише секунду тому сиділи позаду мене і розмовляли. Вони були вже готові залишити 

класне приміщення і дивилися на мене очима, повними засудження, чекаючи, поки я остаточно 

закінчу збиратись. Ці очі кожен день чекали мене, пропаляючи засуджуючим поглядом, але все одно 

чекали. Я ніколи не казала їм цього, але я була вдячна за це, завжди була вдячна... 

     Ми йшли шкільним коридором, прямуючи до виходу. Навколо нас кружляло багато людей. Немов 

метелики, вони махали своїми крилами, деякі здіймаючись вверх, а інші - не маючи можливості 

піднятись. У той момент мені здалось, що підлога, стіни, вікна, стеля - усе це перетворилось на 

квітучий сад, наповнений звуками колибань повітря від численних помахів крил. Прекрасні живі квіти 

перепліталися із засохлими лозами, що немов звивались у танці брехні та лицемірства. Усе це 

зливалося в єдине нескінченне павутиння, що охоплювало весь сад, тримаючи одних метеликів у 

вічному полоні, в той час як інші вільно пурхали у небі. Але посеред цього саду, окрім метеликів, був 

ще дехто зовсім інший. Він був маленьким, майже непомітним, але випромінював яскраве лагідне 

світло, що відзеркалювалось у блакитному небі, даруючи спокій і тепло. Маленький ліхтарик, що 

освітлював нічний сад, був схожий на зірку, яка була дуже далеко, і водночас неймовірно близько. 

Здавалось, якщо простягнути руку, можна було відчути це саме тепло, що іскриться у твоїй долоні, 

немов розливаючись у душі пухнастими чарівними хмарами. Але мої пальці ніколи не могли торкнутися 

цього світла, лише очі завжди бачили його, ховаючи десь в затишному місці. І зараз, ідучи коридорами 

школи, я знов відчула, як це м'яке тепло повільно спадає на мою голову, освітлюючи волосся. Із 

кожним кроком воно ставало все яскравішим і за декілька секунд вже обіймало мене, великі долоні із 

довгими пальцями та карі очі, подібні до нескінченної безодні. 

   Вона стояла неподалік від нас, розмовляючи з двома іншими вчителями. У її руках, як завжди, було 

декілька підручників і зошитів. Коротке чорне волосся ловило відблиск сонця, що пробивалося через 

вікно. На її обличчі знову сяяла та безтурботна привітна посмішка, яка завжди дарувала мені надію. 

"Людина-світлячок" - ось ким вона була для мене. Ці сині очі, що дивилися так проникливо, ніби 

заглядаючи у саму глиб твоєї душі, зриваючи усі маски, за якими ти хотів сховатись. Ці маленькі 

працьовиті руки, які ніколи не просили про допомогу, розраховуючи лише на себе. Ця чарівна 

посмішка, що пережила так багато болю, страхів і, можливо, безсонних ночей, але все одно не щезла, 

не зламалась, не змирилась. Та сама прекрасна посмішка, що лишилась сильною, недивлячись ні на 

що. Вона не знає цього і, можливо, ніколи не дізнається, але для мене її чорне волосся, сині очі та 

завжди усміхнене обличчя стали прозорою парасолькою, завдяки якій я не відчувала крапель дощу 

на своїй шкірі, а лише дивилася, як вони стікали вниз; стали світлячком, що ніколи не згасав і 

освітлював темряву навколо. І хоча я не могла торкнутися цього світла, мої очі все одно завжди бачили 

його, зберігаючи у серці. 

   Наш класний керівник побачила нас, і її губи знову розтягнулись у привітній посмішці. Ми 

посміхнулися у відповідь і, продовживши іти, вже за декілька кроків були за межами школи. У той 

момент мені здалось, що якусь маленьку частинку себе я залишила десь там, позаду. Неприємне 

відчуття заполонило мене ізсередини, але я спробувала не звертати на нього уваги і не повернула 

голову.    

                                                                  3 

     Ми йшли по майже безлюдній вулиці, іноді вдивляючись у високе сіре небо, що здавалось дуже 

сумним і зовсім самотнім. Тоді тиша була нашим спільним співрозмовником, який супроводжував нас 

усю дорогу. Кожен знаходився у своєму власному світі, що неможливо було побачити. Ми думали, 

думали про що завгодно, але не говорили. Думки літали, кидаючись із сторони в сторону, а в деякі 

моменти, здавалось, їх навіть можна було почути. 
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    Через декілька хвилин і десятки кроків, кожен із яких відлунював ехом у нашій свідомості, ми 

розійшлись у різні сторони, натягнувши посмішки на обличчя і залишивши за собою неголосні слова 

прощання. Я продовжила дивитись на небо, а воно - на мене. Тепер я чула лише свої кроки, лише 

свої думки і відчувала лише свій власний світ, і мені здалося, що поряд зі мною нікого не було ні 

хвилину тому, ні п'ять і навіть не півгодини. Я зливалась із сірістю цієї вулиці, що вже давно втратила 

усі яскраві барви. Моє волосся перепліталося з безмовним вітром, закриваючи мої очі, які і без того 

майже нічого не бачили. Мої руки немов розсипалися, перетворюючись на пісок, що падав на землю і 

одразу розчинявся, розчинявся, як усе моє тіло,  піддаючись холодній воді, в якій я тонула, з кожним 

днем занурюючись все глибше. 

      Але раптом переді мною постала ціла палітра фарб, можливо, темних, можливо, неприємних і 

таких знайомих, але вже давно недосяжних. Дівчина із коротким волоссям пройшла повз мене, не 

сказавши жодного слова, хоча, здається, ще вчора ми могли подарувати одна одній мільйони слів. 

Зараз я лише дивилась на її спину, яка віддалялась разом з наступним кроком. Я знала, що на наших 

обличчях більше ніколи не розквітне щира посмішка, якщо наші погляди випадково зустрінуться, 

знала, що ми більше ніколи не будемо йти поряд, безтурботно розмовляючи про всілякі дрібниці. Ми 

не будемо довго прощатись і не будемо чекати нової зустрічі. Нас більше не буде. Іноді, зупиняючись 

і дивлячись у небо, я запитую: "Ти згадуєш про мене іноді?". Я питаю це не в тебе, скоріше, у самої 

себе, щоб впевнетись, що відповіді не буде. 

  Із думками, від яких стискалося усе всередині, я підійшла до свого дому, відкрила важкі двері до 

під'їзду, піднялася сходами, що за п'ятнадцять років вже вивчила у найдрібніших подробицях, 

переступила поріг похмурої квартири, яка тепер завжди здавалась чужою, і незабаром дозволила 

холодним обіймам моєї кімнати огорнути безвольне тіло тривожним сном. 

                                                                   4 

–  Що ти таке кажеш!? Як ти взагалі можеш допускати щось подібне!? Чому в тебе так швидко 

опустилися руки? Чому дозволяєш собі здаватись? Чому… 

    Я дивилася у її мляві очі, де оселилась уся  печаль, що тільки існує у цьому світі. Моє серце 

розривалося від болю, а сльози із кожною секундою підкрадалися все ближче. Я нічого не розуміла. 

Не розуміла, чому батько мовчить, чому він стоїть поряд зі мною над її ліжком і мовчить! Чому  не 

скаже їй, що вона неправа, що усе буде добре, як завжди? Чому він лише стоїть з опущеною головою, 

дивлячись униз? 

– Алісо, будь ласка...ти повинна зрозуміти…колись це станеться. Рано чи пізно мене не стане.. Пробач 

мені, але я більше нічого не можу зробити, ми більше нічого не можемо… Я правда дуже хочу вірити, 

але для мене це майже неможливо. Я втомилась, втомилась тішити себе марними надіями. Будь ласка, 

зрозумій, нам не уникнути цього, мені не втекти і не сховатись. Мені дуже шкода, що тобі доводиться 

бачити це. Пробач за те, що в тебе така слабка мати. Пробач… 

  Я не хотіла вірити цим словам, не хотіла визнавати, що усе це відбувається насправді. Вона лежить, 

змучена, безпорадна, а її пальці від нестерпного болю з останніх сил стискають ковдру. Він продовжує 

мовчати, сховавши погляд. Я нічого не можу зробити, не можу нічого змінити. Злість, образа і печаль 

розливались в мені. В той момент я зненавиділа свою нікчемність і безпорадність. Боже, як же мені 

тоді хотілося, щоб все це опинилося лише сном, лише страшним кошмаром, коли можна просто 

прокинутись і видихнути з полегшенням. Але це було реальністю, де я відчайдушно хапалася за 

примарну надію, яка існувала лише для мене. Незважаючи ні на що, я відмовлялась миритись із 

дійсністю, хоча в глибині душі вже давно знала, що не можу їй суперечити. Я могла лише кричати, з 

усіх сил кричати у порожнечу, сподіваючись повірити у власні слова. 

– Ні, не кажи  цього! Не кажи цього! Ти просто не можеш… не можеш… 

  Я відчула, що слова застрягли в горлі, а сльози виступили на очах, і в мене вже не було сил їх 

стримувати. Моя голова опустилася додолу і дозволила холодним краплям спадати на підлогу, 

лишаючи  мокрі сліди. Глибоке мовчання оволоділо сірим приміщенням. Тиша, що знищувала кожного, 

хто потрапляв у її обійми. Я не могла більше слухати її. Не підіймаючи голови, я розвернулась і вибігла 

з лікарняної палати. Мої ноги рухались так швидко, немов подумали, що можуть наздогнати той час, 

коли все було добре. Я бігла, але лишалась на місці, у тому приміщенні, сповненому мертвої тиші, там, 

де печаль обіймає очі моєї мами, там, де я бачила її останній раз.. 

  Саме тоді я вирішила, що більше ніхто не повинен бачити моїх сліз… 

                                                                     5 

  Я прокинулась ввечері. Мені знову наснився цей жахливий сон. Він не відпускає мене вже тривалий 

час, із самого того дня, коли це сталося. Кожен раз, засинаючи, я згадую, що її більше немає поряд, 

що я більше не почую її голос і не подивлюсь у її щирі очі. Я ненавиджу себе за те, що ніколи не 

говорила їй , наскільки сильно люблю, що так рідко обіймала, коли вона плакала. Я ненавиджу себе. 

Ця ненависть і відчуття провини кожного дня душать мене. Я впала у холодну воду, туди, де немає 

дна. Я тону у глибокому озері, там, де темно і дуже тихо. Моє тіло не рухається, очі заплющені, я не 

можу дихати. Довкола немає нікого, нікого, хто простягнув би мені руку і не дозволив би лишитися 

там. Я одна, і навіть якщо зможу ворушити пальцями, зможу кричати, мене все одно ніхто не почує. Я 

назавжди лишусь у цій темній холодній воді, де боюсь і ненавиджу себе. 

   Сьогодні такий самий день, як і усі попередні. З того дня світ не змінився, лише однієї людини в 

ньому не стало. Усі інші продовжують дихати, сміятися, радіти. Продовжують жити. І я продовжую 

кожного дня ходити до школи, посміхатись подругам, робити усе те саме, що і завжди. Я теж 
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продовжую жити, але я не живу, я просто існую, існую тут, у холодній воді, що стала моїм домом. Я 

намагаюсь забути, намагаюсь відпустити, але знову і знову кожну ніч прокидаюсь, згадуючи цю рідну 

до болю посмішку. Я не можу звільнитись. Я не знаю, що мені робити. 

   Раптом, побачивши, котра година, я згадала, що запізнююсь на заняття до музичної школи. Швидко, 

але неохоче зібравшись, я востаннє провела поглядом по непривітній квартирі і зачинила за собою 

двері.   

                                                                      6 

   Музичну школу я відвідую з дитинства, відтоді, як бабуся відвела мене сюди, і я почула звуки 

музики, що відразу огорнули мене з головою. З того часу я займаюся співом і грою на фортепіано і 

зараз  навіть уявити собі не можу, що цей рік тут – останній. Мої пальці вже звикли до  інструменту, 

а голос, здається, просто зникне, якщо я не буду співати. І нехай я не люблю групові заняття, нехай 

не люблю нашу вчительку, яка пропалює злим поглядом, але  дотики до клавіш і відчуття власного 

голосу стали невеликою частинкою мене самої, яка єдина ще й досі справді жива. 

   Поки мої думки літали у повітрі, я чула, як вчителька розповідає щось про чергового композитора і 

його творчість. Це було одне із тих нудних групових занять, що називали музичною літературою. Хтось 

з учнів лежав на парті, а хтось просто сидів, дивлячись у порожнечу, але ніхто з них не слухав, що 

говорить вчитель. Мої очі почали поволі заплющуватись, і я не помітила, як поринула у сон. 

    Чийсь голос, що промовляє моє ім'я, рука, що торкається моєї шкіри і за секунду перед очима, які 

не хотіли звільнятись від темряви, кучеряве волосся і знайоме обличчя, що бачу майже кожного дня 

на заняттях. Ця дівчина була для мене такою ж самою, як і усі інші. Вона сміялася, її очі сяяли, а 

посмішка іноді приховувала справжні почуття від людей. Я не знала її  і не хотіла знати. 

– Прокидайся! Урок вже закінчився, ми можемо йти додому. 

Як же я тоді мріяла просто вийти з класу, вдягти навушники, не чути і не бачити нікого. Я не розуміла, 

чому вона хотіла йти разом, адже ми навіть не були друзями. Але нам із нею все-таки було по дорозі, 

тому я, на жаль, не могла відмовити. 

   Крок за кроком я чула, як слова зривалися з її уст. Вона говорила щось, до чого мені взагалі не було 

діла, тому я не слухала, а лише робила вигляд. З кожною секундою мені все більше і більше хотілося 

втекти і скоріше лишитися на самоті. І раптом до мене долинуло саме ненависне питання, що я вже 

чула від багатьох людей і кожного разу не знала, що маю відповісти: 

– Ким ти хочеш стати у майбутньому? 

Я кинула шаблонну фразу, котру чули усі, хто питав: 

– Ще точно не знаю. Думаю, скоро визначусь. А ти? 

Я спитала це лише заради ввічливості і вже через декілька секунд почула відповідь: 

– Мені б хотілося ділитись своїми думками через творчість. Я хочу дарувати людям почуття, які є 

частинкою мене, хочу відкриватися  і відкривати їхні світи, хочу, щоб моя робота проносила іншим те, 

чого вони потребують і що шукають. 

Почувши це, я відчула, як десь всередині мене спалахнув маленький вогник. У моїй голові відразу 

з'явилося безліч запитань, що не хотіли давати спокою. 

– Ти не скажеш, що це за професія? 

І, не дочекавшись відповіді, я усю дорогу намагалася отримати її, запитуючи знову і знову. Але 

дівчина, що йшла поруч, не хотіла відповідати. Несподівано для себе я зрозуміла, що мені дійсно 

цікаво. Я хотіла, незважаючи ні на що, дізнатись цей поки що для мене невеликий секрет, хотіла 

зазирнути туди, відшукавши ключа. Одну за одною я називала уголос усі існуючі професії, але жодна 

з них не була тим самим бажаним ключем.  

   Так ми йшли, люди проходили повз, а шлях вже добігав свого кінця. І ось ще пару хвилин, і ми 

повинні будемо попрощатись. Декілька секунд, декілька кроків, декілька подихів. Лише одна мить. 

Три кроки, два, один... Ми зупинились. Ми зупинились і стали одна напроти одної. Я думала, що вона 

вже не відповість, думала, що із цими останніми кроками я назавжди втратила свій шанс. І раптом 

погляд, широко розплющені зелені очі, легка посмішка на обличчі і… початок: 

– Режисер. Я хочу бути режисером. 

У цей момент щось в мені зламалось. Мені здалось, що тоді в моїх очах можна було побачити 

відображення сяючих феєрверків, що спалахували кожного разу з новою силою. Усе довкола зникло. 

Я знову опинилася у воді, у такій самій холодній, непривітній воді. Було так само темно, але мені 

здалося, що я бачу маленький промінь світла, невеликий, неяскравий, але я бачила його, бачила так 

чітко, немов могла легко доторкнутись. Я не знала, що зі мною відбувалось, але у цю мить я вперше 

подумала: “Невже я зможу вибратись? Невже це ще не кінець?”                                                                       

 7 

       До цього часу я ще не знала її.  Мої очі дивилися на неї, але були сліпі. Ще недавно не мало 

значення, що говорять її уста або як часто посміхається її обличчя. Мені було все одно.  

  Дощ перетворювався на сніг, а вона лишалась такою самою, як і всі інші в моїх очах. Тоді я не знала, 

наскільки м'яким може бути це кучеряве волосся, не знала, які на дотик ці витончені пальці. Я навіть 

не здогадувалась, що ховається на глибині цих зелених очей, скільки  різних кольорів переплітаються 

у цьому незбагненному світі, утворюючи тендітну, але водночас сильну душу. До цього часу я не 

знала, що ця зустріч стане квіткою, яка матиме запах дощу. 

   Потроху обережно я почала торкатись її думок, емоцій, почуттів… її світу. Я хотіла дізнатись, 

побачити те, що ховається за дверима цієї душі. І з часом ці двері ставали для мене все прозорішими, 
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перетворювались на скло, через яке я із кожним днем все чіткіше бачила її відображення. Але я не 

знала, чи зможу колись потрапити туди, до середини, чи зможу колись відчинити ці скляні двері. Я не 

знала. 

     Ми почали розмовляти. Кожного разу ми  виходили з музичної школи і йшли разом, слухаючи одна 

одну. Але я вже не хотіла скоріше розійтись, не хотіла, щоб час спливав швидше, а дорога ставала 

коротшою. Ці недовгі хвилини перетворились для мене у щось дуже цінне, що я б ніколи нікому не 

віддала. Ми могли розмовляти про що завгодно. І хоча з нас двох більше говорила вона, я 

продовжувала ловити кожне слово, ніби хапаючись за нього, як за щось, що через секунду може 

зникнути. Мені здавалось, що ще трохи, і усе це щезне, розтане так само швидко, як перший сніг. Я 

не могла повірити в те, що з нею я не відчувала страху, не відчувала болю. Поряд із нею я була майже 

вільною. Саме їй я могла розповісти про те, що відчуваю і про що думаю. І я навіть не помітила, що 

цей час, проведений із цією дівчиною, став для мене потрібним, як повітря, яким я дихаю щодня. Тут, 

у своїй холодній воді, яку огортала тиша, я вже бачила руку, простягнуту до мене з поверхні. Мені 

хотілося тягнутись до неї, хотілося схопити цю руку і вибратись із цього мертвого місця. Але я не 

знала, чи потрібна цим очам, повним надії та мрій, цій яскравій наївній посмішці, що дивилася у світ, 

моя холодна, паралізована рука, що, можливо, вже ніколи не зможе ворушитись. 

 

Бібліотека села Білогородка, Києво-Святошинського району, 

Київської області 

Анна Осадча 
 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Осадча Анна Олександрівна; 

2. Рік і місце народження: 02.03.2002; 

3. Відомості про навчання: ЗОШ № 1  1-3 ступеня 11 клас; 

4. Учасник літературних конкурсів: Шевченкове перо 2018р.; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань; 

6.  Лауреат премій, конкурсів: «Чисті джерела», 1 місце вокал; 

7.  Жанр у якому працює автор: поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання; 

10. Спільні заходи з бібліотекою: культмасові заходи, години спілкування зі школярами, 

тематичні вечори. 

11. Електронна адреса автора для звʼязку: Osadcha_Ann01@ukr.net  тел. 0962028267 

 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

*** 
Коли самотньо на душі, 

У тиші дивимось на небо.  

Шукаєм правди у зірок, 
Спитати все, чого так треба.  

Ми ловим іскри із небес  

З надією - все буде добре, 

Але нескінчений той крок...  
У житті це нам урок приводить. 

Ти дихай, грай, цвіти, хмелійсь... 

Будь такий, як є-собою. 
Але в душі ти збережи  

Той Всесвіт,з справжньою любов'ю. 

 
*** 

Чому не ціниш ти життя? 

Яке дала нам мати.  
Чому сумуєш просто так?  

Ти час свій марно гаєш.  

Ти знай-життя воно одне. 

Не варте для розради.  
Живи і вір у себе ти. 

Життя воно прекрасне! 

 
Я ЛИШ ЛЮДИНА 

 

Я є людина,що хоче просто жити.  
Так... Саме жити, а не існувати.  
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З тернистим шляхом, з буденністю важкою.  

Шукаючи життя для себе краще.  
Я є людина, що живе лиш мріями.  

Мріями ,які співає соловейко,  

Які приносять щастя й сміх додому,  
Які, як сонце прокидаються раненько.  

Ми лише люди, і ми маємо жити! 

З підтримкою, з любов'ю до людей.  

Хіба не важко просто просто так любити?  
Коли нема окрилених ідей.  

 

Артем Маткаримов 
 
1. Прізвище імʼя та по-батькові 

кандидата: Маткаримов Артем Ахмедович; 

2. Рік і місце народження: 07.08.2000, 

м. Херсон; 

3. Відомості про навчання: студент ВПУ 

№33 м. Київ; 

4. Учасник літературних конкурсів: 

«Поетичний сон – 2018»  ТО письменників 

КО НСПУ; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: 

Публічна бібліотека ім. Л. Українки; 

6. Лауреат премій, конкурсів: 

«Поетичний сон – 2018»  2 місце; 

7. Жанр у якому працює автор: інтимна 

та громадянська лірика; 

8. Перелік творів, опублікованих у 

періодичних виданнях, колективних 

збірниках; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання; 

10. Спільні заходи з бібліотекою: культмасові заходи, години спілкування зі школярами, 

тематичні вечори. 

11. Електронна адреса автора для звʼязку: Artemmatkarymov6@gmail.com  

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

*** 

Як хочеться, іноді, просто мовчати,  
дивитись на небо і слухати світ.  

Разом із близькими, зірки рахувати, 

які як вогні,неймовірно палкі.  

Як хочеться часом, повірити в диво. 
Зануриться повністю в сяйво зірок.  

Чи справді на небі,все так неймовірно?  

Чи можна у Всесвіт зробити хоч крок?  
Як хочеться часом, щоб виросли крила,  

літали б тоді, як могутність орли. 

Напевно із неба, все дуже красиво...  
А може реальна краса на землі?  

Ми хочемо часто, дякую себе багато,  

проте, ми не завжди готові на те, 
щоб за те, що отримали-плату віддати, 

потрібно навчитись платити за все!  

 

*** 
Буває так, що віддаєшся людям,  

Даруєш ласку, щирість і тепло.  

А їм замало, завжди щось бракує,  
Хоч як би добре їм там не було.  

Буває часто хочеться зробити  

Приємність людям просто так. 
Адже не мають люди за добро платити.  
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І не важло хто ти -друг мені чи брат.  

Буває часом, йдеш собі по місту, 
Похмуро якось, настрою нема. 

Побачиш діток-згадуєш дитинство,  

І зразу у душі весна. 
Бувають люди, що тепліше сонця,  

Саме з такими у душі весна.  

Вони веселі, в них палкі серця.  

Саме з такими тануть товщі люду,  
А там де сірість -ожива краса.  

 

Буває часом, як у казці: 
Усе чарівне навкруги.  

Задавалося б,звичайне небо,  

А як у моря береги. 
Воно таке неймовірне,  

У ньому сотні кольорів.  

Буває часом,трішки дивне.  
Але таїть у собі, сотні див.  

 

1. 
 

Між нами дороги, міста, кілометри. 

Засипані снігом, всі наші шляхи. 

Розмови з тобою, прості та відверті, 
Мені б тільки відчути твій дотик руки. 

 

Ти стала для мене другом, сестрою, 
Ти поряд була, де немає нікого, 

Хоч бачимось рідко ми дуже з тобою, 

Ти завжди у серці крокуєш зі мною. 
 

Так хочеться часто тебе обійняти, 

Тихенько слова тобі теплі сказати. 
Так хочеться бути поряд з тобою, 

Коли дощ, коли сніг, забувши незгоди. 

 

Між нами дороги, міста, кілометри, 
Засипані снігом наші шляхи. 

Ніщо у цім світі, не знищить бажання, 

У будь-яку пору до тебе прийти. 

 

2. 

В пустому вагоні міського метро, 

Я їду один. Не заходить ніхто. 

На плечах рюкзак, а у ньому вино. 
Але я не знаю, для чого воно? 

 

Де ділися люди, чи місто все спить? 
У склі, що навпроти, мій образ сидить. 

На плечах рюкзак, а у ньому вино. 

Але він не знає...  Дивне кіно. 

 
Метро зупинилось, відкрилися двері. 

Я вийшов на станції - тиша кругом. 

Не бігає навіть там мєнт зі свистком... 
Таке відчуття, наче це сон! 

 

І наче не сплю, та й спати не хочу, 
І в нормі мої темно-карії очі. 

На плечах рюкзак, а... Вино! 

Можливо у всьому винне воно?! 
 

Дива та й годі. Містичне це все.  

Куди нас життя через мить принесе? 

Не треба чекати, робити просте. 
Із подихом кожним, хапайте нове! 
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3. 

Інколи навіть " Спасибі " не треба, 

Достатньо, щоб поряд хтось відданий йшов. 
Якщо ти не сам - не страшні всі проблеми, 

Коли на шляху ти супутник знайшов. 

 
Для кожного завжди підтримка важлива, 

Який би ти ранг на Землі не займав, 

У кожного є в розумінні потреба, 

Хоч як би ти сильно цього не ховав. 
 

Трапляється й так, що стрічаються люди, 

Які зовсім різні, як два полюси. 
Але якщо вірити - щастя збудуєш, 

Надія остання вмирає завжди. 

 
Шляхи всі відкриті до здійснення мрії, 

Усе дуже часто залежить від нас. 

Якщо ваші дії не мають прогресу, 
Не бийте на сполох, настане ваш час! 

 

4. 

Відчути дотик щастя на собі, 

Щоб він теплом окутав твоє тіло. 

Щоб він залишив слід у голові, 

Від цього дотику, щоб серце тріпотіло. 
 

Тримати щастя власними руками, 

І дарувати його близьким, дорогим. 
Передавати скарб цей ніжними словами, 

Через тепло усіх людських обійм. 

 
Не можна щастя виграти й продати, 

Бо щастя - те, що видає душа. 

Найкраще - його рідним дарувати, 
Щоб на обличчі усмішка була. 

 

Бібліотека села Крюківщина Києво-Святошинського району, 

Київської області 

Анна Балицька 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Балицька Анна Сергіївна; 

2. Рік і місце народження: 12.06.2002 року, Київська область, Києво-Святошинський 

район, м. Вишневе; 

3. Відомості про навчання: 11-й клас, Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ст.; 

4. Учасник літературних конкурсів; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань; 

6. Лауреат премій, конкурсів; 

7. Жанр у якому працює автор: оповідання; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: «ЕНІКА 

ТА ГАРРІ»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання; 

10.  Спільні заходи з бібліотекою: голосні читання оповідання, літературні конкурси; 

11.Електронна адреса автора для звʼязку: anabalytska12062002@gmail.com 
 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

ЕНІКА ТА ГАРРІ 

Розділ 1. НЕЗНАЙОМЕЦЬ 
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У Києві моросив дощик. Еніка прокинулася від ритмічного стуку крапель по шибці. Вона відкрила 

очі, закуталася щільніше у ковдру та поглянула на годинник. Була шоста година ранку. Вона вирішила 
поспати ще хоч пів годинки і знову заснула. 

О сьомій годині у Еніки задзвонив будильник. Дощ все ще йшов. Вона відкрила очі, неохоче 

скинула з себе ковдру  та взяла до рук телефон. Побачила п'ятнадцять нових повідомлень: два з них 
були від якогось незнайомця. Перш за все Еніці захотілося прочитати їх. "Привіт. Я чув ти куратор?"- 

написав незнайомець. Зайшовши на його сторінку вона побачила п'ять фото: три його та дві картинки 

із зображенням китів. На фото був хлопець із світлим волоссям та блакитними очима, а на носі в нього 

красувались окуляри у круглій чорній оправі. У шапці профілю написано що йому 15. Замість імені: 
Anyone. "Ну що ж, поспілкуюсь із ним". Довго думала що йому написати. 

- Яка причина того що ти хочеш грати?. 

Незнайомець відповів відразу:. 
- Це вже не твоє діло. Давай завдання. 

- Я не можу давати завдання, не знаючи навіть твого імені. 

- Вважай що мене звати Гаррі. 
- Так яка ж причина?. 

- Я не збираюсь тобі нічого розповідати. 

- Добре. Ти у грі. Перше завдання намалювати на листочку кита.  Завтра в 4:20 буде нове. 
 - Поскоріше вже б 50 завдання. 

"Еніко, донечко, час збиратись до школи. Сніданок вже на столі."- покликала мама. Дівчинка 

зіскочила з ліжка і почала збиратись. Еніка вийшла з дому.   На вулицях Києва цвіли каштани. 
Чарівний аромат бузку наповнював повітря тонким ароматом. 

Останнім уроком була алгебра - контрольна. Та думала Еніка зовсім не про алгебру. Її думки 

полонили роздуми про Гаррі. Під кінець уроку Валентина Юріївна підійшла до неї і, поглянувши в її 

зошит, дуже здивувалася - одна з кращих учениць класу майже нічого не написала. 
- Еніко, що сталося? Все гаразд? 

- Так... Просто трішки недобре себе почуваю. 

- Ходімо в медпункт. 
- Та ні. Не треба. 

Її подруга Амелі здивовано на неї поглянула: 

- Щось з тобою не так. Може закохалася? 
Еніка тільки посміхнулась. 

Після уроку Валентина Юріївна всіх закликала до тиші і сказала: 

- Всі пам'ятають що післязавтра, в суботу, ми їдемо до лісу і йдемо в похід?   
Клас дружньо відповів "Так".  

Прийшовши додому Еніка відразу  написала  Гаррі  

 - Привіт. Ну що? Виконав завдання? У тебе іще є шанс відмовитись. Нагадаю тобі правила: ти повинен 

щодня виконувати завдання і в 4:20 відправляти мені фото/відео виконаного завдання, останнє 
завдання - самогубство. 

Гаррі нічого не відповідав. А Еніка не могла знайти собі місця. Нічого не поївши, вона пішла на 

тренування. На тренуванні в залі вона не слідківала за технікою і, недоробивши всі вправи, пішла 
додому. Прийшовши додому дівчинка пішла спати, не зробивши домашє завдання. 

В 4:15 задзвонив будильник. Еніка схопилась, взяла до рук телефон. Від хвилювання у неї 

тремтіли руки. 
4:20. Еніка написала наступне завдання: "Намалювати кита ручкою на руці". Відправила. В цю ж мить 

прийшло фото повідомлення: на невеликому папірці доволі гарно намальований кит. 

- Так чому ти граєш? Розкажи, будь ласка. Що тебе до цього підштовхнуло? 
- Те що і всіх. 

- Що саме? 

- Проблеми. 
- Які? 

- Зі здоров'ям, батьками. 

Десь хвилини зо дві він не говорив . Еніка теж мовчала. 

- У мене проблеми з зором. Через певний час я не буду бачити нічого. І вилікувати це неможливо. 
Через скільки це станеться - я не знаю. І цього не знає ніхто. Це може статистися через п'ять років, 

може через три, а може й раніше. 

Також моя мама від нас пішла півтора місяці тому. Тепер я живу тільки з татом. 
- У мене трішки схожа ситуація. Мій тато від мене відмовився майже відразу після народження. 

- Але тобі ніхто не казав, що через певний час ти не будеш бачити нічого! Навіть своїх рідних і друзів! 

- Я щиро співчуваю тобі. Я розумію тебе і твоє становище. Але ти повинен розуміти, що як би там не 
було - на цьому життя не закінчується. Взагалі не думай про те що буде змінни свої думки. Не думай 

про це. Живи сьогоднішнім днем і насолоджуйся життям. Якщо ти не можеш нічого змінити, то просто 

живи. Живи і радуйся всьому що з тобою відбувається. Подорожуй, відвідуй музеї, виставки. Здійсни 
свої найзаповітніші мрії. Наприклад,  стрибок з парашутом, якась подорож чи ще щось на зразок цього. 

Досягай своїх цілей. Від того, що ти будеш думати "як все погано" нічогісінько не зміниться. Ти можеш 

написати список бажань - всього що ти повинен зробити, і здійснювати ці бажання. А далі все 

налагодиться саме собою. Та й медицина з кожним роком розвивається. 
- Дякую тобі велике за підтримку. Я подумаю над твоїми словами. 

- Немає за що. 

- Ну що ж, я піду спати. Посплю хоча декілька годин. До завтра. 
- Надобраніч. 
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- Солодких снів. 

Еніка сиділа на уроці геометрії. Аж тут їй написав Гаррі.  
- Привіт. Ну що? Як справи? Завдання я вже виконав. 

- Привіт. У мене все чудово. А завдання можеш не виконувати. 

- Ти, як я зрозумів, зовсім не куратор. Але це вже зовсім не важливо. Тому що список мрій уже в 
процесі. 

Відчуття Еніки годі було передати словами. Неначе щось світле, радісне розлилося від грудей по 

всьому тілу. 

- Це чудово! Ти молодець. У кожного в житті є труднощі, але ми повинні кидати їм виклик, а не 
миритися з ними. 

- Я дуже вдячний тобі за підтримку Ти навіть не розумієш як допомогла мені. 

Еніка посміхнулася. Вона саме хотіла щось відповісти Гаррі, але не встигла. Тож на цьому їхня розмова 
завершилася. А завершилася вона через те, що до дівчинки підійшла Валентина Юріївна. Як ви 

пам'ятаєте, вона була класним керівником Еніки та вчителем математики. 

- Еніко! Що відбувається? Заховай, будь ласка телефон. Доведеться мені з тобою щось робити. 
- Вибачте. 

Еніка поклала телефон в рюкзак . Дівчинка засмутилася. 

Під кінець уроку Валентина Юріївна оголосила список найнеобхідніших речей для походу та 
попросила щоб ніхто не запізнювався і щоб всі були о десятй годині  біля школи.   

Після школи Еніка відразу пішла до супермаркету купити щось поїсти у дорогу. Пройшовши додому 

вирішила поглянути чи не написав їй Гаррі ще щось. Але Гаррі нічого не писав. Еніка вирішила теж не 
відповідати. Дівчинка почала збирати рюкзак, а її думки бентежили роздуми про Гаррі: "Чи він і 

справді відмовився від своїх намірів? Чи лише так сказав мені. Та й попрощалися ми з ним не дуже 

гарно... " 

Розділ 2 ЕКСКУРСІЯ 

- Ну що готова? - з посмішкою запитала Амелі. - Так. Я завжди готова. Я обожнюю природу. Люблю 
знаходитись на лоні природі. В такі моменти відчуваю себе вільно, спокійно... Іноді хочеться збудувати 

будиночок на дереві і там жити -Еніка посміхнулася, - можливо через це я найбільше люблю 

фотографувати саме природу. Вона завжди бездоганна. В будь-яку Пору року. А особливо під час 
дощу у ній з'являється якась романтика. 

Дівчата підходили до школи. Біля входу юрмився невеликий гамірливий гурт школярів на чолі з 

Валентиною Юріївною. Еніка та Амелі привіталися та приєдналися до нього. Всі були в очікуванні 
поїздки. Настрій у школярів був пречудовий. Нарешті зібрались усі. Валентина Юріївна Порахувала 

усіх та, пересвідчишись, що всі на місці, наказала сідати в автобус, який їх чекав. Через кілька хвилин 

автобус вирушив у мандрівку, назустріч пригодам. За вікнами пролітали вулички Києва, квітучі парки 
та сквери, високі скляні хмарочоси та невеликі трішки казкові будиночки, затишні кав'ярні та великі 

торгові центри. У місті панувала дивовижна атмосфера - все пробуджувалося, прокидалося, цвіли 

каштани, бузок, магнолії, навіть повітря було не таким як завжди. 

Незабаром автобус виїхав із міста та покотився селами, містечками, селищами. Потім  помчався 
розлогими полями чим далі тим ближче наближаючись до мети нашої подорожі. Мандрівка тривала 

майже дві години. 

"Приїхали!" - вигукнув водій і діти з радісним гамором висипали з автобусу. Від картини яку вони 
побачили перехоплювало подих: навколо них розкинувся розлогий степ, де-не-де виднілися блакитні  

галявини, а подекуди яскраво-жовті квітки горицвіту утворювали цілі килими. Тільки асфальтована 

дорога нагадувала про місто. 
Школярі одягнули наплічники та вирушили протоптаною, петляючою, місцями порісшою бур'янами 

стежкою в сторону лісу. Хтось розмовляв з друзями, хтось йшов сам, насолоджкуюсь красою природи, 

а Еніка тим часом фотографувала все що їй траплялось на очі. Раптом серце дівчинки завмерло: кроків 
за двадцять від неї у траві сиділа руда красуня. Хвіст у неї був розкішний, пухнастий, хутро - буро-

руде, а на грудях біле. Очі, схожі на намистинки, світилися хитрим вогнем. Лисичка завмерла і 

здивовано дивилася на дівчинку, яка швидко робила знімки. Потім тваринка розвернулася і великими 

стрибками помчала до лісу. Діти йшли лісом. Він захоплював свою величчю та казковістю. Ліс 
був наповнений п'янкими ароматами та заворожуючими чарівними співами. 

      Школярі зупинилися на галявині. Неподалік зміївся струмочок. Хлопці почали 

установлювати намети, а дівчата взялися до приготування вечері. 
Останні промені сонця пробивалися крізь стовбури дерев. Невеликий гурт сидів біля багаття. Всі були 

стомлені, але щасливі. Тільки близнюки Сашко та Олексій підтримували розмову: - Минулого року ми 

з татом та Джессі  вирушили на полювання. Джессі - це наша собака вівчарка. Йшла приблизно десята 
година вечора. Сутеніло. Джессі довго не поверталася до нас. Ми гуляли лісом та вже збиралися 

повертатись. Раптом я почув як хруснула гілка за декілька кроків від нас. Я повернувся у ту сторону 

звідки почувся звук і Всередині мене все похололо - за кущем хтось сидів. - розповідав Олексій. 
- А далі ти накивав п'ятами, а той монстр за тобою. Він повалив тебе на землю.- перебив брата Сашко. 

- А ти в цей час качався од сміху. 

- А що ж мені ще було робити. Тікати від власної собаки. Я ще такого не бачив.- Сашко знову 

розреготався. Олексій ображено поглянув на брата. Тут вже засміялися всі. Тоді Олексій дістав гітару. 
Всі обнялися. І почали заводити пісні. 

Розійшлися годині о дванадцятій. Стомлені,але щасливі школярі повкладалися, а через хвилин десять 

настала тиша - після такого втомливого дня всім було не до балачок. 
Тільки Еніка ще не спала. Дівчинка чомусь згадала Гаррі, згадала й інших китів. Хвилювання не 

давало їй заснути. Еніка відчувала себе відповідальною за них. "Чому взагалі так у світі: хтось має 
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друзів, підтримку та все необхідне для щастя, а хтось перебивається з хліба на воду і не має людей, 

які можуть допомогти. Хочеться стати цією підтримкою. Стати другом. Так, можливо не назавжди. Але 
як тільки людина повірить у себе, вона знайде друга у реальному житті. І всі думки про самогубство 

пропадуть. Але на жаль, не завжди все йде по плану. Ти не можеш контролювати кожен крок кита. І 

не можеш знайти, що він буде робити коли ти з ним перестанеш спілкуватися." 
     Промені вранішнього сонця зазирали до намету. Еніка відкрила очі. Спершу не зрозуміла де вона 

знаходиться, та потім все пригадала. 

Дівчинка вийшла з намету. Школярі саме снідали. 

- Ось і наша соня!- вигукнула Амелі,- Приєднуйся, а то каша захолоне. 
Всі дружньо обговорювали вчорашні події та думали, що робитимуть сьогодні. 

Відразу після сніданку діти зібралися на прогулянку. 

Поряд з Енікою та Амелі йшли близнюки та Владислав. 
- Ну що дівчата, як справи? - запитав Сашко. 

- Нормально. - відповіла Амелі. 

- Що збираєтьсь робити ? - запитав Влад. 
- Мабуть підемо прогуляємось. Я хочу іще пофотографувати. - сказала Еніка. 

- Можна з вами? - запитав Владислав. 

- Звісно. - відповіла трішки засоромившись Амелі. 
- Ооо! - вигукнув Сашко, - здається у нас скоро буде пара закоханих. 

- Заспокойся. - сказав брату Олексій. 

Розмова припинилася. Далі йшли мовчки. Зупинилися серед березняку, милуючись краєвидом. 
Серед молоденьких берізок протікав струмок. Здавалося ніби вітер перебирає невидимі струни і 

повітря наповнювалося чарівною музикою. . 

   Поверталися жваво обговорюючи побачене. Тільки близнюки говорили про щось своє. 

Коли підходили до табору Владислав підійшов до Амелі. 
- Зустрінемось іще. - сказав він трішечки почервонівши. 

- Так. - відповіла йому дівчина. 

Всі розійшлися по наметах. Більшість вирішила грати у волейбол, ще частина у "Крокодила", а Еніка 
з Амелі та Владом, як і домовилися пішли гуляти. 

- Як ви збираєтесь проводити літо? - запитав хлопець. 

- Я іще сама не знаю. - сказала Еніка. 
- А я поїду до бабусі, а решту літа буду вдома. - відповіла Амелі. 

- Ти збираєшся кудись поступати? - запитала Еніка у Влада. 

- Я ні. А ви? 
- Ми теж будемо вчитись до одинадцятого класу. А ким ти хочеш стати у майбутньому? Чи ти іще не 

вирішив? 

- Мабуть лікарем. Хоча я ще не знаю. Поки що думаю що буду вчитись на ортодонта. Можливо ще 

передумаю. 
- А я хочу стати режисером. - сказала Еніка. 

- Чому не фотографом? У тебе вже є досвід у цій справі. 

- Не знаю. Мабуть тому, що режисер повинен вміти і знімати, і монтувати. Тож це цікавіше ніж просто 
вміти фотографувати. До речі, багато фотографів працюють без освіти. 

- Амелі, а ти ким хочеш стати? - запитав Владислав. 

- Я іще не вирішила. 
Еніка весь цей час фотографувала казкові пейзажі, які відкривалися перед ними. 

- Може давайте я і вас сфотографую? - запропонувала Еніка посміхнувшись. 

Амелі та Влад переглянулися. У їхніх поглядах читалося сум'яття. 
- Нуу.. Давай. - погодилася Амелі. 

Влад обійняв Амелі і Еніка їх сфотографувала. Непомітно за розмовами пройшов вечір. 

Тим часом у таборі стривожена Валентина Юріївна розшукувала Влада, Амелі та Еніку і 
запитувала в однокласників чи ніхто їх не бачив і не знає де вони. 

Повернулися вони якраз коли всі готувалися до вечері. Валентина Юріївна суворо поглянула на 

мандрівників і запитала:  

- І де ж ви були? 
- Гуляли. - відповів Владислав. 

- А попередити складно було? 

- Вибачте, будь ласка. - сказали хором дітлахи. 
 Остання вечеря пройшла за розмовами та піснями. Всім хотілося залишитися тут ще хоч 

на декілька днів. 

- Завтра знову до школи. - нагадав Сашко. 
- І завтра я вам оголошу оцінки за контрольну. - додала вчителька. 

- Вмієте ви зіпсувати настрій. - сказав Олексій.         

Далі буде…  
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Миронівська ЦБС 

Альона Загребельна 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: 

Загребельна Альона Юріївна; 

2. Рік і місце народження: 1987 р.н., м. Миронівка, 

Київської області; 

3. Відомості про навчання: Богуславський 

гуманітарний коледж ім. І. С. Нечуя-Левицького 

(«Правознавство»); Богуславський ЦПТО №1 («Кухар, 

офіціант»); Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» («Видачнича справа та редагування», 

«Журналістика»); 

4. Учасник літературних конкурсів:  

 «Коронація слова»; 

 Всеукраїнський літературний конкурс «Життя як воно є» 

у «Сімейній газеті»; 

 Творчі вечори на Національному радіо України «Культура» 

(програма «Витоки, мистецтво молодих»; 

 Поетичний вечір разом з поетесою Стефанією Даниловою (2012 р.); 

 Всеукраїнський поетичний фестиваль «Віршень» (2017 р.); 

5. Член літературних спілок, обʼєднань; 

6. Лауреат премій, конкурсів:  

 Диплом переможця Всеукраїнського літературного конкурсу «Життя як воно є»; 

7. Жанр у якому працює автор: пейзажна та любовна лірика, громадянська та патріотична 

літика, декілька творів покладено на музику; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 До збірки  творів «Люблю життя!» Університету «Україна» серії «Випускники 

Університету «Україна» (2016 р.) увійшли твори Альони Загребельної: «A cappella 

природі», «Ніч була – хоч голки збирай», «Оаза днів моїх і присмеркових сутінків», 

«Україно моя! Моя пісне пісень тополина!», «Колись коли збунтуються слова», 

«Слово», «Сміється літо, час гартує спеку», «Відлуння Майдану», «Хай буде мир», 

«Самостверджувальне», «А доля йшла», «Зупини», «Горлиця», «Симфонія життя», 

«Сотаються тихенько наші будні», «Я вільний птах», «Спочатку було слово», «Час», 

«Грайте, скрипалю!..», «Моя бабусю», «Коли весна розсіє чорнобривці», «Хоч час 

мина»,  «Миронівка», «Не баріться з добром», «На добраніч, мій любий синку!», 

«Закохано дивлюся в твої очі», «Болючі спогади розлуки…», «Кохай мене усе своє 

життя!», «Була красива осінь», «Я зустріла любов», «Я там вже була», «Той самий 

сад», «Як папороті цвіт», «Так мало віршів», «Тебе неможливо забути», «Не пытайся 

меня приручить», « Как бушует цветочное лето», «Знаешь, а ведь никто не спросит», 

«Я хотела бы тебе столько рассказать, папа…», «Девочка моя», «Нас было трое», «Ах, 

эта женщина!», «А я тут разошлась», «Если время песок», «Мэри пишет Дугласу», «Я 

без победы не вернусь», «Разлила уже Аннушка свое масло», «Летом солнце спит в 

гладиолусе», «Хочешь – глазей», «Все мы кем-то недолюблены», «Да меня же несет 

на бешенной скорости»; 

 друкувалась в газеті университету «Україна»; 

 поетичний альманах «Твои стихи»; 

 журнал «Мистецькі грані»;  

 районна газета «Миронівський край» – «Рідне місто», «На крилах мрії», «Це моя 

Україна», «Закохано дивлюсяв твої очі»; 

 «Сімейна газета» опубліковані твори «Про нас» та «Зорі у кишенях». 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: 

 Альона Загребельна. Закохано дивлюся в твої очі : [збірка поезії] / Альона            

Загребельна. – Київ, 2011. – 84 с.; 
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 Загребельна Альона Найцінніший скарб Університету http://uu.edu.ua/ zagrebelna_ 

alyona; 

 Люблю життя! Твори Альони Загребельної https://ukrainka.org.ua/node/7599  

 Випускниця університету «УКРАЇНА» Альона Загребельна: «Завжди будуть люди, 

віддані Україні серцем…»  https://ukrainka.org.ua/node/4262 

 Гоголівська  @кадемія. Альона Загребельна. Твори http://www.gak.com.ua/ 

authors/7951 

 Double Smile - Ми хочемо миру (Слова: Софія Добривечір, Альона Загребельна 

Музика: Анастасія Добривечір) https://www.youtube.com/watch?v=0JI6ckh8W5k 

 Альона ЗагребельнаТак добре, що Ви не поруч... 

http://mp3cc.com/m/7431999-alona-zagrebelna/35757497-tak-dobre-csho-vi-ne-

poruch.../ 

 Альона Загребельна  Грайте, скрипалю http://mp3cc.com/m/7431999-alona-zagrebelna/ 

10. Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): Презентація збірки Альони Загребельної 

«Закохано дивлюся в твої очі» (13.02. 2013); 

11.  Електронна адреса автора: prstudioglory@gmail.com, т.моб.(096)630-28-02 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

 Грайте, скрипалю 

 

 Милий скрипалю – зіграйте мені ностальгію - 
Вічних лісів серенаду, забутих полів… 

Ви тільки грайте! А я поки трішки помрію, 

Й зерням полину за вітром майну навздогін – 

 
За небокрай, де смарагдові зорі на стелі 

Буду збирати у кошик для буднів своїх. 

Грайте, скрипалю! Я вже пролітаю пустелю 
Вчорашнього дня, де ховалося сонце в барліг. 

 

Грайте, скрипалю! Не треба мене жаліти! 
Хочу туди я – на крила до Ваших октав! 

Може нарешті мені перестане боліти 

Та ностальгія, що в серці моєму, хоч там! 
 

Грайте, скрипалю! Моя вже присутність стихає – 

Бачите – вийшла вже місяця перша дочка... 
Може й колись по мені ностальгію зіграє 

Рухом повільним гострий язик смичка… 

  

 Симфонія життя 

Симфонія життя, зіграй мені присутність 

Важливого когось у просторі думок, 

Хай він додасть снаги у вашу милозвучність, 

І радості такої, що тягне до зірок. 

Зіграй мені без фальші будиночок край моря, 

Нехай гримлять шторми чи штилем обійми. 

Приспи хоча б на мить оті байдужі Мойри, 

І ниточку надій моїх не обірви. 

Зіграй мені, зіграй, неначе це востаннє, 

Хай буде місяць, море, ти і я. 

А як реальності торкнеться те світання 

Нехай їй вторить музика моя. 

 

* * * 

Я вільний птах, який шука тенета, 
У просторах самотності – любов. 

У грудях відбивають кастаньєти 

Фінальний марш зі слів і молитов. 
 

Тужу за сонцем, скупана в печалі, 

Лечу за обрій, не шкодую крил.. 
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І дивиться задумливо Почаїв 

Очіма всіх сивіючих кадил  
Як вільний птах, який шукає дива, 

Терновий кущ знаходить і співа 

Про те, що виливаються щасливі 
Слова у люди, люди – у слова. 

 

* * * 
Не баріться з добром, воно любить теперішній час. 

Верховини життя для усіх нас бувають фатальні. 

І допоки у морі думок ще не згаснув маяк – 
На добро курс тримаймо, і він приведе до світання. 

До світання душі, бо вона у пітьмі, як раба. 

Як незряча раба, що про світло з надією мріє. 

Кожен з нас – поводир її. Поки йдемо до добра 
Наші душі, як ті маяки, не змаліють. 

Бути добрим – найкраще, що зродиться у нас 

Воєвода-життя вам пробачить сумне і раптове. 
Не барімось з добром, воно любить теперішній час, 

І у душу людську воно входити завше готове. 

 
 

Життя в селі 
 

Стонадцять див – непрожитих історій,  

Стонадцять див – прожити у селі.  
Стоять ліси у гордій непокорі  

Перед розверзнутою пащею століть.  

 
Яка краса – містам така й не снилась,  

Куди їм братись до таких садів?  

Міська трава так рясно не росилась,  

Там лиш газон, і той поасфальтів.  
 

Там де-не-де ще зеленіють парки,  

І гнізда в’ють антенами дахи  
Там альфа ранку – справна кавоварка,  

І всі під вечір з лівої ноги.  

 
А у селі – півнями кличуть будні,  

І пахнуть свіжоскошені поля. 

Там навіть в грудні у чарівнім грунті  
Десь оживає скошена трава. 

 

Мамі 

 
Коли весна розсіє чорнобривці, 

І прилетять із далей журавлі, 

Я повернусь – а ти біля криниці 
Саджаєш квіти, руки у землі… 

 

Я прихилюсь до вишні молодої, 
У горлі сльози щастям закиплять. 

От і зустрілись – дві жіночі долі… 

Як ти жила без мене, мамо, як? 
 

Скажи мені, моя печальна жінко, 

Які колись ти мріяла світи? 
Вони збулись? Чи на уламки дзвінко? 

Якщо це я, то ти мені прости… 

 

Мені минулим в грудях випікають 
Оті твої скорботи і жалі. 

Хоч знаю, скажеш – доню, я прощаю! 

А я в сльозах – пробач ще раз мені, 
 

Що довго так до тебе я збиралась – 

Що дощ ішов, за ним сніги мели, 
За те, що буде, і за те, що сталось, 

І за чоло, де зморшки пролягли. 

 



87 

 

За те, що ночі швидко наступали, 

За те, що довго вечоріли дні, 
Що я без тебе жити намагалась. 

Ти ж виглядала доню у вікні. 

 
Я б віддала життів своїх десятки – 

Якби ти тільки тут була назавжди. 

Без тебе, мамо, жити я не здатна! 

Бо так радіть мені умієш тільки ти… 
 

Батьку 

Хоч час мина – не раз іще згадаю 
Твої обіцянки, твої слова. 

Нічого й досі я не забуваю, 

Бо ж рана в серці ще не зажива. 
 

По крові батько. Та цього лиш мало, 

Лишив дружину, і доньку забув. 
Ти не цікавивсь, як я виростала, 

Не знав мої печалі і журбу. 

 
Невже не відчував мою образу? 

Невже нічого душу не пекло? 

Із пам’яті ти викреслив одразу, 

Немов мене і зовсім не було. 
 

Мені і гірко, й кривдно в тім зізнатись, 

Як боляче і важко в світі жить, 
Не знаючи такого слова: «Тату!..», 

Яке мені хотілось говорить... 

 
 Закохано дивлюся в твої очі 

 

 Закохано дивлюся в твої очі, 
У їхню даль безмежно-голубу, 

І спогади недоспаної ночі 

Шукаю в них, як істину святу. 

 
Пробуджені від спокою зізнання, 

Омріяні у снах прості слова.  

І подихом збентежене світання, 
І серце, що з тобою ожива. 

 

Коли тебе немає - в серці туга, 
В очах - самотні відблиски роси. 

Ти моя щемна, зболена недуга, 

Та намагаюсь біль цей зберегти. 
 

Бо ж голос твій загоїть усі рани, 

Напоїть насолодою ночей. 
Лиш душу збережи ти від омани, 

Не відвернись від погляду очей! 

 

Не відречись від сказаного слова, 
І взятої руки не відпусти, 

І не спали у запалі розмови 

Тобою всі заквітчані мости! 
 

Ловлю твій погляд ніжний на світанні, 

І завмира цілунок на вустах. 
Гублю себе й знаходжу у зізнанні, 

І розквітаю у твоїх руках. 

 
Закохано дивлюся в твої очі, 

У їхню даль безмежно голубу. 

І спогади недоспаної ночі 

Шукаю в них, як істину святу... 
 

Кохай мене 
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Кохай мене усе своє життя! 

Кохай мене до стогону й нестями, 
Бо нам не буде в небі каяття! 

Кохай мене душею і вустами... 

 
Цінуй мене, вертаючи з доріг, 

За ті весняні, стоптані стежини. 

Не забувай ніколи мій поріг, 

І мої очі – ягідки ожини. 
 

Плекай мій світ, і з дотиком руки 

Забудеш ти про вранішню утому, 
І не зів’януть в ніжності квітки, 

Що навесні розквітли біля дому! 

 
Цілуй мене жадано й досхочу, 

Лікуй мене словами незрадливо. 

Я задля тебе в небо полечу, 
І повернусь, щоб ти лиш був щасливим! 

 

Шануй мене у вихорі життя: 
В сльозах, в коханні, в розпачі й надії. 

Не допусти, щоб впали в небуття 

Твої слова й мої дівочі мрії! 

 
Кохай! І ляже світ до ніг!  

Цілуй мене жаданими вустами 

Допоки сивими курсивами доріг 
З ключем птахів 

Залишим слід під небесами... 

 
 Колишня 
 

 Білим квітом знов бунтує вишня 
В тихому травневому саду. 

Ти стоїш одна, моя колишня, 

Я ж до тебе знов сьогодні йду. 
Ми в коханні нашім безпорадні, 

Та раптова істина проста, 

Що квітками падає на гарні 
Та недоціловані вуста… 

 

Ти – моя кохана, хоч колишня, 

Ти – мої печаль і каяття. 
Відцвітає наша уже вишня, 

Як, мабуть, і все моє життя. 

 
Твої очі втомою сповиті, 

Але десь в таємній глибині 

В їх безмежній сонячній блакиті 
Бачиться кохання ще мені. 

Білим квітом падає на плечі 

Вишенька у нашому саду. 
І немає в серці порожнечі 

Коли я до тебе знову йду… 

 
Ти – моя кохана, хоч колишня, 

Ти – мої печаль і каяття. 

Ще цвіте в саду у нашім вишня, 

Як кохання наше і життя! 
 

Спогади 

Була красива осінь, пахло кленами, 
Гармонія природи, що й казать… 

І травами казковими зеленими 

Ми прямували на тепло багать. 
На зустріч дню, що зрів пересторогами, 

Не залишивши сумнів у душі. 

Нам мальви квітували над дорогами – 
Цей спогад мені в серці залишіть. 
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А Рось плила, як та погожа днина, 

І ми сміялись, і були на Ви, 
Для мене спогад цей – один з єдиних, 

Куди від буднів можу утекти… 

09.10.2013 
 

*** 

Я зустріла любов, тільки ти не питай мене, хто він, 
Я тобі не скажу, не питай його справжнє ім’я! 

Просто знай, що у серці моєму розлилася повінь, 

Так, мабуть, ще ніколи мені не було за життя… 
 

Не питай, не скажу, що між нами, що зараз, що буде, 

Тільки тихо зрадій, як радію не вимовно я. 
Просто знай, що у свято він перетворює будень, 

Тільки ти не питай – яке справжнє у нього ім’я… 
 

*** 

Скрипічний ключ німої самоти, 

її ночей непрожиті антракти. 
Хоча б на мить її перехитри, 

Перетвори той смуток у смарагди. 

 
Зіграй мені той мелодійний вальс, 

Торкнись руки і пробуди в ній віру. 

...Ми ще на Ви... А я іду до Вас 
Ходою вже прирученого звіра... 

*** 

Приходиш в мої сни. Ти в зговорі з Морфеєм. 

Це він тебе впуска, як леви мої сплять 
Вночі перед отим буденним Колізеєм, 

Коли тобі не хочу програвать. 

 
Нема тобі в життя ні ходу ні проходу, 

Я зачинила брами всі на ключ. 

І ключ отой я викинула в воду, 
Яка бездонна й темна, як сургуч. 

 

Я вирішила все, вдягла сталеві лати, 
Приховує шолом від тебе почуття. 

Та кожен день сама врятовую від страти 

Того, 

 який  
  не знає співчуття. 

***  

Був дощ учора звечора й до рання, 
Він по даху ламбаду тупотів.  

Цей дощ був романтичним, як кохання,  

І був шалений у дощу мотив.  
 

Ти день прийдешній, сонячний, погожий,  

З твоїх очей п’є небо голубінь.  
Ти навіть чимсь на Долю мою схожий,  

І стою й мовчу від потрясінь.  

 
Чи дежавю, чи сон такий реальний,  

Але якась магічність в цьому є:  

Мого життя ти шторм дев’ятибальний  

Після якого тиша настає… 

Мальтійське небо 

 

Я навчилась тебе не кохати. 
Та забути – це інші речі. 

Пам'ять, як фотокартку, б зім’яти, 

Але сни ще мені суперечать.  
 

Душу потай лікує Вівальді,  

Диригує йому Амаретто.  
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Ти цілуєшся /з нею/ на Мальті,  

Я ж всміхаюсь в світлинах газетних.  
 

І, нехай невимовно палючим, 

Буде вранішнє сонце /без тебе/. 
Може й там ще тобі з’явлюся 

Я окрайцем мальтійського неба... 

 

Поету 

(Присвячено С. П.)  

На поклик Ваш самотній прилечу  

Гарячим вітром, вирвавшись з пустелі.  
Де я, мов кат, минуле відсічу.  

Хоча… Сама звисаю на брамселі.  

Моїх очей стривожена печаль  
І Ваших рук заледенілий холод…  

Чайковський порятує, а не чай..  

Я – Маргарита. Ви – самотній Воланд.  
Ваш погляд, ніби істину просту  

Ловлю ще й досі всесвітом незримим.  

Колись таки і в Вас я проросту  
Як проростають в Вашім слові рими… 

06.03.2017 

 

 Колись таки збунтуються слова 

Колись таки збунтуються слова,  
Постане правда звідусіль і всюди.  

З колін тоді підніметься трава,  

А з нею місто і село, і люди.  

Це буде раптом. Увірве терпець  
Всім чорноруким людям від роботи.  

Вони підуть до влади навпростець  

Із чистим серцем і в брудних чоботях.  
О, Україно, мати злидарів,  

З тобою бідні і такі багаті!  

Допоки у серцях не догорів  
Той каганець надії, що у хаті  

Стоїть самотньо на пустім столі.  

Старенька жінка гріє над ним руки.  
І їй мозолять очі мозолі  

І ваші неправдиві запоруки.  

Розкол у вірі влади і людей.  

Ви нашого народу лжепророки.  
Хіба ж за це боровся Прометей?  

І ми за це всі боремось. Допоки?!  

Кайдани правді − що слова вітрам.  
А гріх піде до сьомого коліна.  

Підніметься, як із глибин Дніпра,  

Весь біль людей, і велич України... 
PS.: Цього вірша було написано в середині жовтня 2013 року, коли про революцію ще ніхто й не 

здогадувався. 

                     Війна 

 Війна війною. А над нею небо. 

Де бірюзою вабляться дощі. 

У їх краплинах присмак металевий 
Кожен солдат навіки залишив. 

 

Їх кожне слово – наче вже й останнє, 

Та в тих степах вже хто не воював. 
Якщо вмирати – тільки на світанні, 

В його зітханні сонячних октав. 

 
А там паслося дуже тепле літо, 

Котилось сонце й мружило роки, 

У піжмурки з дитинством грали діти, 
Наввимашки пірнувши в будяки. 
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         У тих степах була б пшениці повінь, 

І серпень знав, куди б згубить зорю. 

Не врятувала місячна підкова, 
Прийшла війна, спаплюжила ріллю. 

 

Спалила степ, хатам зламала спини, 

Стріляла їм в зіниці і в серця. 
Багато сіл, ні в чому не повинних, 

Неначе піт, що витерли з лиця... 

                   * * * 
Сміється літо, час гартує спеку, 

Свистять вітри, а туга як з ножа. 

І у гнізді стривожений лелека 

Лелеченят боїться залишать. 

 

Кує зозуля за важке майбутнє, 

Не час ховати траурних стрічок. 

А десь в садку в ці войовничі будні 

Шурхоче в листі червень-їжачок. 
 

        Відлуння Майдану 

Майдан не спить, його безсоння мучить, 

У снах він довго бачитиме бій, 
Подій кривавих час йому озвучить, 

Як свідок вбитих пострілом надій. 

 
Він ще воскресне крізь дими й руїни, 

Крізь постріли й підступність чорних зрад. 

Скінчилося дитинство України. 
Там – на Майдані, серед барикад. 

 

Воїну світла (А. П.) 

 
Ще вечір не осипався з беріз, 

І свій мундштук не запалила ватра, 

А серпень вже за зорями поліз  
В кишені вечора, де бродить тихе завтра. 

 

Я знаю Вас три безміру в добі, 
Ваш тихий сум чужі печалі плаче. 

І тиха ніч у чорному вікні 

На всі печалі дивиться незряче. 
 

Що знаю Вас недовго, то пусте. 

Бо так як я, навряд чи хто Вас знає. 
Нехай же слово Ваше золоте 

У мирний ранок завше проростає. 

Весняний ранок 

 Ранок майже нечутно ступає босими ногами на траву, струшуючи зі свого кадила на землю 
легкий туман. А заспане розчервоніле сонце починає повільно вплітати свої сліпучі стрічки у сивіюче 

небо. Пробуджений соловей, закохавшись, витьохкує конваліям серенаду. Роса прокладає срібні 

курсиви по стеблинах троянд, і капає сльозинками, нанизуючись на їх гострі колючки. Сонно позіхає 
вітер і починає дужою рукою легенько хитати за плече свою наречену – молоду вишеньку, яка за ніч 

вбралася в розкішну білу сукню! І все починає прокидатися, лише місяць пішов за обрій спати, 

обіклавшись пухкими подушками хмаринок, і зібравши у свої обійми всі зорі. 
 Уже майже світле і ясне небо задивляється у чисту синьооку річку, ніби у люстерко. По воді 

попливли каченята, і поряд вмить пострибали сонячні зайчики, грайливо тікаючи від них, а потім всі 

разом почали гратися у піжмурки, чим трохи налякали водяного павука, який саме задрімав. І він 
розгнівано побіг на своїх довгих лапках у зарослі молодої осоки, надіючись хоч там спокійно 

насолоджуватися весною! Молода верба розплела свою довгу косу і почала вмиватися у річці, 

готуючись весь день ніжитися під сонцем. 

 Котик Воркотун повернувся додому з лісу, що за ставом, куди ще ввечері повів Казку співати 
зорям пісні, і вже зазивав у гості лапкою день ясночолий, що йшов назустріч ранку. 

Від пташиного співу покинулася навіть сон-трава! А осика почала крадькома рахувати віки, які зозуля 
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пророчила велетню дубу. 

 ...І коли сонце покотилося по небу, і освітило своїми променями найпотаємніші куточки землі, 
Мавка в лузі з останньою росою випила ранок і випустила зі свого льняного рукава в небеса ластівок. 

А потім побігла у поле співати веснянки, лишивши за собою жовтий слід – першу кульбабу… 

Люлі-люлі 

Пора спати... Вже ніч своїм чорним оком зазирає у вікно, і Казка, позіхаючи, розплющує свої 

очі. А Сонько Дрімко гойдає колиску, тихо наспівуючи: Люлі-люлі... І тіні рожевих птахів дитинства 

починають тріпотіти своїми крильми навколо місяця. І поповзли по небу дивовижні ведмеді, і почали 

вішати на хмари сріблясті зорі... А в саду на калині задрімав соловейко, і вітер, розгублено 
подивившись на нього, полетів спати у гніздо тітоньки Лелеки. А котик Воркотун, взявши за руку 

Казку, повів її далеко за став співати зорям пісні. 

І стало тихо-тихо. Лиш біля колиски чутно тихе Сонькове : „Люлі-люлі”.  
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Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

УКРАЇНА 

Моя країна, Україна мати 
Немов колиска щастя для життя. 

Тут вранці лине пісня солов’їна 

Калина в лузі з листя вигляда. 

Верба схиляє довгі віти, коси, 
Перед прозорим дзеркалом води, 

Трава зелена голову схилила, 

Від чистих крапель ранньої. 
 

Червоні маки в полі розквітають 

Колосся золотом блистить у далині, 
А небо синє, синє і безкрає, 

Хмаринки білі тануть в висоті. 

 
Немає кращого у світі місця, 

Ніж Батьківщина наша дорога 

Вона для нас усе дає найкраще, 

До неї завжди тягнеться душа! 
 

СИМВОЛ УКРАЇНИ 

У нас є прапор рідний синьожовтий, 
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Два кольори у нього від душі 

Один у ного жовтий, як колосся, 
А синій плесо чистої води 

Але ще можна нам сказати інше, 

Що синій – це небес блакитна даль 
А жовтий, то пшениця що у полі. 

Неначе море плинуть в небокрай 

Але сказати хочу любі друзі, 

Два кольори це наше все життя, 
Бо жовтий – це безмежне щастя, 

А синій невмирущая душа, 

Отож ми будем завжди вічно жити 
Допоки наший прапор майорить, 

І триколор ніколи не замінить, 

У душах наших золоту блакить. 
 

ПРАВДА 

Росія ворог, Україні – слава! 
Схилили голову усі діди 

Вони ж пліч-о-пліч разом воювали 

Робили все для рідної землі, 
 

А що тепер пішов тут брат на брата, 

Мабуть, нечистий спутав їм шляхи 

Не можуть люди рідні воювати, 
А хто воює – ВЖЕ НАМ НЕ БРАТИ. 

 

************************ 
Сьогодні друг, а завтра ворог, 

Але бува все й навпаки, 

І з ким буваєш ворогами  
Стаємо рідні, як брати. 

 

Але чомусь в душі так важко 
Як люди рідні у човні 

Кидають весла і пливуть 

Зовсім на різні береги. 

 
І ти чомусь його не чуєш 

Того, хто другом був твоїм 

Хоча в душі і розумієш – 
Життя прожив ти разом з ним. 

 

І хоч говориш людям в вічі 
Не хочу бачити і знать, 

Але щемить у грудях серце 

Бо, зраду важко передать. 
 

Держава наша – теж людина 

Це та, що плигнула з човна 
І їй пливти  не зовсім легко, 

Бо дуже сильна течія. 

ВИШИВАНКА 

На вишитий рушник, на кольоровий 
Погляньте й роздивіться, мов живі, 

На ньому квіти ніжно розквітають 

І барвами милуються птахи. 
На ньому не малюнок чи картина, 

Там справжня казка нашого буття, 

На рушнику у нас на Україні 
Завжди відображається життя 

Коли переважа червоний колір, 

Кохання і достаток  у сім’ї. 
Коли мережка чорного зав’ється, 

То смуток і печаль у нас в душі 

І так завжди по рушнику-картині 

На всі питання відповідь одна:- 
Ті кольори, що вишита картина 

То щастя й горе нашог життя.   
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********************* 

На Україні носять вишиванку 

Не просто так для моди чи краси, 
Вона є справжнім оберегом долі 

Від горя, нечесті і всякої біди. 

 

ЗЕМЛЯ МОЯ 
Мій дід прожив із віку в вік 

На цій землі, що мені рідна 

Від діда прадіда вона  
Передавалась в покоління 

 

І я завжди тут буду жити 
І своїм дітям розповім 

Земля – це наш найбільший скарб 

Який повинні ми цінити. 
 

МЕТА ОДНА 

Ми, діти, різні всі чомусь, 
І кожен має свою мрію 

Хтось хоче новенький айпад 

Хтось про спідницю нову мріє 

Комусь зробили манікюр 
У когось куртка нова, гарна 

Хтось захотів велосипед 

Хтось мріє про своє кохання 
Той лікарем бажає стать 

А інший хоче космонавтом 

І кожен з нас йде до мети 
У кожного є рівні шанси 

Просто одні втомились йти , 

А інші йдуть неначе бранці 
А я, так хочу щоб усі  

Пройшли легку свою дорогу 

Щоб, кожен, йдучи до мети 

Ішов з собою завжди в ногу. 
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  «Доля полотно наткала біле» : [вірші ] /Д .Перч  //Вісн.Рокитнянщини. - 2018. - 8 

берез; 

 Перч  Д. Пам’яті Ігоря Зінича: [вірш] / Д. Перч // Вісн. Рокитнянщини. – 2016. – 29 

січ.; 

 Перч  Д. [вірші] / Д. Перч // Вісн. Рокитнянщини. – 2015. – 21 серп.; 

 Перч  Д. Поезії / Д. Перч // Вісн. Рокитнянщини. – 2015. – 12 черв.; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхніх видань: 

 Билда Л. «Зимова скрипка» Дарини Перч: [презентація книги юної поетеси] / Л. 

Билда // Вісн. Рокитнянщини. – 2017. – 3 лют.; 

 Шелест А. Дарина Перч: «Через свої вірші прагну подарувати людям частинку себе»: 

[перемога Д. Перч у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в Київській 

області «Об’єднаймося, брати мої»] А. Шелест // Вісн. Рокитнянщини. – 2017. –  9 

черв.; 

10.Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): презентація збірки «Тернова сопілка»- ЦРБ,  

«Літературна презентація книги автором » -  б-ки  с. Ромашки та Бакумівка;  

11. Електронна адреса автора для звʼязку:  rokcrb@ukr.net 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

Казка про ясени 

 

Як народилися сини - 

Садила мати ясени. 

І тішилась вона синами, 

Що підростали з ясенами. 

У хаті рай - ростуть сини. 

Круг хати - гай, там ясени.  

З усмішкою вставала мати,  

Усміхнена лягала спати...  

Аж ось війна. Аж ось біда :  

Повістки принесли синам. 

Прощались з матір’ю сини, 

Шуміли болем ясени. 

Пішли дорогами війни  

Три брати. А три ясени 

Застигли свічами круг хати,  

Де за дітей молилась мати.  

Немає звістки від синів... 

Питає мати в ясенів, 

Чи їм не видно там згори,   

Де діти її, де сини? 

Мовчать, схилившись, ясени.  

Що скажуть матері вони ? 

Як перший ясен впав - 

Син старший безвісті пропав. 

Грозою другий ясен стятий -  

Середній син в полон узятий. 
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Тоненький ясен молодий 

Зостався у дворі один. 

Воює десь молодший син, 

Хоча б з війни прийшов живим. 

Щоб народив своїх синів, 

Щоб навкруг хати ясенів 

Він насадив і за братів 

За всіх, хто не прийшов з боїв.  

Дощ стука матері в вікно, 

Вмиває ясену чоло. 

Ждуть матері, ждуть ясени... 

Вертайтеся, сини, з війни ! 

24 серпня 2017 р. 

 

Либідь 

 

Розкинула, мов крила, руки, 

Так і застигла над Дніпром. 

А вільний вітер б’є у груди 

І снігом, і дощів теплом.  

Куди ж ти дивишся, красуне? 

Кого твій погляд вигляда? 

Усе давно пішло в минуле - 

Лиш ти навіки молода. 

Скупа історія сховала  

І пам’ятки не зберегла 

Про те, що ти когось кохала, 

Про те, як вік ти прожила.  

Нічого, крім ім’я, від тебе 

Не залишилось в часу млі. 

Стоїш під українським небом - 

Княжна, така близька мені. 

Короткий час недобра доля 

Колись відміряла тобі. 

Ти не прийшла із поля бою 

За мир на київській землі. 

Тоненька і така тендітна, 

Не скажеш, що уміла ти : 

Мечем в бою рубати гнівно 

Чи лука справно натягти. 

Неначе бігла та й застигла 

На самому краю човна - 

Дніпра володарка чарівна, 

Що все за волю віддала. 

3 травня 2016 р. 

 

*** 

Окрадена московськими попами, царями,  

І голодом, і війнами загнана до ями, - не згинула! 

Наче свічка тоненька, жевріє, 

Квітчається, пишається, лани хлібом сіє. 

Розливається весною у річки водою 

Моя мати – Україна. Умиває сльозою 

Свої діти, свою волю і свої простори.  

Не одне здолала горе і тепер поборе! 

Були такі, що палили і жито топтали.  

Були такі, що на ринку ясир продавали.  

Були такі, що до крихти з хати потрусили. 

Були такі, що сховали волю до могили. А де тепер? 

Нема сліду, пощезли, минули... 

Думали весь світ поїсти, а й те не ковтнули,  

Що, укравши, заховали в пазуху чи в рота  

Та й вибралися підпирати у пеклі ворота. 

І ці минуть, бо не вічні, і їм кінець буде, 

І впадуть із рук кайдани, а з очей полуда. 

І на землі оновленій вже не буде ката. 
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Буде син, і буде мати, і біленька хата !  

22 березня 2016 р. 

Ворогу  

 

Руками півнеба закрила : 

Якщо не боїшся – стріляй!  

Бо я вже давно відходила 

І пекло, й чистилище, й рай. 

Відплакала і відкричала 

У відчаї, в горі страшна. 

Ти думав, що я  благала, 

А я тебе – прокляла! 

Такій вже нічого не страшно, 

Давно перейшла всі межі. 

І мир, і війна - недосяжні, 

Безликі свої і чужі. 

Страшнішого в світі немає, 

Коли у останнім бою 

Жінка меча підіймає 

За землю свою, за сім’ю... 

28 листопада 2017 р. 

 

*** 

Вже вибачайте, бо мене  

На світ селянка породила. 

І мудрості мужицькій вчила, 

Мужицькій мові. А проте, 

Та мудрість материна варта 

Більш академій, інститутів. 

В ній – голос предків підзабутий, 

За ним, без компасів, без карт  

Лежить до совісті маршрут. 

А панська, вибачте, наука 

Зробила з орача падлюку: 

Сидять у кріслах - штанці труть, 

Говорять довго, дуже мудро, 

Планують, «уперед ідуть»… 

Вже їм самим, мабуть, марудно 

Шукати в тім болоті суть. 

А в мами істина проста: 

Нема робить - не будеш їсти! 

Хоч високо дереш хвоста, 

Хоч у міністри можеш влізти, 

Але працюй! А десь вгорі 

Чужинську мудрість загубили, 

Забули істини старі, 

Тому і розледачіли. 

19 травня 2017 р. 

 

А де ж тепер… 
 

А де ж тепер, той України кат, 

Що голодом морив, в Сибір вивозив?! 

Де той великий,  добрий  «старший брат», 

Що калиновий цвіт в снігах морозив?! 

Де він, отой, що полум’ям, мечем, 

Тортурами, безжальними катами 

Над Україною пройшов з вогню дощем, 

Спаливши рай над білими хатами?! 

Нема. Упився сліз і крові – спить. 

І до страшного суду він не встане. 

Та інший народивсь. Йому кортить 

Загнати калиновий край до ями. 

Опам’ятайся,  нелюде  новий! 

Бо і тобі недовго ряст топтати! 

Цей світ усього бачив. Він – старий. 
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Тай нам за волю битись не звикати. 

Час поглинає геть усіх вождів: 

Ніхто не вічний і ніщо не вічне. 

Лиш Рось пливе собі між берегів 

І росичів несе в нове сторіччя. 

І знов колись спитають: «Де той кат? 

Що на шматки, мов звір, рвав Україну?» 

Опустить долу очі  «старший брат», 

А Рось пливтиме далі без упину. 

Дарина Перч 

31.01.2016 р. 
 

Сквирська ЦБС 

Тетяна Ніколюк 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: 

Ніколюк Тетяна Василівна, псевдонім Альберта 

Лотос; 

2. Рік і місце народження: 20 липня 1987 р., 

село Попільня, Попільнянського району, 

Житомирської області; 

3. Відомості про навчання: Житомирський 

державний університет імені Івана Франка; 

4. Учасник літературних конкурсів:  

 «Кращий літературний дебют» обласного 

конкурсу м. Житомир,  

 переможець конкурсу читців поезії Ліни 

Костенко в місті Ржищів, за підтримки  

Київської обласної державної  адміністрації,  

акція «Своя. Рідна»;  

 учасниця районних конкурсів в номінації 

«Авторська поезія»; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: Член 

літературного  об’єднання «Сузір’я», яке діє 

при Сквирській центральній районній 

бібліотеці. 

6. Лауреат премій, конкурсів: 

 грамоти районних конкурсів в номінації «Авторська поезія»: « Сильні духом, вільні 

серцем працюють поруч», «До висот Шевченківського слова», «В душі народу – 

Кобзареве слово», «Світ талантів Сквирщини»; 

  переможець в конкурсі читців поезії Ліни Костенко м. Ржищів, «Кращий літературний 

дебют» м. Житомир; 

7. Жанр у якому працює автор: художня література; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

дописувачка районної газети «Вісник Сквирщини» м. Сквира, газета «Перемога» смт. 

Попільня. 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: 

 книга «Шлях до серця» 2011р.,  

 збірка поезії «Життя немов квітка» 2018 р. 

10.Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): участь у обласних, районних літературних 

конкурсах та заходах літературного об'єднання «Сузір'я». 

11.Електронна адреса автора для звʼязку: systemgamer360@gmail.com 
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Ставищенська ЦБС 

Алевнех Маляк Заїд 

1. Прізвище ім’я та по-батькові 

кандидата: Алевнех Маляк Заїд; 

2. Рік і місце народження: 2003 р. 

Айдун Йорданія; 

3. Відомості про навчання: 

учениця 10 класу. Ставищенський  

НВК №2; 

4. Учасник літературних 

конкурсів:  

 учасник районного поетичного 

конкурсу  «Я всім серцем люблю 

Україну свою», який проходив на базі 

Ставищенської центральної районної 

бібліотеки, традиційного конкурсу до 

Дня селища Ставище «Хвиля 

талантів»; 

5. Член літературних спілок, 

об’єднань; 

6. Лауреат премій, конкурсів; 

7. Жанр у якому працює автор: 

поетичні  та прозові твори; 

8. Перелік творів, опублікованих 

у періодичних виданнях, колективних 

збірниках; 

9. Перелік друкованих та 

електронних творів про авторів та їхні 

видань; 

10.  Спільні заходи з бібліотекою:  

 учасник районного конкурсу авторського поетичного слова  «Я всім серцем люблю 

Україну свою» традиційного конкурсу до Дня селища Ставище «Хвиля талантів». 

11.  Електронна адреса автора для зв’язку: skarlett.felton@gmail.com 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

Алавнех Маляк Заід 
 

Любовь дракона 

В таинственном, сказочном Ирие 
Правят крылатые змеи. 

Но в этом опаснейшем мире 

Как в нашем - любить умеют. 

 
В гадании вышла ошибка,  

Был вызван дракон в мир иной. 

Пленила ведьму улыбка, 
И стал змей её судьбой. 

 

Длинные чёрные волосы, 
Изменчивые глаза. 

В холодное сердце полоза 

Пришла колдовская весна. 
 

Их ждали сражения, горести, 

Удары, насмешки судьбы. 
Но нет окончания повести, 

Нет силы сильнее любви. 
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У ведьмы весной день рождения, 

И в доме любимый гостит. 

Но жёстка игра провидения, 
И крепко "спокойствие" спит. 

 

Похитили змея важного, 

И рана зияла в груди. 
Торопится ведьма отважная 

Возлюбленного спасти. 

 
Не думая об опасности, 

Вода послужила порталом. 

В тот мир, где оскалены пасти, 
Убийц где всегда хватало. 

 

И в тихой лачуге обедая 
Голодного парня встретила. 

Сердце тогда не ведало 

Кого только что приветила. 
 

Может быть, волею случая, 

А, может быть, волей судьбы 

Парень стал ведьме попутчиком,  
Их словно связали путы. 

 

Ведьма спасла дракона, 
Вот он – любимый Айт, 

Но пришло осознание скоро: 

Не Водный, а Водного брат. 
 

Сметливый девичий ум 

Посетила другая мысль: 
Рядом с ней не Пенёк-тугодум 

А суть потерявший Жалтис. 

 

В центре Мирового Древа 
Могучий Алатырь-камень 

Вернул ведьме Водного змея 

С изменчивыми глазами. 
И я зачитаю до дырки 

Красивый волшебный рассказ 

Где в ведьму, Хортицу Ирку 
Влюбился дракон Айтварас. 

 

Лунную Сонату я включу, 
Попытаюсь я забыться, 

Но сразу вспоминаю, как тебя кружу  

На руках, а ты пытаешься покрепче ухватиться. 
Вспоминаю теплые ночи под круглой луной,  

Когда мы шли без оглядки, 

Когда ноты, прячущиеся под самой струной,  

Спускались и растворялись в ночи, и были так сладки. 
 

Воспоминания кончались всегда щедрой, одинокой слезой; 

Иллюзии распадались; 
Сладкий сон пропадал,  

А Лунная Соната обрывалась. 
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Богдан Кононок 

1. Прізвище ім’я та по-батькові 

кандидата: Кононок Богдан Миколайович;  

2. Рік і місце народження (вік до 35 

років):   24. 09.2001 року м. Жашків 

Черкаської області; 

3. Відомості про навчання: 2018 - 

Закінчив Красилівський НВК 

Ставищенського району Київської області; 

4. Учасник літературних конкурсів:  

 багаторазовий учасник районного 

поетичного конкурсу  «Я всім серцем 

люблю Україну свою» на базі 

Ставищенської ЦРБ ; 

 Всеукраїнський літературно-

мистецький фестиваль  «Біденко-фест». 

5. Член літературних спілок, об’єднань; 

6. Лауреат премій, конкурсів: 

переможець Всеукраїнського  конкурсу 

авторських поетичних творів „Зерна 

доброти”  (3 місце). 

7. Жанр у якому працює автор: поетичні 

твори; 

8. Перелік творів, опублікованих у 

періодичних виданнях, колективних 

збірниках; 

 

9. Перелік друкованих та електронних 

творів про авторів та їхні видань; 

10.  Спільні заходи з бібліотекою (якщо 

такі є): 

 Красилівська сільська бібліотека, літературно-поетична година «Весна. Жінка. 

Кохання»,  

 літературні вечорниці; 

11.  Телефон для зв’язку: 0967497202 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

Мамо 

У сні і наяву бачу і люблю 

Мамо, мамо, ти благословляєш? 
Прости мене за довгі роки розставання. 

Хранить  тебе нехай  Господь, рідненька, 

І хай здоров’ячко дає. 
Лиш ти одна мене любила 

І дарувала батьківське тепло. 

А я вернусь на новий рік, 
Коли ти будеш вже старенька, 

Подам тобі стакан води 

І в тебе попрошу прощення. 

Бо ти ростила як людину 
Свого синочка, дорогенька. 

                                                            

Марина 
Ти одна така на світі, 

Лиш для тебе все життя 

Сонце, море, зорі з неба 
Все віддам, бо кохаю до нестями. 

Гарна, добра і щаслива, 

Все, що треба для душі. 
Ось така то ти, Марино! 
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Може, разом будем ми ? 

Серце душить,  б’ється ледве, 
Ти не муч мене скажи, 

чи кохаєш ти чи ні? 

Але знай , що я кохаю 
І кохатиму завжди. 

А цей вірш, благаю, 

Прочитай і збережи! 

                                                       
Сканія 

Бог простить твої гріхи, 

Якщо будеш вірою служити. 
Він дає нам шанс, 

Щоб  навчились ми любити. 

Щоб  прощали, помагали, 
Щоб його ми прославляли. 

Бог дає  останню милість 

І врятує від біди. 
Тож вклонімось, християни, 

І помолимось за тих, 

Хто нуждається у правді, 
Хто нещасний у біді. 

Церкву нашу, Сканію, святиню, 

Будем завжди ми любить. 

І справжнісінькою вірою 
Будем Богові служить. 

 

Рідні ватри землю криють, 
Криють рідну Україну. 

Гріють рідну  Батьківщину, 

Аж серце мліє, 
На кучерях  маржинка___ 

Недії сміються. 

Плай мене веде до гори, 
А я не борюся. 

Скажіть мені люди, 

Куди мені подітись, 

 щоб не бачить горя. 
По суточках люди йдуть, 

Трембіти заграли, 

Понесли знову вояка, 
В якого стріляли. 

Дощ омиє кров на грудях. 

Його не питали. 
Вернусь в село, 

Тим дощем омитий, 

Сяду край царинки. 
Повішу гачі на ост ринку, нічого робити. 

Ватри люди підкидають, 

Рідний край сумує. 
Та за матір Україну вояки воюють. 

 
Марія Стеценко 

1. Прізвище ім’я та по-батькові кандидата: 

Стеценко Марія Володимирівна; 

2. Рік і місце народження: 06.06.2001. с.Бесідка 

Ставищенський район.Київська обл.; 

3. Відомості про навчання: Бесідський НВК у 

2018р.; 

4. Учасник літературних конкурсів:  районний 

поетичний конкурс  «Я всім серцем люблю 

Україну свою» (1 місце 2018 р.), на базі 

Ставищенської ЦРБ;  

5. Член літературних спілок, об’єднань; 
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6. Лауреат премій, конкурсів: переможець Всеукраїнського  конкурсу авторських 

поетичних творів „Зерна доброти”  (11 місце 2016р); 

7. Жанр у якому працює автор: вірші, оповідання, есе; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань;  

10. Спільні заходи з бібліотекою: учасник районного конкурсу авторського поетичного 

слова  «Я всім серцем люблю Україну свою» та районного конкурсу читання «Я- 

українець і цим пишаюсь»; 

11. Електронна адреса автора для зв’язку: 0964652391 stetsenko66@ukr.net 
 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

Моя родина 

Для мене вся моя сім’’я – 
Найближчі й найдорожчі люди. 

Живу лиш з ними в серці я, 

Про них піклуюся усюди 
 

Щоб щастя й радість, людяність й добро 

Не обминали всі наші родини, 
Щоб лиш привітні люди, а не зло 

Приходили до нас в домівки і до кожної людини. 

 

Щаслива, що живу в такій сім’’ї, 
Де лиш панує затишок й любов. 

Де мудрість татова і мамине тепло 

Де сліз нема і де не має лиха. 
 

І хай же Бог охороняє рідний дім, 

Мою родину і усю Вкраїну. 
Живімо всі щасливо в нім, 

На радість всім і, славлячи родину. 

 

Україна єдина 
Я тільки зараз розумію, 

Що Україна – це всі ми. 

І щастя наше заясніє 
Як відіб’ємось від Москви. 

Коли байдужість зовсім щезне, 

Серця відкриємо красі 
І здрозумієм: - у минуле 

Все заросли дороги всі! 

 
Я не жила в отім Союзі! 

Й не хочу жити у тюрмі: 

Ми – європейці, вільні люди, 
Й такими будемо завжди. 

 

Бесідка – рідна сторона 
Я народилась в краї незвичайнім – 
Це Київщина – рідна сторона. 

Мій рідний доме, я люблю тебе без тями. 

Моя Бесідка, в серці ти одна. 
 

У цих місцях Хмельницький з козаками 

Ішов на битву з ворогами. 
Для вас екскурсію я проведу одну 

В маловідому сиву давнину. 

 

Тут не було ні хаток, ні садів 
Тут лиш горіховий великий ліс густів. 

Дорога в Умань давня пролягала, 

А у ярах водиця протікала. 
 

Тут зупинялись козаки аби спочити, 

Джерельної водиченьки попити. 
Провести бесіду про ратнії діла 

Так моя Бесідка заснована була. 
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Матусі 
За блага всі земні завдячую матусі: 

За те, що у добрі і в радості живу, 

За те, що я навчаюсь і танцюю, - 

За все ріднесеньку люблю. 

Люблю її за все, що я умію, 

За те, що вчить мене життю, 

Люблю й за те, що розумію, 

Де добре є, а де, на жаль, і зле. 

Вона мене навчає бути щирою, 

Ніколи не обманювать людей, 

У вчинках різних бути справедливою, 

Щоб не відводить від людей очей. 

Матуся завжди ніжно приголубить 

І допоможе в скруті донечці своїй. 

Вона мене підтримує і любить, 

За це я буду вічно вдячна їй. 

 

Наше сьогодення 

З одного боку автомат, 

А з іншого – рояль. 

В одних ненависть, злість, брехня, 

А в інших – гідність, сила знань. 

За безцінь продається хтось, 

А хтось за правду б’ється, 

Щоб справедливість відновить, 

Сліз і крові ще проллється. 

Та Україна мап’ята 

Своїх синів, героїв тих, 

Які за нашу Батьківщину 

Життям готові заплатить. 

Комунальний заклад Таращанської районної ради  

«Таращанська районна централізована бібліотечна система» 

Таращанська центральна районна бібліотека 

 
Марина Бойко 

 
1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Бойко 

Марина Володимирівна; 

2. Рік і місце народження: 2001 р., с. Северинівка, 

Таращанський р-н, Київська обл.; 

3. Відомості про навчання: Уманський ДПУ ім. П. 

Тичини, факультет української філології; 

4. Учасник літературних конкурсів: «Об’єднаймося ж, 

брати мої!», «Мама Героя», «Я – європеєць»; «Зерна 

доброти»; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: «Пуп’янок»; 

6. Лауреат премій, конкурсів: Лауреат літературного 

конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!», переможець 

конкурсу «Я – європеєць»; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, есеїстика; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках: 

 Бойко М. Люблю Україну. - В кн.: Україні вічно 

жити!: збірка патріотичних віршів. - Тараща : ТДТЕПК,  

2017. - с.190. - (Із досвіду роботи поетичного клубу 

«Первоцвіт»);  
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 Бойко М. Вірю. - В кн.: Україні вічно жити!: збірка патріотичних віршів. - Тараща : 

ТДТЕПК,  2017. - с.191. - (Із досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»);  

 Бойко М. Мама Героя: есе / Марина Бойко // Таращан. край. - 2017. - 13 трав. - с.5. - 

(Святкова дата в календарі); 

 Бойко М. Я – європеєць!: есе / Марина Бойко // Таращан. край. - 2017. - 22 квіт. - с.4. 

- (Знай наших!); 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: 

 Розуменко-Невінчана В. Не просто брати інтерв’ю (І знову перемоги «Пуп’янків») / 

В.Розуменко-Невінчана // Таращан. край. - 2017. - 1 лип. - с.6.; 

 Шпильова Н. Європейське майбутнє очима юного покоління / Наталія Шпильова // 

Таращан. край. - 2017. - 22 квіт. - с.4. - (Знай наших!)  

10.Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): участь у патріотично-поетичних заходах 

Северинівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»,  бібліотеки Таращанського державного 

технічного та економіко-правового коледжу 2015-2017. 

11. Електронна адреса автора для звʼязку. 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

 
Люблю Україну 

Люблю тебе, моя держава, 

Твої лани й ліси люблю! 

Синам твоїм лунає «Слава!» 

За їх життя дні й ночі я молю. 

Прославили вони Дніпро і кручі, 

Нащадки мужніх козаків. 

І падають в бою ті хлопці, ті могучі, 

За волю, за Вкраїну, за батьків. 

 

Вікторія Ведмідь 
 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Ведмідь 

Вікторія Петрівна; 

2. Рік і місце народження: 1998 р., с. Насташка, 

Рокитнянський р-н, Київська обл.; 

3. Відомості про навчання: Київський національний 

університет технології та дизайну, факультет 

фармакології; 

4. Учасник літературних конкурсів: «Об’єднаймося ж, 

брати мої!», «Зерна доброти», «Чатує в століттях 

Чернеча гора»; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: «Пуп’янок»; 

6. Лауреат премій, конкурсів: лауреат конкурсу 

«Об’єднаймось ж, брати мої!»; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках: 

 Ведмідь В. Україну не віддамо. - В кн.: Із полум’я 

повстане Україна: збірка патріотичних віршів. - 

Тараща: ТАТК, 2015. - с. 200. - (Із досвіду роботи 

поетичного клубу «Первоцвіт»); 

 Ведмідь В. Україну не віддамо: вірш / Вікторія 

Ведмідь // Таращан. край. - 2014. - 28 жовт. - с.3. - 

(Захисникам та волонтерам присвячується); 

 Ведмідь В. Наше покоління. - В кн.: Україні вічно 

жити!: збірка патріотичних віршів. - Тараща: ТДТЕПК,  

2017. - с.180. - (Із досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»);  

 Ведмідь В. До мами. - В кн.: Поезії дзвінкий струмок: поетична збірка. - Тараща: ТДТЕПК, 

2017. - с.283. - (Із досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»); 
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 Ведмідь В. Вірші / Вікторія Ведмідь // Всесвітня література в сучасній школі. - 2015. - 

№3. - с.24;  

 Ведмідь В. До мами: вірш / Вікторія Ведмідь // Таращан. край. - 2017. - 18 берез. - с.6. 

- (Творчі підсумки юних) 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: 

 Ведмідь В.: [Біографія]. - В кн.: Із полум’я повстане Україна: збірка патріотичних віршів. 

- Тараща:  ТАТК,  2015. - с. 179. - (Із досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»); 

 Ведмідь В.: [Біографія]. - В кн.: Україні вічно жити!: збірка патріотичних віршів (Із 

досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»). - Тараща: ТДТЕПК, 2017. - с.179; 

10.Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): участь у патріотично-поетичних заходах 

Северинівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», бібліотеки Таращанського державного 

технічного та економіко-правового коледжу 2015-2016.  

11.Електронна адреса автора для звʼязку. 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 
 

Україну не віддамо 
 

Тяжкі часи переживає наш народ, 

Бо хтось на Сході захотів Росії. 
Продати Батьківщину захотів... 

Ті люди куплені, а, може, і сліпії. 

Та не дають їм землю розірвати, 

Сини вкраїнського народу. 
І знову плаче українська мати: 

За незалежність син загинув і свободу. 

Хай знають ті, хто цю війну почав, 
Ми, молоді, не втратимо країну: 

Бо хто за неї голову поклав, 

Лишив нам стяг і любу Батьківщину. 
 

Марія Жижко 
 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Жижко 

Марія Сергіївна; 

2. Рік і місце народження: 2003 р., с. Северинівка, 

Таращанський р-н., Київська обл.; 

3. Відомості про навчання: учениця 9 кл. 

Северинівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»; 

4. Учасник літературних конкурсів: «Об’єднаймося ж, 

брати мої!», «Я – європеєць»; «Зерна доброти», 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: «Пуп’янок»; 

6. Лауреат премій, конкурсів: «Об’єднаймося ж, брати 

мої!», «Зерна доброти»; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, есеїстика; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках: 

 Жижко М. Українці – брати. - В кн.: Із полум’я 

повстане Україна: збірка патріотичних віршів. - 

Тараща: ТАТК,  2015. - с. 192. - (Із досвіду роботи 

поетичного клубу «Первоцвіт»); 

 Жижко М. Ми пам’ятаємо Майдан. - В кн.: Із полум’я 

повстане Україна: збірка патріотичних віршів. - Тараща:  ТАТК,  2015. - с.190. - (Із 

досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»); 

 Жижко М. У нас в гостях родина із Донецька, На Сході України йде війна, Ми маємо 

єднатись, Ми переможемо, Війна і добро, Доля,  
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 Я знаю, Борцям за Україну, Молитва про мову. - В кн.: Україні вічно жити! : збірка 

патріотичних віршів. - Тараща: ТДТЕПК, 2017. - с.193-198. - (Із досвіду роботи 

поетичного клубу «Первоцвіт»);  

 Жижко М. Дядечкові Вікторові, українському воїнові: вірш / Марія Жижко // Таращан. 

край. - 2014. - 28 жовт. - с.3. - (Творчість наших читачів) 

 Жижко М. Найкраща мова: вірш / Марія Жижко // Таращан. край. - 2014. - 18 лют. - с.3. 

- (Літературна сторінка). 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: 

 Жижко Марія: [Біографія]. - В кн.: Із полум’я повстане Україна: збірка патріотичних 

віршів. - Тараща:  ТАТК,  2015. - с. 189. - (Із досвіду роботи поетичного клубу 

«Первоцвіт»); 

 Розуменко-Невінчана В. Не просто брати інтерв’ю (І знову перемоги «Пуп’янків») / 

В.Розуменко-Невінчана // Таращан. край. - 2017. - 1 лип. - с.6.  

10. Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): приймала участь у патріотично-поетичних 

заходах Северинівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», бібліотеки Таращанського державного 

технічного та економіко-правового коледжу 2015-2017 роках. 

11. Електронна адреса автора для звʼязку. 

 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 
 

Ми переможемо 

 

Воюють наші хлопці,  

Гинуть наші бідні. 

Листа їм посилаю: 

«Тримайтесь, наші рідні!» 

Я вірю в перемогу 

Я знаю – вона буде. 

В душі моїй тривога –  

Тримайтесь, наші люди! 

 

Іванна Журавкіна 

 
1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: 

Журавкіна Іванна Михайлівна; 

2. Рік і місце народження: 2001 р., с. Чернин, 

Таращанського району, Київської області; 

3. Відомості про навчання: Київський 

університет ім. Б. Г. Грінченка, факультет 

журналістики; 

4. Учасник літературних конкурсів: 

«Об’єднаймося ж, брати мої!», «Мама Героя», «Я – 

європеєць»; «Зерна доброти»; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: член 

літературної студії «Пуп’янок»; 

6. Лауреат премій, конкурсів: багаторазовий 

лауреат літературних конкурсів «Об’єднаймося ж, 

брати мої!», переможець конкурсу «Мама Героя»; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, 

публіцистика (нариси, статті); 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках: 

 Журавкіна І.  Мати солдата, Доторкнись до рідної землі, Україні незалежній. - В кн.: Із 

полум’я повстане Україна: збірка патріотичних віршів. - Тараща: ТАТК, 2015. - с. 174-

183. - (Із досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»); 

 Журавкіна І. Третій рік війни. - В кн.: Поезії дзвінкий струмок: поетична збірка. - 

Тараща: ТДТЕПК,  2017. - с.276. - (Із досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»); 

 Журавкіна І. Перлина душі: збірка поезій. - Тараща: ТДТЕПК, 2017. - 82с.; 
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 Журавкіна І. Вірші // Всесвітня література в сучасній школі. - 2015. - №1. - с.25;  

 Журавкіна І. Сни солдата. Повертайся!  Лист солдату: вірші / Іванна Журавкіна // 

Таращан. край. - 2015. - 6 січ. - с.6. - (Літературна сторінка); 

 Журавкіна І. Ми гімн співаєм …: вірш / Іванна Журавкіна // Таращан. край. - 2014. - 28 

жовт. - с.3. - (Творчість наших земляків); 

 Журавкіна І. До української мови: вірш / Іванна Журавкіна // Таращан. край. - 2014. - 

18 лют. - с.3. - (Літературна сторінка). 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: 

 Лясківська Н. Я – українка!: [презентація збірки І.Журавкіної «Перлина душі»] / 

Н.Лясківська// Таращан. край. - 2017. - 1 лип. - с.6. - (Вісті з коледжу); 

 Розуменко-Невінчана В. Не просто брати інтерв’ю (І знову перемоги «Пуп’янків») / 

В.Розуменко-Невінчана // Таращан. край. - 2017. - 1 лип. - с.6.  

 Шпильова Н. Проект довжиною в творче життя. «Пуп’янку» 15!: [на творчому вечорі 

І.Журавкіна виступила з власними віршами] / Наталія Шпильова // Таращан. край. - 

2017. - 1 квіт. - с.6. - (21 березня відзначався Всесвітній день поезії); 

10. Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є): 

 презентація збірки І.Журавкіної «Перлина душі»   у приміщенні бібліотеки 

Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу , 

 участь у патріотично-поетичних  заходах Северинівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», 

бібліотеки Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу 2015-

2017. 

11. Електронна адреса автора для звʼязку. 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 
 

Лист солдату 

 
Привіт, Солдате! Ти мене не знаєш. 
Я просто дівчина. Живу собі, як всі. 

В селі моїм спокійно, не стріляють, 

Але війна торкнулася душі. 

Чому пишу тобі? Бо серце просить. 
Бо я так звикла – у віршах думки. 

В моїй країні сльози, біль і розпач, 

Й так нестримно пишуться листи. 
Ти зараз там, на Сході, захищаєш 

Свою країну на передовій. 

Там дуже страшно, постріли лунають. 
Та ти ідеш вперед, ідеш у бій. 

Ти борешся за волю України, 

За незалежність, за життя. 
І за майбутнє кожної людини, 

А серед тих людей і я. 

Та тільки повернись, благаю, чуєш? 

Ти не спіши летіти в небеса. 
Бо тут на цій землі тебе чекають 

Брати, дружина, діти – вся сім’я. 

А я щодня молюся Небу, 
Аби в моїй країні настав мир. 

І, може, лист мій долетить до тебе: 

Вертайся ти до нас живим! 
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Анастасія Кабашня 

 
1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: 

Кабашня Анастасія Андріївна (псевдонім Стася 

Іверська); 

2. Рік і місце народження: 1991 р., м. Тараща, 

Київська обл.; 

3. Відомості про навчання: Київський 

університет права НАНУ, «Правознавство»; 

Уманський державний педагогічний університет 

ім. П. Тичини, «Педагогіка вищої школи», 

«Історія»; 

4. Учасник літературних конкурсів: учасник 

VIII та ІХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика;  
5. Член літературних спілок, обʼєднань; 

6. Лауреат премій, конкурсів: 

 2008 р. диплом за 1 місце у 

загальнонаціональному етапі VІІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П. Яцика 

(стипендія Президента України); 

 2009 р. диплом за 1 місце у 

загальнонаціональному етапі ІX Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П. Яцика (стипендія Президента України); 

 2009 р. грамота Таращанської районної держадміністрації за 1 місце у конкурсі 

«Журналістський первоцвіт»; 

 2013 р., подяка за вагомий особистий внесок у творення районної газети 

«Таращанський край»;  

7. Жанр у якому працює автор: лірика, епос, новела, повість; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 Кабашня А. Триптих, Мольберт, Україна, У нас ніч, І духом незламна. - В кн.: Життя, 

укладене в поезії рядки: поетична збірка. - Тараща: ТАТК, 2014. - с.156-161. - 

(Поетичний клуб «Первоцвіт»); 

 Кабашня А. Героїчним захисникам Вітчизни присвячується. - В кн.: Із полум’я 

повстане Україна: збірка патріотичних віршів. - Тараща: ТАТК, 2015. - с. 151-155. - 

(Із досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»); 

 Кабашня А. Триптих, Мольберт, Україна. - В кн.: Із полум’я повстане Україна: збірка 

патріотичних віршів. - Тараща: ТАТК, 2015. - с.151-155. - (Із досвіду роботи 

поетичного клубу «Первоцвіт»); 

 Кабашня А. Каблучка. - В кн.: Теплі родинні історії. - К.: «Брайт Стар Паблішинг», 

2017; 

 Кабашня Анастасія (Іверська Стася) Новорічне бажання: новела про родинне тепло / 

Анастасія Кабашня (Стася Іверська) // Жінка. - 2017. - №12. - с.18. 

 Кабашня А. Духом незламна, серцем хоробра: вірш / Анастасія Кабашня // Жінка. - 

2017. - №7. - с.18. - (Сторінка лірики); 

 Кабашня А. Героїчним захисникам присвячується: вірш / Анастасія Кабашня // 

Таращан.край. - 2014.- 9 груд. - с.4. - (Творчість наших читачів); 

 Кабашня А. Триптих: вірш / Анастасія Кабашня // Таращан.край. - 2014. - 18 лют. - 

с.3. - (Літературна сторінка); 

 Кабашня А. Мольберт:  вірш / Анастасія Кабашня // Таращан.край. - 2010. - 16 

листоп. - с.4. - (Творчість наших читачів); 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: 

 Кабашня Анастасія: [Біографія]. - В кн.: Життя, укладене в поезії рядки: поетична 

збірка. - Тараща: ТАТК,  2014. - с.156. - (Поетичний клуб «Первоцвіт»); 
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 Кабашня Анастасія: [Біографія]. - В кн.: Із полум’я повстане Україна: збірка 

патріотичних віршів. - Тараща: ТАТК,  2015. - с.151. - (Із досвіду роботи поетичного 

клубу «Первоцвіт»); 

10. Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є); 

11. Електронна адреса автора для звʼязку: sh-nastya@ukr.net 
 

Твори (орфографія та пунктуація авторські) 

 
Духом незламна, серцем хоробра. 
Віра твоя, мов граніт. 

Жінко вкраїнська! Сила недобра 

Перевернула твій світ. 
Чобіт ворожий топче зухвало 

Квіти на хустці твоїй. 

Скільки зозуля нам накувала 
Подихів, поглядів, мрій? 

Мужньо, терпляче, зціпивши зуби, 

Вірно чекаєш його. 
Дужого, у вишиванці, з тризубом, 

З-поміж усіх – одного. 

Спокій, як мати. Жінка-фортеця. 

Гідний коханому тил. 
Слабкість підступна і підкрадеться, 

Сонце лиш за небосхил. 

Втопиш обличчя в светрі старому, 
Запах уперто живе. 

«Любий, скоріш повертайся додому, 

Буде майбутнє нове!» 
Свічка надії хай не згасає, 

Гонить від нас упирів. 

Ми берегинь у молитві згадаєм –  
Дочок, сестер, матерів! 

 
Олександр Шутий 

 
1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: 

Шутий Олександр Федорович; 

2. Рік і місце народження: 2002 р., с. 

Северинівка, Таращанський р-н, Київська обл.; 

3. Відомості про навчання: Северинівське НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»; 

4. Учасник літературних конкурсів:  

 лауреат конкурсу «Об’єднаймося ж, брати 

мої!»,  

 переможець конкурсу «Мама Героя»; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: член 

літературної студії «Пуп’янок»; 

6. Лауреат премій, конкурсів: «Об’єднаймося 

ж, брати мої!», «Мама Героя»; 

7. Жанр у якому працює автор: поезія, 

есеїстика; 

8. Перелік творів, опублікованих у 

періодичних виданнях, колективних збірниках: 

 Шутий О. «Пам’яті кіборгів». - В кн.: Україні 

вічно жити!: збірка патріотичних віршів (Із 

досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»). - Тараща: ТДТЕПК, 2017. - с. 200; 

 Шутий О. Янголи: поезія. - В кн.: Чатує в століттях Чернеча гора. - Канів: «Склянка 

часу», 2017. - с.61; 

 Шутий О. Революції Гідності: [вірш до річниці Революції Гідності] / Олександр Шутий // 

Таращан. край. - 2017. - 9 груд.; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: 
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 Шутий Олександр: [Біографія]. - В кн.: Україні вічно жити!: збірка патріотичних 

віршів (Із досвіду роботи поетичного клубу «Первоцвіт»). - Тараща: ТДТЕПК, 2017. - 

с.199; 

 Розуменко-Невінчана В. Не просто брати інтерв’ю (І знову перемоги «Пуп’янків») / 

В.Розуменко-Невінчана // Таращан. край. - 2017. - 1 лип. -  с.6. 

10.Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є):  

 участь у патріотично-поетичних заходах  Северинівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»,  

 бібліотеки Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу 

(«Герою, дякую тобі», 23 листопада 2017),  

 Ржищівського гуманітарного коледжу (до Дня української писемності,  

 зустріч із сучасною популярною поетесою Світланою Дідух-Романенко, слухання 

лекцій, 2017). 

11. Електронна адреса автора для звʼязку. 

Твори (орфоргафія та пунктуація авторські) 

Пам’яті кіборгів 

 

Останній вогник надії в очах тремтить, 

Очах,  що віддати за волю все готові. 

Солдат незламно стоїть 

Супроти примх і жорстокості долі. 

Ні жінці, ні дітям малим його не спинити… 

Він – воїн. 

Щасливе майбутнє нащадків роду, 

Дитячий про Україну спів, 

Природи краса не вимовна 

Кіборгу надають сил. 

У битві із темною стороною… 

Він є козак! 

А в козака дух непокірний 

І тіло не боїться болю. 

Ховайся, москалю, допоки живий! 

Загін правосуддя прямує полем. 

 

Тетїївська ЦБС 

 
Марина Бондар 

 
1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: Бондар 

Марина Михайлівна; 

2. Рік і місце народження: 26.03.1984р.н., с. 

Корощине, Олевського району Житомирської області; 

3. Відомості про навчання: Богуславський 

педагогічний коледж; 

4. Учасник літературних конкурсів: «Поетична зима»; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: член 

літературного клубу «Струни поезії»; 

6. Лауреат премій, конкурсів; 

7. Жанр у якому працює автор: лірична поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках:  

 постійна дописувачка газети «Тетіївська земля»,  

 у 2012 збірка «Струни поезії»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про 

авторів та їхні видань: «Душі моєї переливи» 2009р.; 

10. Спільні заходи з бібліотекою:  Тетіївська ЦБС 

«Роль книги  у сучасному просторі»; 

11.  Електронна адреса автора для звʼязку; 
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Твори (орфографія та пунктуація авторські) 
 

      Листопад 

"Листопад, Листопад, Листопад! 

а ти кажеш - весна" 

(Любов Пономаренко) 

****************** 

Листопад! Листопад! Листопад! 

А даремно Ти кажеш: " Весна"!!! 

Повновидо наливсь виноград..... 

Я - з Тобою, а, наче, - о д н а. 

 

Про кохання мені не кажи: 

Найчастіше про нього мовчать. 

Ти для інших слова бережи, 

бо мені вони надто кричать! - 

 

(Надто сильно, - щоб жити як є, 

і помчати до Тебе в росі! 

То...Ти є' у житті, чи не є, - 

незалежний у власній красі?!!!!! 

 

Боже, Боже, ну де ж та Весна, 

як на вулиці - Осінню ОСІНЬ?!!!!! 

Я - з Тобою, а, наче, - одна..... 

ХТО У МЕ'НЕ ПРОЩЕ'ННЯ ПОПРОСИТЬ?!!!!! 

 

Лиш піду у замріяний сад, - 

у ліси, в береги, на мости..... 

І за мною піде Листопад, 

а, напевно, що, - точно, - не Ти.... 

 

Лиш цілунки мені не гірчать: 

то - чужі поцілунки: із мрій! - 

Про кохання частіше мовчать, - 

Не плекаючи марних надій!..... 

 

ВСЕ І НАВІТЬ БІЛЬШЕ 

 

Коли осіннє листя, мов листи, 

впаде додолу - справді, гарним - віршем -- 

Напевно, не скажу тобі й тоді, 

що Ти для мене - ВСЕ, І, НАВІТЬ, - БІЛЬШЕ! 

 

Коли зблисне' непрохана сльоза, 

і Ніч майне крилом своїм крилатим, 

тоді, мабуть, ні Доля, ні гроза, 

(так тонко !) не зуміють перелляти 

ВІД СЕРЦЯ і ДО СЕРЦЯ - НІЖНИХ СЛІВ, 

І БОЛЮ БЕЗНАДІЇ та ЛЮБОВІ. 

Туман свою мережку тихо плів, 

а н а ш і сни такі' були к а з к о в і !..... 

 

У темряві губилися стежки. 

Вели кудись, - (НЕЗНАНИМИ ДОНИНІ!) - 

СЛІДАМИ, - що від берега ріки 

ховалися в найтоншому сплетінні.. 
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Олександра Паламарчук 

 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата: 

Паламарчук Олександра В’ячеславівна; 

2. Рік і місце народження: 1999 р.н. с. П’ятигори, 

Тетіївського району; 

3. Відомості про навчання: учениця 9 класу 

П’ятигірської ЗОШ І-ІІІступенів; 

4. Учасник літературних конкурсів: «Зерна лоброти»; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань: член 

літературного клубу «Струни поезії»; 

6. Лауреат премій, конкурсів: ІІІ місце у 

Всеукраїнському конкурсі «Зерна доброти»; 

7. Жанр у якому працює автор: громадянсько – 

патріотична та лірична поезія; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках:  

 збірник «Київщина – все найкраще дітям», вірш 

«Моя вулиця»,  

 збірник «Твої Герої Україно», вірші «Повертайся 

живим», «Моя країна рідна Україна»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видань; 

10.Спільні заходи з бібліотекою:  

 літературно – музична композиція «Хай квітне моя Україна», спільно з П’ятигірською 

бібліотекою Тетіївської ЦБС, 

 презентація книги А. Гаврилюка «Душа крилами б’ється і тріпоче грозно»; 

11. Електронна адреса автора для звʼязку   - oleksandra palamarcuk 2 @ gmail.com  

 

Юлія Шемет 

 

1. Прізвище імʼя та по-батькові кандидата - Шемет 

(Скорбенко) Юлія Олександрівна; 

2. Рік і місце народження: 24 червня 1990 року м. 

Тетіїв; 

3. Відомості про навчання: Національний  

педагогічний університет ім. М. Драгоманова по 

спеціальності «Українська мова та література»; 

4. Учасник літературних конкурсів; 

5. Член літературних спілок, обʼєднань; 

6. Лауреат премій, конкурсів; 

7. Жанр у якому працює автор: психологічна  повість; 

8. Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках: друкувалася в 

районній газеті «Тетіївська земля» та «Край 

полянський»; 

9. Перелік друкованих та електронних творів про 

авторів та їхні видань: 

 «Крок в юність» (2003); 

 «Я не знаю, що робити» (2004); 

 «Гіркий присмак реальності» (2015); 

 Ця книга  - важливий соціальний урок від молодої авторки : [про першу книгу Ю. 

Шемет «Гіркий присмак реальності», психологічна повість про ВІЛ і СНІД ] // 

Тетіївська земля.- 2015.- 1 грудня; 

10.Спільні заходи з бібліотекою (якщо такі є); 

11.Електронна адреса автора для звʼязку. 
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Маленькі кроки для великих змін! 

 
Восени у КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» відбулася творча зустріч 

за результатами обласного краєзнавчого проекту «Молоді імена Київщини». Збір інформації 

проходив з березня по вересень 2018 року на базах районних і міських ЦБС Київської 

області. Приводом для організації цього проекту стала обласна краєзнавча акція «Київщині-

85» 2017 року. І ось, підсумком стала творча зустріч, проведена спільно Київською 

обласною Організацією  Національної спілки письменників України. На зустрічі були 

присутні молоді учасники Проекту з Ставищанського, Тетіївського, Броварського, 

Іванківського, Білоцерківського, Баришівського, Києво-Святошинського, Миронівського 

району, міст Бориспіль, Березань, Васильків. 

Форматом зустрічі був круглий стіл, де кожен учасник Проекту зміг продекламувати 

свій твір. Важливими і цінним для молодих учасників був  виступ Гая Анатолія Івановича, 

письменника, Голови Київської обласної організації Національної спілки письменників 

України, який у своєму слові наголосив на тому, що поезія і проза – це є найперше 

титанічний труд, робота над собою і своїми помилками.  

          На заході також виступив Бубир Володимир Петрович, поет, прозаїк, заступник 

голови Київської обласної організації Національної спілки письменників України, який 

презентував для учасників свої вірші, та розповів про діяльність Київської обласної 

організації Національної спілки письменників України. 

Загалом у обласному краєзнавчому проекті «Молоді імена Київщини» з Київської 

області взяло участь 52 учасники. 

 

         Під час декламації своїх творів молодими учасниками у приміщенні запала тиша – 

адже зазвучало Слово…у своєму чистому і живому звучанні. 

         Історією успіху для деяких наших учасників стала пропозиція від Київської обласної 

організації Національної спілки письменників України видати збіркою їхні твори. Ось 

прізвища переможців:  

 Бондар Марина Тетіївський район с. Ненадиха,  

 Длугунович Альона м. Березань,  

 Загребельна Альона м. Миронівка,  

 Кацан Ольга м. Бориспіль,  

 Маткаримов Артем Києво-Святошинський район, с. Білогородка,  

 Проценко Юлія Білоцерківський район с. Поправка; 

 Ілона Котовщик Білоцерківський район. 

          Обласним краєзнавчим проектом «Молоді імена Київщини» з початку було 

заплановано створення нформаційного продукту, а саме – цього біографічного альманаху 

«Молоді імена Київщини». 

         Підсумовуючи даний захід, директор КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва», Сорока Галина Йосипівна подякувала всім учасникам, та висловила думку про 

те, що такі літературні заходи необхідно підтримувати і розвивати. Тобто, у бібліотеці будуть 

і далі продовжуватись такі заходи спільно з Київською обласною організацією Національної 

спілки письменників України та молоддю Київської області. 
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Програма творчої зустрічі обласного краєзнавчого проекту 

 «Молоді імена Київщини»: 

                                            15 листопада 2018 року 

10.00-11.00 –    Реєстрація учасників.  

                          Ранкова кава. Знайомство 

                                                 Кісленкова Людмила Володимирівна, завідувач  

                                                 відділу зберігання та реставрації бібліотечних                    

                                                 фондів КЗ КОР «Київська обласна бібліотека  для  

                                                 юнацтва» 

  Уланович Оксана Володимирівна, провідний  

бібліотекар відділу обслуговування користувачів 

КЗ КОР  «Київська обласна бібліотека  для юнацтва»                                               

 

11.00 - 11.15 –  Відкриття творчої зустрічі обласного краєзнавчого проекту 

                          «Молоді імена Київщини» 

                                                Сорока Галина Йосипівна, директор 

                         КЗ КОР «Київська обласна бібліотека  для юнацтва» 

 

11.15 -11.30 –  Творчий погляд письменника: «Молода літературна надія» 

                                                Гай Анатолій Іванович, письменник, 

           Голова Київської обласної організації 

            Національної спілки письменників України 

 

11.30 -11.45  –  Презентація роботи Київської обласної організації  

   Національної спілки письменників України 

  Бубир Володимир Петрович, поет, прозаїк,  

  заступник голови Київської обласної організації 

  Національної спілки письменників України 

 

11.45 -12.30  – Розповідь учасників обласного краєзнавчого проекту  

 «Молоді імена Київщини» про власні творчі доробки 

 

12.30 -13.00  – Декламація творів авторами 

Юферова Людмила Леонівна, поет, прозаїк, 

 журналіст,  член Київської обласної організації 

  Національної спілки письменників України 

 Скорик Михайло Тихонович, документознавець, 

 публіцист, член Київської обласної організації 

  Національної спілки письменників України 

13.00-13.30  –   Новий проект Видавничого дому «Бурда»  

   «Історія. Новий погляд» 

    Костюченко Андрій Валентинович, письменник,  

    журналіст, сценарист      

 

13.30 -13.45  –   Спілкування, запитання та відповіді. 

   Підведення підсумків творчої зустрічі. 

                                              Сорока Галина Йосипівна, директор  

                                                 КЗ КОР «Київська обласна бібліотека  для юнацтва» 

 
 

 

 

 
 

 



116 

 

Щасливої творчої долі! 
 

Відкритий лист Анатолія Івановича Гая до молодих літераторів Київщини. 
 

 

У моїй творчій біографії робота з літературно обдарованою молоддю займала одне з 

чільних місць. Ще на початку 80-х років минулого століття кілька років керував дитячо-

юнацькою літературною студією «Джерельце» при Білоцерківському міському Палаці 

школярів, вів дитячі літературні гуртки у кількох класах Білоцерківської загальноосвітньої 
школи № 6, а з 2005 року по 2011 рік за дорученням Правління Національної спілки 

письменників України керував Всеукраїнськими нарадами молодих літераторів, які щороку 

проводились у письменницьких  Будинках творчості в Коктебелі чи в Ірпені, та був 

упорядником літературних альманахів з творами учасників цих нарад. 

Та й нині на посаді голови Київської обласної письменницької організації доводиться 
часто спілкуватися з початкуючими літераторами. Ось і недавно випало редагувати дуже 

цікаве фантастичне оповідання десятикласниці Білоцерківського колегіуму Єлизавети 

Максимової «№ 74». 

Такою ж цікавою була зустріч з молодими літераторами Київщини, яких запросила на 
гостини обласна бібліотека для юнацтва у рамках обласного краєзнавчого проекту «Молоді 

імена Київщини» як продовження обласної краєзнавчої акції «Київщині – 85». З ініціативи 

директора КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» – Г.Й. Сороки та її підлеглих 

на базі районних і міських ЦБС Київської області з березня по вересень 2018 року велася 
робота з юними літераторами. Кращі з них були запрошені до Києва. У затишній гостині 

бібліотеки зібралися юні поети і прозаїки із Ставищанського, Тетіївського, Броварського, 

Іванківського, Білоцерківського, Баришівського, Києво-Святошинського, Миронівського 

районів, міст Бориспіль, Березань, Васильків та Миронівка. 
 На цю зустріч Галина Йосипівна запросила і мене разом з моїм заступником, відомим 

поетом Володимиром Бубирем. Я розповів молодим літераторам і бібліотекарям про Київську 

обласну організацію Національної спілки письменників України, яка за десятиліття свого 

існування збільшилася з 18-ти до 62-х членів, про специфіку літературної творчості, про 

започатковані видавничі проекти. Володимир Бубир прочитав кілька своїх віршів. 
Потім свої поетичні і прозові твори прочитали молоді літератори. Серед них 

запам’яталися Марина Бондар з села Ненадиха Тетіївського району, Альона Длугунович з 

міста Березань, Альона Загребельна з Миронівки, Ольга Кацан з  Борисполя, Артем 

Машкаримов з села Білогородка Києво-Святошинського району, Юлія Проценко з села 
Поправка Білоцерківського району. Їхні творчі здобутки за рівнем майстерності суттєво 

відрізнялися, але об’єднувало прагнення донести через Слово свої думки, переживання,  

індивідуальне сприйняття світу і себе у ньому. 

Слухаючи молодих літераторів, переконався, що кращі їхні твори слід би видати окремою 
колективною збіркою. Саме це й запропонував організаторам і учасникам творчої зустрічі. 

Для цього слід зібрати поезію і прозу як тих юних літераторів, що прибули до Київської 

обласної бібліотеки для юнацтва, так і тих, хто з різних причин не зміг того дня взяти участь 

у нараді, але добре зарекомендував себе на рівні своїх міст і районів, додати до них 

світлини, короткі біографічні довідки з адресами і телефонами учасників проекту «Молоді 
імена Київщини» та передати все це керівництву Київської обласної організації НСПУ. Ми 

через обласне книжкове видавництво «Буква» підготуємо колективний альманах, а тоді 

гуртом будемо шукати кошти для його видання. 

Саме таким шляхом ішли ми, готуючи до друку колективну збірку творів учасників 
обласної наради молодих літераторів Київщини, яку свого часу обласна письменницька 

організація провела у Білій Церкві на  базі відпочинку «Діброва». Для двох десятків її 

учасників колективна збірка стала першою опублікованою пробою пера. І хоча ніхто з тих 

молодих людей не став професійним письменником, але любов до художнього слова, 
навички письменства вони залишили у своєму серці назавжди. 

Упевнений, що цим же шляхом ітимуть і нинішні учасники проекту «Молоді імена 

Київщини». А може, хтось з часом стане і професійним літератором, обравши на все життя 

нелегке, але прекрасне служіння художньому Слову. Тож побажаймо їм щасливої творчої 
долі. 

Щоб ці мої слова не залишилися лише побажанням, разом з великою подякою за 

проведену копітку роботу з літературно обдарованою молоддю Київщини просимо 

директора Київської  обласної бібліотеки для юнацтва Галину Йосипівну  Сороку та її колег 

зібрати твори учасників проекту «Молоді імена Київщини», біографічні довідки з адресами і 
телефонами та фотопортрети і передати нам або надіслати на електронну адресу 

bukva2007@ukr.net  для підготовки альманаху. 

Анатолій Гай, 

голова Київської обласної організації 
Національної спілки письменників України 

mailto:bukva2007@ukr.net
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Фото-звіт заходу 
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