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УДК 082  

Віль 46 

 

Вільна і єдина – наша Україна : поетичний альманах : за результатами обласних 

літературних онлайн-читань, до 30-річчя з Дня Незалежності України та Дня Державного 

Прапора України / уклад. Людмила Соколовська; КЗ КОР Київська обласна бібліотека для 

юнацтва. – Київ, 2021. – 26 с. 

Альманах створений за результатами обласних літературних онлайн-читань, до 30-
річчя з Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України. Збірка містить 
авторські національно-патріотичні поезії молодих літераторів Київської області, учасників 
обласного краєзнавчого проекту «Молоді імена Київщини», організованого КЗ КОР 
"Київська обласна бібліотека для юнацтва". Для зручності пошуку альманах оснащений 
алфавітними покажчиками прізвищ учасників, та назв бібліотек від яких вони подавалися 
на участь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: Л. О. Соколовська. 

Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока 
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23 та 24 серпня 2021 року Україна відзначала 30-

річчя з Дня Незалежності України та День 

Державного Прапора України. 

 Керуючись: 

- Законом України «Про культуру»,  
- Законом України «Про бібліотеки  і бібліотечну справу»,  
- Указом Президента України № 459/2020 від 21.10.2020 року «Про відзначення 30-ї 

річниці незалежності України»,  
- Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек 

для забезпечення сталого розвитку України»,  
- Планом роботи Управління культури, Київської облдержадміністрації на 2021 рік  
- та згідно Плану роботи КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва»  

У рамках обласного краєзнавчого проекту «Молоді імена Київщини», працівники 

КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва»  ініціювали та провели Обласні 

літературні патріотичні онлайн-читання «Вільна і єдина – наша Україна». 

До читань були залучені молоді літератори Київської області. Учасники надсилали до 

бібліотеки власні відео з декламуванням авторських патріотичних творів.  

20 серпня 2021 року на базі КЗ КОР 

«Київська обласна бібліотека для 

юнацтва» відбувся показ підсумкового 

зведеного обласного літературного 

патріотичного онлайн-читання «Вільна 

і єдина – наша Україна». Відео-

декламування учасників та підсумкове 

зведене відео, можна переглянути на 

ютуб каналі бібліотеки - 
https://www.youtube.com/channel/UC29CblwDebhX1Xr

mpZG-gZw  

 

 

В альманасі зібрані твори і анкетні дані учасників Обласних літературних 

патріотичних онлайн-читань «Вільна і єдина – наша Україна». 

https://www.youtube.com/channel/UC29CblwDebhX1XrmpZG-gZw
https://www.youtube.com/channel/UC29CblwDebhX1XrmpZG-gZw
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Баришівська централізована бібліотечна система відділу 

культури та туризму Баришівської селищної ради 

 

 ПІП: Ярмольчик  Дар’я  Олександрівна 

 Рік і місце народження: 02 лютого 2005 року, с. Перемога, 

Баришівський район, Київської області. 

 Відомості про навчання - Навчається в Фаховому коледжі 

«Універсум» Київського університету ім. Бориса Грінченка 

 Жанр у якому працює автор – поезія 

 Спільні заходи з бібліотекою: Постійний учасник заходів 

літературного об’єднання «Джерело», яке діє при бібліотеці-

філіалі с. Перемога Баришівської ЦБС. 

 

 

«Іде війна» 

Іде війна та гинуть люди, 

Які того не заслужили 

Самі себе запитують,що буде? 

І їм цікаво, що ж вони зробили? 

За що життя в них відбирають? 

Забравши у дітей батьків, 

За що вони народ карають? 

Ті люди-перетворені в катів 

Давно над ними небо вже не світле, 

Живуть, надіючись на завтра, 

І спів пташок вже не такий привітний, 

А душу гріє лиш вечірня ватра 

Не дивлячись на це, стоять захисники, 

Та відчайдушно бережуть країну, 

То ж наша книга не закриє сторінки, 

Бо є народ і буде Україна. 
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Комунальний заклад «Боярська публічна бібліотека» 

Боярської міської ради 

 ПІП: Матвійчук Діана Вікторівна 

 Рік і місце народження: 1989 рік, село Киянка, 

Новоград-Волинського району, Житомирської області. 

 Відомості про навчання - у 2015 році закінчила 

ЖДУ імені Івана Франка (заочний відділ) та здобула фах 

філолога, викладача української мови та літератури, 

редактора освітніх видань. 

 Учасник літературних конкурсів: «Ми за тверезе 

життя» (ГО «Твереза Україна») 

 Лауреат премій, конкурсів: ІІІ місце у 

Всеукраїнському конкурсі «Ми за тверезе життя» (номінація: «Проза», оповідання «Букет») 

 Жанр, у якому працює автор: малі прозові форми, художня публіцистика та поезія 

 Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

- Періодичне видання «Лесин край», (місто Новоград-Волинський, Житомирська область): 

«Мова» (поезія), «Мудрості Її глибока криниця», «Життя – як чистий аркуш», «Мама – 

найдорожчий скарб на землі», «Муза», «Мого дитинства дорого рідна», «День осяйний 

омріяної волі», «Коли плачуть небеса…», «Шлях на Голгофу», «Моя любове – я перед 

тобою». 

- Періодичне видання «Новий День» (Київська область): «Червоне і чорне» (новела), «З 

янголом на плечі», «Що по чім у житті людськім?», «Щоб не впала корона з голови» 

 Спільні заходи з бібліотекою: «День Козацтва», «Голодоморена моя Україна» (до Дня 

пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років) 

Реанімувати 
Реанімувати неухильно душу, 

Реанімувати совість, бо іще жива… 

Скільки ще зробити ми все мусим? 

І все для чого? – Для кращого життя. 

Реанімувати долю щогодини, 

Реанімувати кожен темний день. 

І бачити щоднини, щохвилини 

Те царство немеркнучих імен. 

Реанімувати все, але найперше – слово, 

Що вилетить, неначе горобець, 

Бо кожне слово – то нова обнова 

Для серця, а інколи його кінець. 

Реанімувати слово, не вживати суржик, 

Жаргонів, сленгів без пуття… 

Невже ми можем лікувати душу? 

Нам треба!.. Треба йти у майбуття… 

А ми пройдемо просто так, мов тіні, 

Нічого не лишивши по собі… 

Для чого тоді жити у склепінні? 

Для чого відкладати «на тоді»? 

Тоді, а може завтра, може потім… 

Життя іде, не жде, у майбуття 

Ось промчить, не спиниться, мов потяг. 

Пройде повз тебе так твоє життя… 

Ось осінь на порозі заглядає в скроні. 

Чого навчилися? Для чого ми жили? 

Не все так просто у твоїй же долі? 

Бо змінити її можеш тільки ти!.. 

Лист кленовий пада на долоні, 

Кружляє з вітром у танку стрімкім. 

Ось світять горобини кетяги червоні, 

А зверху дивляться неба очі голубі… 

І ніч… Гортаєш книгу паперову, 

І дивишся у простоту життя… 

Біжать роки… Ти пишеш книгу знову й знову, 

А чи лишились там світлини майбуття?
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День осяйний омріяної волі 

Промені сонця осявають небо, лагідно торкаються пелюсток-листочків дерев, і від того 

верховіття без донне золотисте, жовтаво-блакитне, як стяг України… Сколихуються дерева, 

перешіптуються між собою, ведуть все таємну розмову про величний день сьогодення… 

І ось прийшов він, день Незалежності, покритий серпанком туманного серпневого ранку… 

Прийшов такий жаданий і вистражданий поколіннями дідів і прадідів наших. Осяяна 

прийдешністю, наша Незалежність виплекана століттями, дарована прийдешнім поколінням як 

щедрий і неповторний дар. 

У цей день все твоє єство, всю твою душу переповнюють почуття чогось вищого, того, що не 

вимовиш словами. Але сааме ці почуття пломеніють вогнистим жаром у твоєму серці, щоб 

передати іскру правди, гордості за свою країну, її красу споконвічну іншим. Почуття переживання 

й відповідальності за долю України відлунюються у кожному соборі душі її жителя. 

…Вітер перешіптується десь у високості з деревами, кошлатить їм зеленаві чуби, жене отари 

кучерявих хмарин. А тут на землі невпинно рухається заклопотаний і стурбований люд, інколи не 

помічаючи головного, того істинного та справжнього, суттєвого. Сновигають дорогою залізні 

жучки – кожен до своєї нірки, кожен у своїх справах… 

А гайнути б зараз у село – коли скупра дідівського спокою душевного… В повітрі прозорому – 

щемкий, лоскітливий запах скошеного сіна. Десь відірвано від світу, в піднебессі плаває 

павутинка бабиного літа. І ось, скільки можеш зором сягнути, ген-ген аж за небокраєм, 

видніються поля неозорі, ніби хтось там, згори простелив різнокольорову скатертину, прибрав 

все довкола. А коли пройтись споришевою стежиною, що падає до твоїх ніг і вужем в’ється все 

далі й далі, вдихнути всі пахощі літа, наповнюючи себе рівновагою, побачиш золотаві пшеничні 

поля, що хвилюються, накочуються хвилями, несуть тобі всю справжність, непідробність, важкий 

колос хилячи додолу. 

… Прийшла до нас Незалежність заквітчана маками, вінком пшенично-волошковим, 

прибрана в найкращі шати… Подорослішали й ми з нею. Багато води спливло з того часу, 

крутило й нас у вирі життя. Кудись відходили, до когось приєднувались, але завжди прагнули 

кращого, для себе, для країни, щоб вона була не окраїною, а дійсно Україною зі своєю 

незалежністю, зі своїми вподобаннями, а головне – зі своєю історією та культурою. Чи не цього 

прагнули Хмельницький й Мазепа, Тарас Шевченко й Леся Українка? А чого прагнемо ми? 

Чого нерідко стаємо, як писав Кобзар, «славних прадідів великих правнуки погані»? А 

головне правило життя – моя хата скраю, я нічого не знаю (з більшості тих підніжок, які ставить 

нам життя, саме таким правилом і послуговуємось). А от подивитись на себе збоку не можемо. 

Через те маємо все, як у людей, але у людей не так, як у нас. Хто ж достукається до серця 

кожного, щоб збудити в ньому гордість за свою країну? Тільки ми самі можемо вселити в себе 

віру, що самі є творцями життя в нашій країні, саме нам її підносити до нових висот, долати нові 

перешкоди, щоб досягнути кращого, стати на крок вищими. 

Потрібно зрозуміти й збагнути найголовніше – ми є частинкою своєї країни, творцями її 

історії, сьогодення й майбутнього, але ж ні, «ми, нічого – пройдемо, як тіні»… 

Яке ж це щастя бачити усміхнені голубі очі своєї держави, не вбиті війною, не заплакані 

горем; бачити країну не сплюндровану й пригноблену, а пишно заквітчану, зелом прибрану. 

Любити її кожним ударом серця свого, всіма справами й пориваннями, прагненнями й 

турботами… 

А поки що промені сонця осявають небо, лагідно торкаються пелюсток-листочків дерев, і від 

того верховіття бездонне золотисте, жовтаво-блакитне, як стяг України… Сколихуються дерева, 

перешіптуються між собою, ведуть таємну і тільки їм відому розмову про величний день 

сьогодення… 
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Дідівщинська сільська бібліотека Томашівської сільської 
територіальної громади 

 

 ПІП: Рак  Діана  Денисівна 

 Рік і місце народження: 29  серпня  2000 року  в  селі  Дідівщина, Фастівського  р-ну, 

Київської  обдасті. 

 Відомості про навчання - Навчається  в  НАВСУ (Національна  академія  внутрішніх  

справ  України).  

 Жанр у якому працює автор – поезія 

 Спільні заходи з бібліотекою: Постійний учасник заходів літературного об’єднання 

«Джерело», яке діє при бібліотеці-філіалі с. Перемога Баришівської ЦБС. 

 

Я пишаюсь  своєю  країною. 

 

Я пишаюсь своєю  країною, 

Вона мужньо    рвала  замки, 

І лишилась  такою  єдиною, 

Непідступною  всі віки. 

 

І  нехай  «непогода»  на  Сході, 

Ми  і  це  все  разом  подолаєм, 

Панувати  ще  миру й  свободі, 

І свій  Гімн  ми  ще там  заспіваєм! 

 

Ми  покажем  всю  міць українців, 

Що  народ  наш  зовсім  не  дурний, 

В  порівнянні  до всіх  тих  чужинців, 

Кожен  другий  у  нас  видатний! 

 

І  нехай  хтось  тікає  за  межі! 

В  чужий  дім,  на  чужу сторону, 

Всеодно  краще  там  біля  хижі, 

Де  природа  малює  красу! 

 

А ,ти, любиш  свою  Батьківщину? 

Чи, ти,  знаєш  ціну цій  свободі? 

Підкоряєшся  згубному впливу? 

Чи  вже  незалежність  не  в  моді? 

 

Я  надам  відповідь  на  питання, 

Чим гучніше  я  всім  прокричу, 

Наша  сила - це  наше  єднання, 

Я  люблю  Україну  і  я  тут  живу! 
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Сквирська централізована бібліотечна система Сквирської 

міської територіальної громади 

 ПІП: Штундер Юлія Іванівна 

 Рік і місце народження: 1987 р., місто Сквира. 

 Відомості про навчання - закінчила у 2011 році 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав - 

Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. 

Українська мова та література.» 

 Учасник літературних конкурсів:  

- Фіналіст 3-го Всеукраїнського конкурсу «Pro Patria» 2014 року. 

- Переможець обласного конкурсу молодих авторів друкованих ЗМІ, телебачення та 

радіомовлення «Журналістський першоцвіт» 2003 року. 

- Переможець 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий учнівський літературний твір 

«Вірю в майбутнє твоє, Україно» 2004 року. 

 Член літературних спілок, обʼєднань: Член літературного об’єднання «Сузір’я», яке діє 

при Сквирській центральній міській бібліотеці. 

 Жанр, у якому працює автор - Лірика. 

 Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: «Забута 

мати», «Совість», «Вставай же, ненько Україно!», «Болить душі пекельна рана», «У 

кожного доля своя»,. «Молитимусь через віки», «Повертайтесь до отчого дому», «У снах 

потопилися мрії», «Осінній щем», «На перерві в коридорі», «Весняний смуток», «Яка 

чудова рідна мова», «Украла сина доля», «Душа моя дог тебе лине», «Я не люблю 

цинізму мерзлоти» (інтерпретація В. Висоцького). 

 Спільні заходи з бібліотекою: Член літературного об’єднання «Сузір’я», яке діє при 

Сквирській центральній міській бібліотеці. 

Молитимусь через віки… 

Що буде з нами, люба Україно? 
Не житиму без тебе я. 

У неньки коси посивіли, Вона ж ще зовсім 
молода. 

Народ же, Боже, він безсмертний, 
Його любов без каяття. 

Про щастя мріє він відверто, 
У мріях цих - нове життя. 
Бажання маю я зустріти: 
Міцну державу, і поля... 
Сади квітучі, ніжні трави 

І тихий голос солов'я. 
Людей щасливих та багатих, 

Душею, духом і добром, 
Надій земних і мрій крилатих, 
Прикрасила б життя вінком. 
Я знаю: буде все прекрасно, 

Це все мине через роки, 
Душею щиро й одночасно, 

Молитимусь через віки. 

На жаль, нічого я не вдію 
– Життя диктує нам своє. 

Я цим живу, й не тільки мрію, 
Бо в серці віра в мене є. 

За біль душевний, за Вкраїну, 
За щирих друзів та міцне життя, 

Молитись буду до загину 
За краще наше майбуття! 

Прошу зі слізьми на обличчі 
За наш знедолений народ. 

Невже для нього все це звично, Зазнати горя 
й від турбот? 

Я вірю, Боже, в тебе є ще сила, 
І теж душа твоя болить, 

Ми мужня й сильна Україна, Вогонь надії ще 
горить! 

Пробач нам, Боже, за нещастя, 
Що сіємо в цей світ, 

Ми душі грішні й одночасно, Припадаємо до 
ніг твоїх.
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Сквирська централізована бібліотечна система Сквирської 

міської територіальної громади 

 ПІП: Журавель Ірина Михайлівна 

 Рік і місце народження: 16.08.1990 року народження, м. 

Сквира, Київської обл. 

 Відомості про навчання - у 2014 р. закінчила Київський 

національний університет ім. Т. Шевченка, кафедра  

«Фольклористики». 

 Учасник літературних конкурсів: У 2020-2021 роках брала 

участь у літературних онлай-конкурсах «Серпневі цілунки літа», 

«Кольори кохання», та «Дивосвіт червня» організованих групою 

facebook «Слово єднає серця»,  за що отримала дипломи учасника 

та переможця, а також, за результатами конкурсу – публікувалась у 

збірнику віршів «Серпневі цілунки літа».  

 Лауреат премій, конкурсів - Переможець літературного 

інтернет-конкурсу «Дивосвіт червня» (2021 р.) 

 Член літературних спілок, обʼєднань: Член літературного об’єднання «Сузір’я», яке діє при 

Сквирській центральній міській бібліотеці; з 2018 року - член  Новомосковського 

літературного об’єднання  «Вільна ліра», активний учасник художньої самодіяльності. 

 Жанр, у якому працює автор - поезія. 

 Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках У 2019 році 

публікувалась у літературних збірниках: «Ліхтар»  - третій збірник літературного товариства 

імені Ярослава Потапенка, де зібрані твори молодих українських літераторів; «Музыка 

дождя» - збірка поезії і прози, до якої увійшли твори членів 10 літературних об'єднань 

Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей та авторів із Чернігова, Мелітополя, 

Староконстантинова, Хмельницької області, Кіпру. Публікувалась на сайті Міжрегіональної 

спілки письменників та Конгресу літераторів України «Свій варіант», а також в поетичних 

часописах: «Лірник» та «Рында». За результатами інтернет-конкурсів  публікувалась у 

збірниках віршів «Серпневі цілунки літа» (2020) та «Дивосвіт червня» (2021). 

 Спільні заходи з бібліотекою: Член літературного об’єднання «Сузір’я», яке діє при 

Сквирській центральній міській бібліотеці. 

* * * 

Чи думав ти про те, хто є герой? 
Це воїн, захисник, борець безстрашний, 
Він мужній, сильний, може просто той, 

Хто в пору вчинок зробить відчайдушний. 

Здавалося б героєм стати важко, 
Хоч ми до цього прагнемо усі, 

Насправді, він у серці навіть пташки… 
Герой живе у кожного в душі. 

Любити Бога і свою країну, 
Буть справедливим, гідним, мати честь, 

Любити мову, мову солов’їну, 
Свою дорогу з тисяч перехресть. 

Героєм народитися – це мало, 
Героєм  треба стати в боротьбі, 

Щоб дух твій вже нічого не зламало, 
Здобути перемогу у собі. 

А героїзм – це як подати руку, 
Допомогти, пробачить, захистить 
І зрозуміти, і прийнять розлуку, 

І співчуття й любов в серця впустить. 

А героїзм – почати із малого, 
Бо все велике носим у собі, 

Усе складне складається з простого: 
Герой живе в мені і у тобі. 

 



10 

 

 Бородянська центральна районна бібліотека для дорослих 

Бородянської селищної територіальної громади 

 ПІП: Лучко Поліна Юріївна 

 Рік і місце народження: 10.11.2003, смт. 

Бородянка, Київської обл. 

 Відомості про навчання - закінчила 

Бородянський академічний ліцей, вступила в 

Київський національний університет імені І. К. 

Карпенка-Карого. 

 Учасник літературних конкурсів: конкурси 

декламаторів поезій Тараса Шевченка; конкурс 

творів «Бородянка – колиска мого дитинства»; 

онлайн-конкурс «Я маю талант»; конкурс «Історик-

юніор» тощо. 

 Лауреат премій, конкурсів - переможниця районних конкурсів декламаторів поезій Тараса 

Шевченка; переможниця Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів у сфері театрального 

мистецтва; переможниця районних олімпіад з української мови та літератури імені Т. 

Шевченка та Петра Яцика, районної олімпіади із зарубіжної літератури; призерка обласної 

олімпіади з української мови та літератури імені Шевченка тощо. Член літературних 

спілок, об’єднань: член ініціативної творчої групи бородянського Палацу культури. 

 Жанр, у якому працює автор - поезія. 

 Спільні заходи з бібліотекою: День українського добровольця; День захисника Вітчизни 

тощо. 

 

Яка ж ти прекрасна, моя Україно! 
 

Ти, мабуть, втомилася, Україно? 

На сході – війна, на волю все рвешся, 

Щодня намагаються тебе на коліна 

Поставить, та ти не здаєшся! 

Яка ж ти прекрасна, моя Україно! 

Скільки в тобі жаги до краси! 

Кожна билинка, кожна пташина 

Настрій дарує і запах весни… 

Біжу я по полю – пшениця буяє, 

Відвідаю ліс – ялинки шумлять, 

Тут кожна травинка зі мной розмовляє, 

Тут можна вічно у тиші стоять… 

А небо? Яке у нас небо чудове! 

По синьому тлі білі хмарки пливуть. 

А сонце? Пекуче сонце ранкове! 

Росисті краплини на землю впадуть. 

Під кожним вікном цвіте калина: 

Червоні грона оксамиту все рясніють… 

Яка ж ти заквітчана, Україно! 

Троянди в садах, ромашки біліють… 

А ріки! А гори! А луки! Гаї! 

Карпати розкинулись, Дніпро протікає, 

Природа дарує мрію мені, 

Сама ж Україна мене надихає! 

І де б, і коли б я не була 

Моя душа летітиме сюди, 

Бо тут усе рідне: й озера, й поля 

І в мене так буде завжди! 

Я – українка! Цим щиро пишаюсь! 

І я не впаду на коліна! 

І в перемогу я теж сподіваюсь, 

Бо в нас незалежна країна! 
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Сільська бібліотека с. Новосілки  Бучанської міської 

територіальної громади 

 ПІП: Гаврилова Світлана Володимирівна, 

псевдонім – Світлана Суниця 
 38 років, м. Київ, наразі мешкає в смт. Чабани 

 Відомості про навчання - У 2001 р. закінчила 

навчання в КТРЕ (Київський технікум радіоелектроніки), 

спеціальність – «Товарознавство та комерційна діяльність». 

- У 2005р. закінчила навчання у КІІМ (Київський 

інститут інвестиційного менеджменту) спеціальність – 

«Маркетинг і PR». 

- У 2013 р. закінчила навчання в «Школі 

народних ремесел» - майстер петриківського розпису. 

 Учасник літературних конкурсів: Учасниця акції «Молоді імена Київщини – ВГОЛОС» від КЗ 

КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» (2020 р.); Учасниця літературного вечора 

присвяченого 150-річчю Лесі Українки в Культурно-мистецькому центрі с. Новосілки (2021р.); 

Учасниця 5-го відкритого міжрегіонального фестивалю авторської поезії та пісні українських 

авторів «Поезія Лелечого поля» (2021р.) 

 Жанр, у якому працює автор - поезія. 

 Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках:  Вірш «Трепет 

серця» в періодичному виданні «Слово жінки» і стаття; Привітальні вірші на замовлення в 

газеті Сумської області. Має сторінку своєї творчості в соціальній мережі фейсбук  «Поетеса 

Світлана Суниця». Вірш «Мови прохання» став об’єктом флешмобу серед козачат «Рій 

Червона калина ім. Івана Богуна». Пісні виконують місцеві ансамблі. 

 Спільні заходи з бібліотекою: Регулярно проводить спільні заходи з бібліотекою с. Новосілки, 

читає власну поезію, твори інших авторів та презентує книги бібліотеки. Присвятила цій 

бібліотеці вірш. Також, мала творчі вечори в бібліотеках смт Чабани, с. Юрівка, м. Вишневе.   

 

ПІСНЯ УКРАЇНІ 

 

Люблю Україну, душею люблю! 

Шаную і славлю прекрасну! 

Люблю її мову співучу, люблю! 

Співаю про неї сучасну! 

Люблю українців, дух волі люблю! 

Шаную і славлю їх силу! 

Люблю українок чарівних люблю! 

Співаю про вроду їх милу! 

Люблю я світанки, всім тілом люблю! 

Шаную блискучу росинку! 

Люблю захід сонця, цю мить я люблю! 

Співаю про котика синку! 

Люблю я всі квіти і трави люблю! 

Шаную цілющу їх силу! 

Люблю дикий ліс і сад я люблю! 

Співаю про дуб і калину. 

Люблю звичай рідний, культуру люблю! 

Шаную надбання народу! 

Люблю вишиванки й віночки люблю! 

Співаю про них доні зроду. 
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СТРУМОК МОВИ 

Струмочок мови мій тече 

Із вуст в вуста перетікає. 

Хтось, часом, бруд в нього кидає, 

Та він тече, все обминає. 

А часом, дітлахи малі 

З струмочка пустять рівчаки, 

Які стрімкішими струмками 

Потечуть потім річками. 

Звеселиться рідний край, 

З струмочка цілий водограй. 

Грають барви веселкові 

В колоритній нашій мові. 

Напуває рідний край 

Мови нашої розмай. 

 

МОВИ ПРОХАННЯ 

Заговори моєю мовою 

Такою модною, 

Такою кльовою. 

Будь в тренді, друже мій, 

І в світі цілому, 

Хай зазвучить вона 

З новою силою. 

Здолай бар’єр, 

Заговори по новому, 

Здивуй усіх 

Мовою уже відомою! 

Щодня поліпшуй 

Моє звучання, 

Нації дар – 

Твоє зростання! 

Хай буду я 

Твоєю шаною, 

Десь солов’їною, 

А десь брутальною. 

Заговори моєю мовою, 

Такою модною, 

Такою кльовою! 

 

МАМО, А ЩО ТАКЕ УКРАЇНА 

 

Україна, дитино це рідна земля, 

Де зросли покоління і наша рідня. 

Україна, як матінка щедра й свята, 

Бо нащадкам своїм всю себе віддала. 

Її ласка - в піснях, колисанках гаїв, 

У потічках річок і у шумі лісів, 

У гойданні від вітру вербових косиць 

І у сяйві небесних розлогих зірниць. 

Її врода - у цвіті квітучого лану, 

У врожаї пахучім плодового саду, 

У кроні високих осик і смерек, 

І у клекоті білих на хаті лелек. 

Її велич - родючий, масний чорнозем, 

Джерела водиці, що б'ють ключем. 

Водоспади, озера, ріки й моря. 

Ось така Україна рідна твоя. 

Бережи її скарб - спадок прароду - 

Символи, знаки, віру й свободу! 

Хай навіки країна славна твоя 

Буде найкраща для тебе земля! 
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ЛЕСИНЕ ДИТИНСТВО  (за мотивами книги Євгена Білоуса «Лесина пісня») 

 

Дозвольте, люди повість вам повісти 

Про Лесю Українку маленьку розповісти. 

Де народилася і як зросла. 

Чи змалечку талантом обдарована була. 

Тож, слухайте… Сидіть тихенько… 

Лесина пісня стукає в серденько… 

Колись давно в Волинськім краї 

У мальовничім, ніби в раї 

Народилося дівчатко – 

Друге у сім’ї дитятко. 

Славна дівчинка зростала 

Маму й тата поважала. 

Дуже знатний в неї рід. 

Шанував його і світ. 

Гарна дівчинка, щаслива. 

В маму лагідна, вродлива. 

Була й батькова в ніс риса – 

Дуже вольова Лариса. 

Як назвала себе Лося, 

Потім так і повелося. 

А як трішки підросла – 

Ім’я Леся узяла. 

Матір Лесі мудра жінка – 

Письменниця Олена Пчілка. 

Берегиня пісня й слова 

Поетеса всім відома. 

Батько ж Лесі пан поважний. 

Він при владі, він відважний. 

Петро Косач знаменитий, 

Справедливий, башковитий. 

Батьки добре дітей вчили, 

Щоб ті рідне все любили. 

Шанували люд простий, 

Звичай рідний, дорогий. 

В ті часи їх рідне слово 

Притискалось примусово, 

Бо на рідній їх землі 

Панувать прийшли царі. 

Школи з мовою закрили, 

Лиш російські залишили. 

Тому, вчились дома діти 

Українською радіти. 

Біля дому у траві 

Було добре дітворі. 

Мати книги їм читала 

І дітей своїх навчала. 

Не справлялася сама, 

Тож  і няньку найняла. 

Нянька була проста жінка – 

Добра, щира українка. 

Леся квіточки збирала, - 

Нянька у вінок складала. 

А як пісню заведе, - 

Леся у танок іде. 

Полюбились Лесь квіти. 

Стала з ними гомоніти. 

Пізнавала світ рослин – 

Де тополя, де полин. 

Пісня в душу їй запала, 

Другом Лесі вірним стала. 

Захопилося дитя 

Вчити пісеньки щодня. 

Так у творчості народній, 

Ніби в промислі господнім 

Уся суть, краса землі, 

Що виблискує в імлі. 

Леся в себе все вбирала. 

Легенд, казок багато знала. 

Тож, її чарівний світ 

Був із ранніх дуже літ. 

У чотири вже читала 

(Брат учивсь, та підглядала). 

Клавіші фортепіано 

В п’ять освоїла старанно. 

А як дев’ять Леся мала – 

Перший вірш свій написала. 

У своїм родиннім колі 

Творчості було доволі. 

Тож, зросла талановита 

Поетеса працьовита… 

…Вже і світ давно змінився, 

А слід Лесі залишився. 
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Сільська бібліотека с. Шпилі Іванківської селищної ради 

 ПІП: Лозенко Іванна Сергіївна. 

 Рік і місце народження: 2003 рік, с. Шпилі  

Іванківського району Київської області. 

 Відомості про навчання - Навчається в 

Університеті державної фіскальної служби України, м. 

Ірпінь. 

 Учасник літературних конкурсів: Учасник 

літературного конкурсу «Натхненні рідною землею» 

 Жанр, у якому працює автор - патріотична  лірика. 

 Перелік творів, опублікованих у періодичних 

виданнях, колективних збірниках:  Вірш «Українець» надрукований у збірці поезій  авторів 

Іванківщини, приуроченій до ювілею району. 

 

Українець 

Я завжди стоятиму за Україну, 

За неї молитиму Бога завжди, 

Щоб ворог не кривдив нашу єдину, 

Щоб діти не знали війни та біди. 

Пишатимусь завжди, що я –  українець, 

Прийшов я таким  і таким відійду! 

Як дійде до краю земний мій гостинець, 

Під прапором рідним я спокій знайду. 

Як далі розлучать мене з рідним краєм, 

В якому могила прароду лежить, 

Ніщо мою душу від них не відкрає, 

А пісня до мене струмком прибіжить. 

Від нас не забрати любов до країни, 

Що частка і камінь наріжний душі. 

І хто б не спитав тебе : «Чий ти, сину?» 

Гордо «Я син України!» скажи. 
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Іванківська публічна бібліотека Іванківської селищної ради 

 ПІП: Слободчик Михайло 

Володимирович 

 Рік і місце народження: 1993 р.н.,  село 

Станішівка Іванківського району Київської області 

 Відомості про навчання: Богуславський 

гуманітарний коледж ім. І.С. Нечуя-Левицького, 

Київський педагогічний університет ім.. Б.Грінченка 

 Жанр, у якому працює автор - лірика, 

патріотична тематика. 

 Перелік опублікованих творів: «Козацька кров», «Троянда 

 Пише вірші, тексти пісень, грає на різних музичних інструментах, співає, захоплюється 

мистецтвом і спортом. Є неодноразовим учасником Race Nation (Гонка Нації).  Вірші 

Михайла Слободчика неодноразово друкувались на сторінках районної газети «Трибуна 

праці», в збірці поезій авторів Іванківщини «Натхненні рідною землею». 

 Михайло постійно приймає участь у концертах селища, як у складі Іванківського оркестру 

духових інструментів, так і в якості соліста та виконавця власних творів. Проживає в 

Іванкові. Працює викладачем в Дитячій школі мистецтв ім.. Марії Примаченко та 

Прибірського НВО. 

Козацька кров 
 

Козацька кров - тіче аж горить. 

За нашу країну - серце болить. 

Ми станем пліч-о-пліч – і в пил зуітрем. 

Ворогів наших вогнем і мечем. 

Встаньмо ж, браття, з колін і підем. 

Ворогів гнати – вогнем і мечем. 

Іншого виходу – в нас вже нема. 

Ми переможем – це наша земля. 

Хай ворог іде – ми не відступим. 

Бо нашу країну – шануєм і любим. 

Хто волю цінує – не стане рабом. 

Не схилимось ми під ворожим кнутом. 

Море горя – сліз та крові. 

Сотні полеглих – лежать у діброві. 

Не станем ніколи – ми на коліна. 

Хай втратимо ще – не одного сина. 
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Сільська бібліотека с. Півці Ржищівської міської 

територіальної громади 

  ПІП: Удовенко Людмила  Федорівна 

 Рік і місце народження: 31 травня 1983 року , с. Півці 

Кагарлицького району Київської області. 

 Відомості про навчання - 2010 року заочно закінчила 

Європейську Школу Кореспондентської Освіти за програмою 

журналістика. 

 Учасник літературних конкурсів: Перший Всеукраїнський 

конкурс есе. 

 Лауреат премій, конкурсів:  Диплом лауреата  першого 

Всеукраїнського конкурсу есе. Спеціальна номінація "Відкриття року" 

 Жанр, у якому працює автор – поезія 

 Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках: 

- Удовенко Л. Летять літа [ Вірш] / Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2001 – 18 травня – С. 3 
- Удовенко Л.Балада о птицах. [Вірш] /Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2002 – 11 червня – С. 3 
- Удовенко Л. Запізніле повернення. [Вірш] / Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2003 – 12 вересня 

– С. 2 
- Удовенко Л. Покинула радість Вкраїну… [Вірш] /Л.Удовенко // Кагарличчина пам’ятає: свідчення 

очевидців, розповіді та спогади, авторські думки, записані юними дослідниками, освітянами, 
працівниками закладів культури, робочими групами місцевих рад Кагарличчини / Ред. 
В.Владіміров – Біла Церква – видавець Олександр Пшонківський, 2008 – С. 171, 172 

- Удовенко Л.Присвята Кобзарю. [Вірш] / Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2014 -  1 квітня – С. 3 
- Удовенко Л. Щоразу повертаєшся до неї. [Вірш]/Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2015 - 29 

грудня – С. 4 
- Удовенко Л. Не сивіє. [Вірш] /Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2016 –5 лютого– С.7 
- Удовенко Л. Досі пам’ять сипле сіль на рану [Вірш] /Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2016 – 26 

лютого – С. 1 
- Удовенко Л. У байдужих не має війни [Вірш] / Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2016 – 18 

березня 2016 – С.8 
- Удовенко Л.Моє рідне село. [Вірш] /Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2016 – 23 серпня – С.4 
- Удовенко Л. А я тебе сьогодні не чекала [Вірш] / Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2016 – 9 

вересня – С. 11 
- Удовенко Л. Півцям [Вірш] / Л.Удовенко // Художні обрії рідного краю: хрестоматія / Уклад..Н.А. 

Побочій – 2017 – С. 82 
- Удовенко Л. Півцям  [Вірш] /Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2017 – 13 січня – С.11 
- Удовенко Л. Знов виринає з пам’яті Майдан [Вірш] / Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2017 – 17 

лютого – С. 1 
- Удовенко Л. Рідному селу. [Вірш] // Вісник Кагарличчини – 2017 – 18 серпня – С. 11 
- Удовенко Л. Лиш на світанку непомітно йдеш. [Вірш] /Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 
- 2018 – 9 лютого – С.11 
- Удовенко Л. Ви Герої [Вірш] /Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2003 – 12 вересня – С. 2 
- Удовенко Л. Не забувай. [Вірш] /Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2018 – 29 червня – С. 11 
- Удовенко Л. Тієї ночі…. [Вірш]/Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2018 –27 липня – С. 11 
- Удовенко Л. Покинула радість Вкраїну [Вірш] / Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2018 – 7 

грудня –  С.11 
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- Удовенко Л. А час тече, тече, немов вода  [Вірш] / Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2020 – 24 
квітня – С. 2 

- Удовенко Л. Затиснута бруківка у руці [Вірш] / Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2020 – 22 
травня – С. 11 

- Удовенко Л. …А спогади живучіші за нас [Вірш] /Л.Удовенко // Вісник Кагарличчини – 2020 – 
4вересня – С.11 

-  Предченко Н. Людмилина пісня [Про Удовенко Людмилу] / Н.Предченко. // Соціальний захист – 
2003 – № 1 – С.28-29 

- Горбач К.. Душа її як день ясний: творчі люди нашої громади [Про творчість Л.Удовенко] / К.Горбач 
// Ржищівський  Вінок – 2019 – 30 серпня – С. 4 

 Спільні заходи з бібліотекою: Спільно з бібліотекою були проведені літературні години, 

години поезії до ювілейних дат письменників і поетів, години скорботи  вшанування жертв 

голодомору, патріотичні години до дня вшанування Небесної Сотні та інші. 

 

Україні 

 

Я бажаю Тобі Україно, 

У чудовий цей ювілей, 

Щоб раділа ти кожну хвилину, 

Від хороших подій і вістей! 

Хай зозулі кують, не стихають, 

Процвітай ще мільйони літ, 

Українці нехай поважають, 

І цінує Тебе увесь світ! 

Хай ніхто не обламує крила, 

І лунає веселий спів, 

Щоб ніколи більш не хоронила 

Своїх дочок, своїх синів. 

І краса і добро є у Тебе! 

І Шевченковий Заповіт! 

Побажаю лиш мирного неба! 

І ще многая! Многая! Літ! 
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КЗ «Ржищівська публічна бібліотека» 

Ржищівської міської територіальної громади  

  ПІП: Матвієнко Валерія Анатоліївна 

 Рік і місце народження: 1989 р., м. Нойштрелітц, Німеччина. 

 Відомості про навчання – 2011-2016 рр Київський Національний 

університет будівництва і архітектури, спеціальність – менеджмент 

організацій, диплом магістра. 

 Учасник літературних конкурсів: «До чего же мир хорош» 2004, 

«Мавка» 2005, «Об’єднаймось, брати мої» 2006, Open World, 2019, 

«Кримський інжир», 2019.  

 Лауреат премій, конкурсів:  Лауреат конкурсів «Мавка» та «Об’єднаймось, брати мої»    

 Член літературних спілок, обʼєднань:  Член Краєвої літературної студії «Зорі Придніпров’я»,  

Літературного об’єднання «Нове слово» при НСПУ. 

 Жанр, у якому працює автор - поезія. 

 Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках:   

- «Падає золото», «Мама і весна.» (Крила. Збірник дитячих художніх творів, 2004) 

- «Падає золото», «Літній спогад», «Осінь», «Бабине літо», «Під колискову вітрів», «Гомоніли 

верби», «Зимовий етюд», «Десь там», «Як гарно квітне сад», «Зореніч», «Про що шепотіло 

листя», «Хай насниться світу», «Кучерявиться дим», «Де», «Ворожба», «А я сьогодні рвала 

бузину», «Присвята», «Квітуче серце України», «Щастя», «Розбуди мене від сну», 

«Звільнення», «Квітуче серце України», «Щастя», «Розбуди мене від сну», «Звільнення», 

«Наша ніч», «Миттєвість», «Світло зір на моєму вікні», «Сонет», «Облетіла весна», 

«Пісенька», «Весна і мама». (В обіймах світу. Лірика, 2006) 

- «Молоді голоси». (Літературна Київщина) 

- «Зореніч», «Дорога», «Білий сон», «Моє одиноке щастя», «Загадка», «Намалюю твій погляд», 

із циклу «Відчуття» : «Іронія», «Сумнів», «Надія», «Смуток», «Неприязнь», «Страх», 

«Терпіння», «Чекання» (Альманах, 2008). 

 Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: В обіймах світу. 

Лірика.  «Слова, що зібрані в суцвіття» - вступне слово від Ніни Вернигори, член НСПУ. 

 Спільні заходи з бібліотекою: Презентація дебютної збірки «В обіймах світу», літературна 

зустріч з читачами Великопріцьківської сільської бібліотеки – філії № 14 КЗ «Ржищівська 

публічна бібліотека». 

Сонце і соняхи 

Сонце і соняхи! Трави некошені! 

Плавиться шлях, мов свіча. 

Стану босоніж в полин припорошений, 

Буду лелек зустрічать. 

Мирно просвердлює спеку задушливу 

Тихе гудіння бджоли. 

Квіти, ходою від пилу обтрушені, 

Наскрізь мене проросли. 

 

І забуваюсь, як бути людиною. 

В венах пульсують жита. 

Не наді мною – то над Україною 

Сокіл 

            Вгорі 

                       Проліта. 
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Літній етюд 

Небо вдягнуло блакитний купальник, 

Впнулось косинкою з білих хмарин. 

Заздрісно дивиться, як в умивальник 

Кидаю персики і нектарин. 

 

Шкірки пахучі помию від пилу 

І надкушу соковитий м’якуш. 

Вип’ю із персика всю його силу 

І одягнуся в халат, як в кунтуш. 

 

Море виблискує, аж задається. 

Перли, мов зорі, срібляться на дні. 

Сонячна Ялта кавунно сміється 

Ялта підморгує морю й мені. 

 

Небо вдягнуло блакитний купальник, 

Впнулась косинкою з білих хмарин. 

Вечір для сонця розкручує спальник. 

Сонця – пахучого, як нектарин.

 

Журавлі 

Там, у лісі, пахне соками. 

Пахне силою землі! 

Над тополями високими 

пролітають журавлі. 

 

А над ними, над крилатими, 

розсипають небеса 

між ялинами кудлатими 

світлу віру в чудеса! 

 

А над небом, між планетами, 

у космічних кораблях, 

люди діляться секретами 

з теплим вогником в очах. 

 

Стільки сил і мрій потрачено 

на таку далечину!!! 

Щоб у темряві побачити, 

осягнути таїну: 

 

найпрекрасніше між зорями 

у космічній дивній млі -  

як над тихими тополями 

пролітають журавлі..

 

Світом іде людина 

Кожен камінчик в дорозі 

Болить під моєю пятою. 

Кожна галузка і шпичка 

Гостро впивається в тіло. 

Важко бути дорослим. 

Ще важче бути собою. 

Легко дається звичка 

Мовчати про наболіле. 

 

 

 

Кожна краплинка світла – 

Веснянкою на обличчя. 

Кожна пітьми краплина – 

Зморшки нові під очі. 

Жаль, зморшки більш помітні, 

Та воно навіть личить. 

 

Світом іде людина. 

Боса 

               Стерню 

                                         Толочить. 
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Оранська сільська бібліотека-філія Іванківської селищної ради 

 ПІП: Рогапьчук Олександра Олексіївна  

 Рік і місце народження: 2006, с. Оране, Вишгородського р-ну.  

 Відомості про навчання – у-ця 10 класу ОНЗ Прибірського НВО. 

 Учасник літературних конкурсів: Всеукраїнський дитячий 

конкурс «У пошуках літературних талантів» (2016, 2018); 

Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули» 

(2017, 2018); Дитячий літературний конкурс «ПероДактиль» (2017-

2018, 2019-2020); Обласний поетичний конкурс «Зерна доброти» 

(2017); Обласний краєзнавчий проект «Молоді імена Київщини»; 

гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» (номінація «літературний 

жанр» 2017); Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді ім. Т.Шевченка (2018); Всеукраїнський 

літературний конкурс «Україна у барвах слова» (2019); 

Всеукраїнський конкурс учнівських творів «Герої у моїй родині» 

(2019); Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» (2020). 

 Лауреат премій, конкурсів:  Дипломант Всеукраїнського дитячого конкурсу «У пошуках 

літературних талантів» в номінації «Поезія» (2016); III місце в обласному поетичному конкурсі 

«Зерна доброти» (2017); ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

«Космічні фантазії» (номінація «літературний жанр» 2017); Лауреат (III місце) Всеукраїнською 

дитячого конкурсу «У пошуках літературних талантів» (в номінації «Поезія» 2018); І місце в 

обласному турі Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули» (2018); III 

місце в обласному етапі VIII-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім.Т. Шевченка (2018); III місце в обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж. брати мої!» (номінація «Література», 2020); 

Фіналістка дитячого літературного конкурсу «ПероДактиль» (2017-18, 2019-20). 

 Жанр, у якому працює автор – поезія, проза. 

 Перелік творів, опублікованих у періодичних виданнях, колективних збірниках:  «Вірш про 

бібліотеку» (газета «Трибуна праці» 2016); «Заграє осінь барвами в саду» (газета «Трибуна 

праці» 2016); «З болем у серці» (газета «Трибуна праці» 2017); «Волонтерам присвячується», 

«Вишивала мама» (поетична збірка «Натхненні рідною землею» 2018); «В День Пам'яті та 

Примирення» (газета «Трибуна праці» 2018); «Село, що живе в серці», «Маки», «Присвячую 

всім вчителям України», «Татові», «Матусі» (газета «Трибуна праці» 2019);  «Пригоди 

Чотирилапих» (альманах «ПероДактиль» 2018-2019). 

 Перелік друкованих та електронних творів про авторів та їхні видання: «В 10 років – 

дипломант» (газета «Трибуна праці» 2016); «Завершився III Всеукраїнський дитячий конкурс 

«У пошуках літературних талантів» (газета «Літературна Україна» 2018); «Почесне трете місце 

з-поміж 528 учасників» (газета «Трибуна праці» 2018); «Поетеса з Ораного» (газета «Трибуна 

праці» 2019); «Серед переможців «Творчих канікул» (газета «Трибуна праці» 2018); «Вдруге у 

фіналі» (газета «Трибуна праці» 2020). 

 Спільні заходи з бібліотекою: Патріотичні акції; конкурси малюнків; години пам'яті до 

вшанування Героїв Небесної Сотні, жертв Голодоморів, до Дня Чорнобильської трагедії; 

свято Матері; свято Захисту дітей; свято до Дня Незалежності; Андріївські вечорниці; свято 

Івана-Купала та інші. 
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30-річчю незалежності України присвячується 

 

Скільки сказано теплих слів  

І рядочків присвячено щирих. 

Незліченна кількість віршів  

Для матусі, що звуть Україна. 

 

Про цю землю, що нас зростила. 

Про це небо над головами. 

Про цю мову, що дарує нам крила. 

Про скарби, що бережуться віками. 

 

Ми страждали, боролись, кричали,  

Аби вільно повітря вдихати,  

І молитви до Бога лунали,  

Щоб не чути розриву гранати. 

 

І упавши на два коліна  

Хтось благає у «смерті» пощади.  

Хтось востаннє обійняв свого сина  

Зі словами : «Щасти, солдате!»... 

 

Та одне я напевне знаю – 

Ми за рідну державу горою.  

І я кожного з вас спонукаю,  

Щоб відчули якою ціною. 

Маємо свято таке неймовірне, 

В цей насичений барвами день  

Батьківщині ви будьте покірні  

І не забувайте ніколи людей. 

 

Що зробили для нас сьогодення.  

Що майбутнє для нас будують. 

Тих людей, що дарують натхнення.  

Тих людей, що на фронті воюють. 

 

Я вітаю тебе, моя Мати. 

Я вітаю тебе, Україно. 

Кожен з нас маг точно знати.  

Що вона для нас всіх єдина. 
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Обухівська центральна публічна  бібліотека Обухівської 

міської об΄єднаної територіальної громади 

 ПІП: Верхова Аріна  

 Рік і місце народження: м. Обухів 

 Відомості про навчання – учениця 9 класу Академічного ліцею №1 ім. А.С. Малишка м. 

Обухова. 

 Спільні заходи з бібліотекою: читала свій вірш, присвячений Лесі Українці на літературному 

вечорі «Дочка України – Леся Українка», який відбувся 24 лютого 2021 року у Обухівській 

центральній публічній бібліотеці. 

 

Рушник – дорога життя. Початок – народження, кінець – завершення життєвого шляху. 

Недарма казали: «Рушник – як доля, на ньому люди вишивали своє життя» 

 

Вишиванка, намисто, рушник і вінок – складова української жіночної краси 

Чи то пісня сумна,  чи то запальний танок 

Ці карі очі, чорні брови, дзвінкі голоси, 

Рушник дарувала  мати сину в дорогу 

Щоб оберігав в новому житті. 

Дівчина поєднує візерунки для молодого, 

Щоб у любові та злагоді разом йти 

Цвіте мальва і горить вогнем калина 

Птахи розсілися між виноградних грон 

Восьмикутна квітка материнський символ 

Рушника перлина 

І ось-ось розквітне лілії бутон 

Скільки подяки і любові вклав Андрій Малишко 

Прославляючи мати у віршах своїх 

«І Твоя незрадлива материнська ласкава усмішка 

І засмучені очі хороші блакитні Твої» 

Одягла жінка вишиванку, розгорнула рушник 

І нехай побачить вся Україна  

Як бабусі, мами, доньки – нації квітник 

Вітають нашу рідну, незалежну і єдину. 
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Алфавітний покажчик бібліотек (за населеними пунктами) 

 

Баришівська ЦБС відділу культури та туризму Баришівської селищної ради С. 4 

Бородянська ЦРБ для дорослих Бородянської селищної територіальної громади С. 10 

Боярська публічна бібліотека Боярської міської ради С. 5 

Дідівщинська сільська бібліотека Томашівської сільської територіальної громади С. 7 

Іванківська публічна бібліотека Іванківської селищної ради С. 15 

(Новосілки) Сільська бібліотека с. Новосілки  Бучанської міської територіальної громади С. 11 

Обухівська публічна  ЦБ Обухівської міської об΄єднаної територіальної громади С. 22 

Оранська сільська бібліотека-філія Іванківської селищної ради С. 20 

(Півці)Сільська бібліотека с. Півці Ржищівської міської територіальної громади С. 16 

Ржищівська публічна бібліотека Ржищівської міської територіальної громади С.18 

Сквирська ЦБС Сквирської міської територіальної громади С. 8 

Сквирська ЦБС Сквирської міської територіальної громади С. 9 

(Шпилі)Сільська бібліотека с. Шпилі Іванківської селищної ради С. 14 

 

Алфавітний покажчик учасників (за прізвищами) 

 

Верхова Аріна С. 22 

Гаврилова Світлана Володимирівна (Світлана Суниця) С. 11 

Журавель Ірина Михайлівна С. 9 

Лозенко Іванна Сергіївна С. 14 

Лучко Поліна Юріївна С. 10 

Матвієнко Валерія Анатоліївна С.18 

Матвійчук Діана Вікторівна С. 5 

Рак  Діана  Денисівна С. 7 

Рогапьчук Олександра Олексіївна С. 20 

Світлана Суниця (Гаврилова Світлана Володимирівна) С. 11 

Слободчик Михайло Володимирович С. 15 

Удовенко Людмила  Федорівна С. 16 

Штундер Юлія Іванівна С. 8 

Ярмольчик  Дар’я  Олександрівна С. 4 
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