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Ïропонований збірник диктантів для дерæавної підсумко-
вої атестації учнів 9-ãо класу заãальноосвітніх навчальних за-
кладів укладено з урахуванням вимоã чинної проãрами з 
української мови.

Óкладачі збірника керувалися принципами, вимоãами й 
нор мами Дер æавноãо стандарту базової і повної заãальної се-
редньої освіти (передусім такими йоãо полоæеннями: у про-
цесі навчання необхідно реалізовувати одночасно навчальну, 
виховну й розвивальну мету і досяãати її; виокремлювати 
змістові лінії нав чальних проã рам – мовленнєву, мовну, со-
ціокультурну, діяльнісну – з тим, ùоб надати мовному на-
вчанню ôунк ціо  нально-комунікативноãо, особистісно-діяль-
нісноãо спрямування та сôормувати в мовців усі види мовлен-
нєвої діяльності, æиттєво необхідні мовні вміння й навички 
æанрово-стильовоãо тексто творення). 

Ïропоновані збірником тексти відобраæають рівень роз-
витку сучасної української літературної мови, її æанрово-сти-
льову диôеренціацію, синтаксичну ускладненість і ãнучкість, 
лексичну повноту й баãатство стилістичних засобів, ãрама-
тичну усталеність, стан орôоепічної, ãраматичної та стиліс-
тичної унормованості. 

Ó збірнику містяться уривки творів української худоæньої 
літератури, текстів з історії, культури, науково-популярних 
статей. Диктанти адаптовано до чинноãо правопису сучасної 
української мови і методичних вимоã навчальної проãрами з 
української мови для заãальноосвітніх навчальних закладів.

Тексти дібрано з урахуванням таких критеріїв: відповід-
ність тексту мовній змістовій лінії проãрами; відповідність 
соціокультурній змістовій лінії (орієнтовним темам з роз -
витку мовлення); відповідність календарно-природничим і 
про   ôесійно-виробничим темам. 

Çбірник містить сто текстів диктантів на всі види орôоãрам 
і пунктоãрам.

Ïисьмова робота з української мови у виãляді диктанту 
надає моæливість об’єктивно перевірити писемну (орôоãра-
ôічну й пунктуаційну) ãрамотність учнів. Ïід час підãотовки 
дев’ятикласників до дерæавної підсумкової атестації вчитель 
має взяти до уваãи чинники, які сприяють успіøному напи-
санню диктанту. Їх кілька.
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ІЯ Перøий чинник – це ãлибоке, усвідомлене знання норм 
української мови, закріплених правилами орôоãраôії та пунк-
туації. Вони викладені в «Óкраїнському правописі», довідни-
ках з правопису й підручниках з української мови для заãаль-
ноосвітніх навчальних закладів. 

Äругий чинник – це наявність уміння правильно писати та 
навичок автоматично ãрамотноãо письма. Суть йоãо поляãає в 
тому, ùо знання правил мови (особливостей, закономірнос-
тей) необхідно трансôормувати в уміння застосовувати певне 
правило до конкретної мовної одиниці (слова, морôеми, 
ôорми, синтаксичної конструкції), а потім закріпити йоãо у 
схоæих (аналоãічних) мовних одиницях. Лиøе добре закріп-
лене вміння правильно писати певну орôоãраму чи пункто-
ãраму моæна øляхом систематичних вправ трансôормувати в 
навичку автоматично писати ãрамотно. Ãарантію успіøно на-
писати диктант має той учень, який володіє цим автоматиз-
мом.

Òретім чинником є морально-психолоãічний стан учня, 
йоãо ãотовність бути уваæним, зібраним, зосередæеним, ціле-
спрямованим, оперативним.

Ãотуючи øколярів до диктанту, вчителю варто такоæ за-
здалеãідь продумати, з якими орôоãрамами й пунктоãрамами 
в них моæуть виникнути проблеми і як цьому моæна запо-
біãти. Çвісно, якùо учень не досить добре знає правила, їх 
слід вивчити. Однак трапляється, ùо, засвоївøи правила, 
øколярі не впізнають їх у закономірності певних явиù, не 
бачать цієї закономірності в конкретному слові чи слово-
ôормі. Ó такому випадку необхідно виробляти вміння засто-
совувати правило до конкретноãо матеріалу тексту. Є й такі 
учні, які добре знають правила, уміють доречно їх використо-
вувати, але в умовах диктування не встиãають зрозуміти 
орôоãраму чи пунктоãраму, визначити й відтворити потрібне 
правило.

Отæе, існують різні мовленнєві ситуації. І коæна з них по-
требує відповідноãо підходу. ßкùо учень не знає правил, їх 
треба усвідомлено завчити, закріпити на баãатьох (а не на 
кількох) прикладах. ßкùо не пов’язує правила з орôоãра-
мами та пунктоãрамами, треба виконувати більøе різноманіт-
них вправ на певне правило. ßкùо не впізнає в орôоãрамах і 
пунктоãрамах правил, закономірностей, специôіки мови, слід 
писати більøе пояснювальних навчальних диктантів, викону-
вати творчі вправи зі зв’язним текстом, тренуватися у сприй-
манні тексту на слух, øвидкому виділенні орôоãрами чи 
пунктоãрами з мовноãо потоку. 
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НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА КУРС 

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Основною ôормою перевірки орôоãраôічної та пунктуацій-
ної ãрамотності учнів є контрольний текстовий диктант.

1. Ïåðåâіðöі ïіäëÿãàþòü: 
• уміння правильно писати слова на вивчені орôоãраôічні 

правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування; 
• уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьова-

них правил пунктуації; 
• уміння налеæним чином оôормляти роботу.
Ïеревірка диктантів дерæавної підсумкової атестації здій-

снюється за традиційною методикою.
2. Ìàòåðіàë äëÿ êîíòðîëüíîãî äèêòàíòó 
• Для диктанту дерæавної підсумкової атестації використо-

вується текст, доступний для розуміння учнів 9-ãо класу.
• Обсяã текстів диктантів становить 160–170 слів з ураху-

ванням самостійних і слуæбових частин мови.
• Для диктантів дерæавної підсумкової атестації викорис-

товуються тексти, у яких опрацьовані правила орôоãраôії та 
(або) пунктуації української мови представлено 3–5 прикла-
дами.

3. Îäèíèöÿ êîíòðîëþ: текст, записаний учнем з ãолосу 
вчителя.

4. Îöіíþâàííÿ 
• Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких 

критеріїв:
– орôоãраôі÷ні та пунктуаціéні помилки оцінюються од-

наково;
– виправляються, але не враховуються такі орôоãраôічні 

та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до 
øкільної проãрами; на ùе не вивчені правила; у словах з на-
писанням, ùо не перевіряється, над якими не проводилася 
спеціальна робота; у відтворенні так званої авторської пунк-
туації;

– повторþвані помилки (у слові, яке повторюється в дик-
танті кілька разів) вваæаються однією помилкою; однотипні 
(помилки на те саме правило, але в різних словах) вваæа-
ються кількома помилками;

– розрізняють ãрубі й неãрубі помилки; зокрема, до
неãруáиõ налеæать такі:

1) у винятках з усіх правил;
2) у написанні великої літери в складних власних наймену-

ваннях;
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ІЯ 3) у випадках написання разом і окремо преôіксів у при-
слівниках, утворених від іменників з прийменниками;

4) у випадках, коли замість одноãо розділовоãо знака по-
ставлено інøий і якùо моæлива інøа інтонація;

5) у випадках, ùо вимаãають розрізнення не і ні (у сполу-
ченнях не хто інøий, ÿк...; не ùо інøе, ÿк...; ніхто інøий 
не...; ніùо інøе не...);

6) пропуск одноãо зі сполучуваних розділових знаків або 
поруøення їх послідовності;

7) заміна українських літер російськими;
– п’ять виправлень неправильноãо написання на правильне 

прирівнюються до однієї помилки;
– орôоãраôічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані 

правила виправляються, але не враховуються.
• Íормативи оцінювання диктанту:

Бали Кількість помилок

1 15–16 і більøе
2 13–14
3 11–12
4 9–10
5 7–8
6 5–6

Бали Кількість помилок

7 4
8 3
9 1+1 (неãруба)
10 1
11 1 (неãруба)
12 –

• Для дерæавної підсумкової атестації з української мови в 
9-му класі передбачається диктант, робота над яким триває 
одну астрономічну ãодину.

×истовий варіант підписується на титульній сторінці так:

Роáота
на дерæавну підсумкову атестацію

з української мови за курс основної øколи
учнÿ (учениці) 9 класу 

(прізвиùе, ім’ÿ та по áатькові в родовому відмінку)

Íа перøій сторінці (там, де стоїть øтамп заãальноосвітньоãо 
навчальноãо закладу) проставляється число циôрами (напри-
клад, 28.05.2013 р.). Íа друãій сторінці виконується робота.
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Ãотуючись до дерæавної підсумкової атестації з україн-
ської мови, візьміть до уваãи кілька порад.

1. Ðетельно повторіть вивчені орôоãраôічні й пунктуаційні 
правила та винятки з них, адæе текст контрольноãо диктанту 
моæе містити будь-які орôоãрами і пунктоãрами, засвоєні 
вами в 9-му та попередніх класах. 

2. Критично і вдумливо проаналізуйте орôоãраôічні й 
пунктуаційні помилки, яких найчастіøе припускалися у 
своїх письмових роботах протяãом року. Ïоміркуйте, чим 
саме вони спричинені (моæливо, неуваæністю, а моæе, ви не 
знаєте від повідноãо правила чи плутаєте йоãо з інøим тоùо). 
Визначивøи причину, леãøе запобіãти помилці.

3. Ïеревіряючи диктант, зверніть особливу уваãу на ті 
слова і розділові знаки, у написанні яких ваãалися під час 
диктування. 

4. Ðозчленовуйте орôоãраôію та пунктуацію на частини. 
Визначте, ùо в коæній з них є основним. Орôоãрами, ùо пи-
øуться за ôонетичним принципом (неáо, ліс, зорі, ходити, 
маÿк, сніг), вимаãають лиøе уваæноãо слухання. Для напи-
сання таких орôоãрам тренуйте слух. 

5. Ïам’ятайте, ùо існують такі правила орôоãраôії, які не 
збіãаються з правилами орôоепії: чується [стоáóйу], а пи-
øеться з тоáою, відповідно: [миеëýйеис′:а] – милуєøсÿ, 
[зустр′ічáйуц′:а] – зустрічаютьсÿ тоùо. Ці орôоãрами пи-
øуться за морôолоãічним принципом. Ó таких випадках 
треба добре знати будову слова, словотвір, частини мови та 
їхні морôолоãічні ознаки, систему відмінювання й дієвідмі-
нювання. До цих орôоãрам налеæать відмінкові ôорми змін-
них частин мови, дієслівні ôорми, правопис суôіксів і пре-
ôіксів та ін.

6. Серед пунктоãрам моæна виділити інтонаційні, струк-
турні та змістові (смислові). Íайпростіøе з інтонаційними: 
моæна натренувати слух на окличну, питальну й розповідну 
інтонації та паузи. Відтак, якùо знати, якій інтонації, паузі 
який знак відповідає, то основний мінімум розділових знаків 
буде поставлено правильно.
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ІЯ Структурні пунктоãрами найскладніøі. Ùоб ними корис-
туватися, треба добре знати синтаксичну будову речення, усі 
типи розділових знаків і основні правила їх розставляння.

Çмістові (смислові) пунктоãрами є спільними зі структур-
ними, бо синтаксична будова речення відобраæає йоãо зміст, 
є ôормою лоãічноãо наповнення. Однак один лоãічний зміст 
моæе мати кілька синтаксичних структур із різними розді-
ловими знаками: ÿк приїду – зайду; післÿ приїзду зайду; коли 
приїду, то зайду.

7. Ïід час самостійної перевірки баæано подумки озвучу-
вати написане. Це допомоæе вам вчасно помітити допуùені 
помилки.
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 Батько нашої історії
Íестор прийøов до Києво-Ïечерської лаври сімнадцятиліт-

нім юнаком і назавæди залиøився тут, ùоб стати не тільки 
монахом-чорноризцем, а й батьком української історії. Істо-
рики сходяться на тому, ùо він був надзвичайно освіченою 
людиною, добре знався і на давньоруських, і на іноземних 
літописах, які читав в ориãіналі. 

Íестора часто називають літописцем. Це так, він справді 
вів літопис, але правильніøе називати йоãо письменником,  
істориком. І не просто перøим проôесійним істориком Ðусі, а 
батьком усієї наøої історії. Íестор дотримувався літописних 
ôорм і хронолоãічноãо викладу подій, але праãнення вислови-
тися øирøе й докладніøе диктувало йому численні вставні 
оповіді в «Ïовісті минулих літ». Ïриãадаймо, наприклад, іс-
торію æиття й смерті віùоãо Олеãа або розправу княãині 
Ольãи із æителями міста Іскоростеня. 

Íестор звів в одне ціле літописи, створені попередниками, 
творчо опрацював їх, і з-під йоãо невтомноãо пера вийøла ці-
лісна, тематично заверøена книãа, яка не тільки дає уяв-
лення про те, звідки піøла Ðуська земля і хто в ній найпер-
øий почав княæити, а й читається як справді захоплюючий 
худоæній твір на теми наøої історії. 

(162 слова) За М. Слаáоøпицьким

 Майбутні засновники Києва
Три красені, мов три туãих молодих дубки! Такі схоæі й 

такі неоднакові. Ось по праву руку стоїть Кий – найстарøий. 
Íадія і ãордість усьоãо роду. Високий, ставний, øирокопле-
чий. Çасмаã ле рум’яне обличчя. Одвертий поãляд ãолубих 
очей, завæди теплих і ласкавих, але в ãніві несхитних і твер-
дих, мов кремінь.

Ïосередині – Ùек. Він середульøий. Ох, цей Ùек! Íе хло-
пець, а воãонь! Ãарячий, запальний, просто несамовитий! Íі-
кому не змовчить, навіть батькові. Ïроте який удатний до 
співу, до музики: заспіває на Ðосі – луна відãукнеться на Дні-
прі. Краùе за ньоãо ніхто не заãрає на сопілці. Без ньоãо 
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ІЯ хлопці й дівчата не розкладають купальських воãниù, не во-
дять хороводів, не пускають вінків по річці. À зараз він такий 
сумирний! Схилив покірно ãарну кучеряву ãолову, ùо полис-
кує свіæою бронзою, опустив додолу очі. 

Õорив має сімнадцять літ. Ó припухлих ãубах – дитяча на-
ївність, а в очах, таких синіх, як весняний ряст, – незбаãнен-
ний подив, ніби він уперøе побачив світ. Однак, незваæаючи 
на молодість, він має дуæі й умілі руки: кує залізо й виãотов-
ляє серпи. 

(161 слово) За В. Маликом

 Прощання з богами
Був день великий, по вінця залитий сонцем. Співало пта-

ство по садах і схилах, сріблом світився й виãравав Дніпро, 
незмінно пахло медами, влеæаними ãруøами-дичками, дозрі-
лим літом, ùо купалося в травах і дзеркальних водах непо-
рочних дів – Либіді, Ãлибочиці, Ïочайни, рідних дочок ді-
дича Дніпра. Їхня врода й чистота були такі непорочно-ди-
тинні, ùо навіть качки не колотили тієї дæерелиці. Ðічкові 
чайки зрідка торкалися крилом тоãо синьоãо срібла, та ùе 
якась ластівка нап’ється йоãо й стрімко подасться ãеть, ùоб 
навіть тінь від неї не впала в ту чисту ãлибінь. 

Ó Києві стояв ãул, як у лісі, де валяли дерева. Íа ãорі, на 
схилах рубали ідолів, скидали в одну купу й палили. Ïолум’я 
злітало аæ у піднебесся, а дими виїдали очі. Ïеруна æ 
прив’язали мотузкою коневі до хвоста й волочили від Княæої 
ãори, а далі по Боричевому узвозі. Дванадцять муæів іøли 
поруч і били йоãо палицями. Ðучаєм переправили до Дніпра, 
хвилі підхопили ідола й понесли рікою.

Стояв лемент по всьому місту Кия. ×орно кляли князя 
волхви й æерці.

(162 слова) За К. Мотрич

 Київ за князя Ярослава Мудрого
Князь ßрослав Мудрий, який очолив Давньоруську дер-

æаву після Володимира, дбав дуæе про її столицю – Київ.
Було це вæе велике місто, ùо мало понад сто тисяч меø-

канців. Ç усіх сторін з’їздилися до Києва свої та чуæі люди: 
чи то купити, чи продати ùось, чи за інøою своєю власною 
або й дерæавною справою, чи до суду, чи до уряду.

Давній ãород, ùо стояв на ãорі, не міã уæе помістити під 
час небезпеки всіх меøканців. ßрослав розøирив йоãо втроє 
й наново укріпив. Довкола йøли високі вали, збудовані з ка-
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ІЯміння й землі, з дерев’яними й мурованими веæами, з ãлибо-

ким ровом, ùо через ньоãо вели мости. До міста моæна було 
увійти з трьох сторін через укріплені ворота. Íайславніøими 
були Çолоті ворота з південноãо заходу, збудовані з каміння 
та цеãли й покриті золотою бляхою.

Серед валів, біля Десятинної церкви, ßрослав поставив 
нову княæу палату й різні церкви. Íайбільøу славу мала ве-
лика церква Святої Соôії, або Боæої Мудрості, з десятьма ба-
нями, прикраøеними різьбою, ãарними образами й малюн-
ками.

(165 слів) За М. Коцюáинським

 Козацькі чайки
«Ïоява на морі чотирьох козацьких човнів наводила на 

Константинополь більøий æах, ніæ поява чуми», – писав 
ôранцузький посол. 

Çапорозькі козаки були вправними воїнами не тільки на 
суходолі, а й на морі. Їхні славнозвісні чайки не боялися ні 
бурі, ні ваæких ãармат турецьких ãалер, до яких вони смі-
ливо підходили впритул. ×айки – це бойові човни, видовбані 
з дерева, з вітрилами й веслами. Çазвичай вони були понад 
дванадцять метрів завдовæки й п’ять – завøирøки. Íа коæну 
сідало кілька десятків невтомних веслярів. Ðозсікаючи воду, 
чайка летіла, мов на крилах. Ó ній вміùалося до øістдесяти 
осіб з усім спорядæенням, до якоãо входило навіть кілька леã-
ких ãармат.  

ßкùо козаки бачили в морі турецьку ãалеру, їхні чайки 
миттю øикувалися у ôормі півмісяця, ùоб вона не змоãла 
втекти. Íаблиæаючись до вороæоãо судна, запороæці вели не-
впинний прицільний воãонь з руøниць, потім із øаблями в 
руках видиралися на ãалеру – і починався рукопаøний бій. 
Тут уæе протистояти козакам не міã ніхто. 

Із захопленоãо корабля забирали здобич, дно йоãо прорубу-
вали, султанський ôлот ставав менøим ùе на одну ãалеру.

(166 слів) За М. Слаáоøпицьким

 Історія
Історія однозначно свідчить про те, ùо найнепохитніøі для 

сучасників певної епохи реалії æиття моæуть зникати зовсім 
або переæивати неймовірні метаморôози. Так, одні, колись 
нікому не відомі, міста й країни набувають великоãо значення 
й моãутності, інøі відходять у небуття або æ втрачають свою 
колиøню велич.
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ІЯ Скаæімо, на початку сімнадцятоãо століття на карті світу не 
було такоãо міста, як Íью-Éорк, ùо сьоãодні є ôінансовим цен-
тром усьоãо світу. Тільки тисяча øістсот двадцять øостоãо року 
ãолландська компанія заснувала на території племені ірокезів ма-
леньке містечко – майбутній Íью-Éорк. Õто тоді знав про ньоãо? 
À приблизно в той самий час зійøла нанівець військова й торãова 
моãутність Венеції – блискучої володарки морів, ùо мала непере-
моæний ôлот і перепов нені золотом банки. Óспіх тоді обертався 
навколо Ïариæа, Лондона, Àмстердама, Відня. Останні два міста 
не збереãли до наøих часів своãо тодіøньоãо світовоãо впливу.

Сьоãодні все тече, усе змінюється так øвидко, як ніколи 
раніøе. Однак сучасники не здатні помічати й відповідно оці-
нювати ці зміни. À от зãодом історики майбутньоãо все оці-
нять і розкладуть по полицях.

(163 слова) За К. Гудзик

 Українська національна ідея
Спільна свідомість українськоãо народу повільно, але все æ 

ôормується на наøих очах силою обставин йоãо територіаль-
ної, економічної, мовної та культурної зібраності. Éдучи на-
зустріч одна одній, øануючи одна одну, переймаючи одна від 
одної реãіональні традиції патріотичноãо змісту, усі Óкраїни, 
від Çакарпатської до Слобоæанської, обов’язково зійдуться в 
українській ідеї і об’єднаються в нерозривній єдності наøоãо 
народу.

Це – альôа й омеãа української ідеї: створити націю, об’єд-
нану не лиøе історичною пам’яттю, мовою, культурою, а й 
залученням коæноãо ãромадянина до реалізації своїх здібнос-
тей, до конкретної праці на будівництві демократичноãо су-
спільства і національної дерæави.

Çбереãти й зміцнити почуттям батьківùини свою дерæа ву – 
це завдання наøої інтелектуальної і політичної еліти, зре-
øтою, завдання наøоãо народу, якùо він хоче бути нацією, 
успіøно конкурувати з моãутніми сусідами в усіх сôерах 
æиття. 

Тільки україн ська дерæава, у якій пануватиме національна 
ідея, дасть наøому народові світлу будуùину й невмируùість. 
Тільки за умови тривалоãо, безперервноãо існування україн-
ської дерæави неподільність Óкраїни та її суверенітет стануть 
моральним законом і незаперечною істиною для наøих ãрома-
дян і для всьоãо світу.

(161 слово) За Ä. Павличком

7



11

У
К

Р
А

ЇН
С

Ь
К

А
  М

О
В

А
Д

Е
Р

Ж
А

В
Н

А
  П

ІД
С

У
М

К
О

В
А

  А
Т

Е
С

Т
А

Ц
ІЯ Символіка українського прапора

Ó наøому синьо-æовтому прапорі відбита ідея, у якій си-
ній колір пов’язаний з водою і поняттями «ниæній», «зем-
ний», «æіночий», «лівий», а æовтий – із воãнем і поняттями 
«верхній», «небесний», «чоловічий», «правий». Коли æодна 
із цих стихій не переваæає і вони ãармонійно поєднані, має 
місце світова й суспільна рівноваãа, панує злаãода. Саме таку 
ідею закладено в наøому дерæавному прапорі, який творять 
дві рівновеликі половинки – синя і æовта, символи води й 
воãню. 

Ці дві моãутні й протилеæні природні стихії, поєднуючись, 
творять æиття. À на барвному рівні поєднання синьоãо й æов-
тоãо кольорів дають колір æиття – зелений. Ïереваæання 
якоїсь стихії – води чи воãню – призводить, за первісними 
уявленнями, до природних катаклізмів, лихоліть. 

ßкùо виходити з уявлень наøих праùурів, барвні поло-
винки українськоãо прапора мають розтаøовуватися інакøе: 
верхня половинка – æовта, а ниæня – синя. Саме під такими 
прапорами українці брали участь у національно-визвольних 
змаãаннях за свободу й незалеæність рідноãо краю. Ïояс-
нення синьої барви як неба, а æовтої як достиãлих пøенич-
них ланів – пізніøе переосмислення, коли істотно призабу-
лося первісне, сакральне значення цих кольорів.

(161 слово) За С. Íаливайком

 Символ влади й перемоги
Давніøої та поøиреніøої зброї не знає історія. Булава ві-

дома з прадавніх часів у всіх краях і в усіх народів. Вона була 
холодною зброєю ùе до винайдення списа, меча, лука. Коли 
æ воãнепальна зброя витіснила булаву, люди перетворили її 
на символ влади. Той, хто в давнину вправно володів була-
вою, був справді моãутньою людиною, а тому мав право керу-
вати інøими. В Óкраїні, Ïольùі, Туреччині булава стала сим-
волом величі та дерæавної влади.

Ãетьманська булава складалася з дерев’яної чи металевої 
ручки, до якої кріпилася металева куля із золотим або сріб-
ним покриттям. Її оздоблювали коøтовними каменями.

Õто мріє про булаву, має пам’ятати, ùо її дають лиøе ãід-
ним. Õто береться за неї, мусить розуміти, ùо її дуæе ваæко 
здобути, але ùе ваæче втримати. Çдобувøи булаву, треба 
знати, ùо нею слід користуватися мудро, адæе вона здатна 
творити і добро, і зло, будувати й руйнувати, зміцнювати зла-
ãоду й сіяти вороæнечу.
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ІЯ Булава збереãла свою прадавню моãутність відтоді, як була 
зброєю, і набула нової сили, коли стала символом влади.

(163 слова) За À. Багнюком

 Зв’язок поколінь
Є в Óкраїні такі унікальні місця, ùо однієї їхньої мальов-

ничості в будь-який сезон, а надто в пору буяння зелені, до-
статньо, ùоб назавæди привороæити серце й дуøу. Àдæе 
з   висоти птаøиноãо лету на десятки кілометрів видно світ 
на   всі йоãо чотири сторони, а відчуття простору породæує по-
чуття ùастя. À ùе, як на додачу, земля ця овіяна леãендами 
козацької минувøини.

Øар-ãора, ùо на Ïолтавùині, – стометрової висоти видо-
вæене плато, яке знизу омивається водами Ïсла. Баãато подій 
за майæе тисячоліття знали Øар-ãора й сотенне козацьке міс-
течко Ãовтва. Çокрема, навесні 1638 року ãетьман Çапорозької 
Січі ßків Острянин розãромив тут польсько-øляхетське вій-
сько на чолі з коронним ãетьманом Миколою Ïотоцьким. 

Íа початку червня вæе кілька років поспіль на Øар-ãорі 
відзначають свято козацької слави «Цілюùе дæерело», на яке 
з’їæдæаються численні ãості. Ó святкових концертах беруть 
участь худоæні колективи, проходить видовиùне театралізо-
ване дійство – козацькі бої, реконструкція баталій з янича-
рами. Óсі охочі моæуть скуøтувати козацькоãо кулеøу. À 
ве  лика кількість учасників народноãо ãуляння у виøиванках 
і козацьких строях – наочне свідчення орãанічноãо зв’язку 
поколінь. 

(162 слова) За Ë. Кучеренко

 Патріотизм

Ùо таке патріотизм? Ðік у рік, з покоління в покоління 
точаться суперечки. ßкий він? ×и існує? ×и справæній?

Для коãось патріотизм виявляється в любові до рідної 
землі, коли повітря, вода, сонце й зірки, ùо мерехтять над 
рідною оселею, – неповторні. Лиøе тут, на Батьківùині, вітер 
має присмак степу. Лиøе тут небо таке високе й блакитне, ùо 
йоãо не сплутаєø із небом чуæої землі.

Для коãось патріотизм уособлює рідна хата, усе, до чоãо 
змалечку прикипіла дуøа. 

Для всіх утіленням патріотизму є слово, рідна мова, якою 
розмовляли праùури, у якій міститься код нації, ôормується 
думка. ×ерез мову люди усвідомлюють себе народом зі спіль-
ною історією та долею.
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ІЯДля коãось патріотизм персоніôікується в людях: знаних 

співвітчизниках, просто рідних і друзях. Це теæ патріотизм, 
бо без розуміння ролі коæної людини не буде ані дерæави, ані 
народу.

Однак хоч би там як, невід’ємними складовими патріо-
тизму є віра в себе, у свій народ, вірність Батьківùині. Озна-
ками патріотизму є такоæ øляхетність, висота духу, розу-
міння ваæливості збереæення æивої історичної пам’яті.

(161 слово) За Í. Äев’ÿтенко 

 Любов до отчого краю

Із чоãо починається любов до отчоãо краю? Біліє розквітла 
ãречка, де-не-де підсинена волоøками та ùе зæовтіла від су-
ріпки, а над нею, а в ній зрідка прокочується бдæолиний 
звук. Ãречка біліє м’яко, вона ùе молода, її зеленоãо листя 
ùе не торкнулася осінь своїм умілим квачиком і не визоло-
тила йоãо. À навколо ãречки вæе все покоøено, і блідо-æовті 
присадкуваті оæереди двома велетенськими криæинами за-
стиãли на стерні. Добрий од неї йде дух, хлібний, дух достиã-
лоãо збіææя.

Ãен по зãірку темно-зелено причаївся ãайок, а самий верх 
зãірка вільний од дерев. Там, либонь, ùось було засіяно, а 
тепер скоøено, й стерня ясна, свіæа, немов ùе чистіøою зда-
ється від синьоãо неба, ùо прихилилося до неї своїми øиро-
кими ãрудьми. 

Íа все це дивиøся, усе це вбираєø у себе, сповнюєøся ви-
сокістю простору, ùо обляãає тебе, і відчуваєø, ùо не в силі 
не любити цей рідний куток землі, ùо ця любов стоїть клуб-
ком у твоєму ãорлі й ти не ãоден той клубок проковтнути. 

Çвідки й коли приходить ця любов до рідної чорної землі? 

(165 слів) За Є. Гуцалом

 Серце України

Тільки українець моæе зрозуміти справæню ваãу слова 
«Київ». Київ – це не просто столиця. Київ – це вузол, яким 
тисячолітня історія зв’язала два континенти – Європу й Àзію. 
Великокняæий престол, володіння якоãо простяãалися на 
схід до Дону й на захід до Сяну, змаãання з Візантією за пер-
øість над ×орним морем, походи Святослава Õороброãо і, на-
реøті, монãольські навали – це свідчення тоãо, ùо, не будь у 
той час на Дніпрі Києва, не було б на Віслі Кракова, на Влтаві 
Ïраãи. Ïід руїнами Києва поховано здобутки лиøе тоãо на-
роду, ùо репрезентував Київ. Ïід руїнами золотоверхоãо Ки-
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ІЯ єва поховано не тільки вияви матеріальної культури, не лиøе 
церкви, зàмки, а передусім заховано серце цієї землі. 

Коли в київських печерах ãоріли воскові свічки наøих Íе-
сторів, коли ставала на ноãи Києво-Моãилянська академія, 
тоді Київ і йоãо земля знову починали променитися своєрід-
ним сяйвом неповторної культури. Десь у далекому полі дзве-
ніли øаб лі, тупотіли копита коней, але в Києві ãули дзвони 
оновленої Соôії, росли заводи й лопотіли вітрильники торãо-
вельних кораблів. Серце Óкраїни б’ється в Києві. 

(161 слово) За У. Самчуком

 Київські акації
Весною, коли рясним білоцвіттям каøтанів і акацій заки-

пає Київ, вечорами синіми виходæу я на круті й зелені схили 
Дніпра. Çнайомою стеæкою пробираюся в парк до Àскольдо-
вої моãили, сідаю на лаві під білим наметом розквітлої акації 
і слухаю дивний зачарований ãомін землі.

Солодкі пахоùі настояних на сонці акацій пливуть у пові-
трі, злеãка паморочать ãолову й викликають у дуøі терпкий 
смуток. Ó ãуùавині, ùо заплела круті дніпровські схили, спі-
вають, заливаючись солодким ùебетом, солов’ї. І пісні запіз-
нілих молодих веслярів линуть знизу від річки, котяться над 
дніпровськими плесами.

Çаходить блакитна ніч, ясними мерехтливими зорями ãап-
туючи небо, і тихими лунами озиваються зелені парки на ко-
соãорах, пливуть над ними звуки пісень. То виходить юність 
на дніпровські кручі, під місяць і зорі, на плоùі й бульвари, 
де білим полум’ям свічок доãорають каøтани.

Íаді мною тихо øумлять акації, стоять, мовби заãорнув-
øись у білі, ніæні, прозорі тканини. Срібне мереæиво заплі-
тає в їхні рясні крони місяць, ласкавий вітер ãолубить їхні 
кучері. À вони злеãка поãойдуються в млосній нестямі, такі 
запаøні й соромливо-ніæні. 

(164 слова) За І. Цюпою

 Велика ріка мого народу
Боæе, як баãато у світі краси! ßке небо! À Дніпро синій-

синій, чистий. Брате мій Дніпре, батьку мій дороãий і пре-
красний! Скільки радості, скільки ãлибоких найдороæчих по-
чуттів принесли моєму серцю рідні твої води! Скільки люд-
ської краси відкрилося мені на твоєму урочистому березі! ßкі 
великі подарунки приніс ти мені, незабутній і безмірно, ãли-
боко любий! Скільки ласки у вітрах над тобою, у синьому 
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ІЯнебі, ùо дивиться у твої води й вічно милується тобою! 

Скільки æиття і зворуøливої поезії у твоїх прозорих дæере-
лах! Ти сонце, ніæне й ùед ре, якому я поклоняюся й покло-
нятимуся все æиття, річко моя дороãа й велика!

Велика ріка народу моãо!
Ïрийми мою любов і безмеæну подяку, ùо народився я на 

твоїх береãах, ùо пив твою м’яку й чисту воду, ùо воскрес я 
дуøею біля тебе і ùо вся дуøа моя сповняється твоєю кра сою. 
І очі мої, і мій слух – усі почуття заспокоєні біля тебе, оповиті 
тобою, красо моя, моє свято, ùастя моє. ßк баãато добра по-
дарував ти мені! Любов’ю наповнив моє серце, надихнув мене 
на розуміння великоãо.

(167 слів) За Î. Äовæенком

 Канівські гори
Канів. Одне з наймальовничіøих і найдавніøих міст у лоні 

незалеæної Óкраїнської дерæави. Ідеться про святу землю, де 
започаткувалося звитяæне українське козацтво і яка береæе 
вічний сон безсмертноãо Кобзаря. Це прадавнє поселення сла-
виться прекрасними людьми, унікальними майстрами й свя-
тими ãорами.

Одяãнені в зелені øати, черãуючись із рукотворними ла-
нами й луãовими килимами, дібровами та ãаями, ãори набува-
ють особливої привабливості. Саме про них слова поета Ïавла 
Тичини, добуті з ãлибини великоãо серця: «І ви, канівські 
рідні висоти, із æивим, вічно трепетним серцем Тараса, для 
нас виùі від усіх на світі ãір».

Та й цим не вичерпується винятковість Канівських ãір. 
Вони мають незвичайну будову: їхні породи зім’яті в складки 
химерних ôорм, роздроблені й покривлені. Çа своєю непо-
вторною структурою канівські висоти унікальні. Àрхеолоãи й 
палеонтолоãи в ãлибинах канівських ярів читали, як по від-
критій книзі природи, історію невпинноãо розвитку æиття на 
планеті Çемля.

Довідавøись про утворення й археолоãічне минуле ãір, ùо 
сусідять зі славним Дніпром, зваæтеся на подороæ у наø ма-
льовничий край, аби на власні очі побачити коæну з них.

(166 слів) За І. Сорокопудом

 Моя Чернігівщина
Баãата й прекрасна ×ерніãівùина, славна своєю історією, ча-

рівною природою та людьми, ùо звеличують її своєю працею 
і творчістю. 
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ІЯ Ця земля – рідна для мене, бо саме тут я народився, тут 
біãав луками, милувався казковими краєвидами. Ç дитинства, 
як і більøість моїх ровесників, пізнав селянську працю з її 
споконвічними турботами й проблемами, які не допомоæе ви-
ріøити ніхто, хіба ùо тільки власні руки й ãолова. Ці прості 
істини, як і перøі уроки про землю-ãодувальницю, яку треба 
любити й øанувати, про хліб насуùний, почув я вперøе від 
своãо дідуся.

 Ïізніøе, у øкільні роки, учитель історії на простих прикладах 
пояснював, ùо таке любов до своєї землі. «Çапам’ятайте, – 
ãоворив він, – Вітчизна починається з берізки, посадæеної 
свої ми руками, з прозорої водиці, зі струмочка, ùо протікає 
поруч із ваøим домом». Коли я йøов слуæити в армію, учи-
тель вручив мені торбинку із землею. «Де б не був, – сказав,   – 
повертайся додому, на малу батьківùину». 

Ãлибоко в дуøу запали мені йоãо слова, допомаãають нести 
любов до рідноãо краю через усе æиття, поãлиблюючи й при-
мноæуючи її. 

(164 слова) За М. Òиùенком

 Рідні місця
Коли розвиднілося, студенти впізнали цю місцину. Ç’ясу-

валося, ùо йдуть вони øевченківськими місцями чи десь не-
далеко від них. À верби, ùо так розкіøно хиляться понад 
ставками, – це, моæе, ті самі, ùо були описані ùе Íечуєм-
Левицьким. 

Ðанок народився в росах, у зелених буйноùах левад. Весь 
край засвітився соняøниками, ùо моãутньо розвертаються 
своїми туãими коронами для цвіту. Картоплі по пояс, ãусті, 
непролазні. Óсе наливалося æиттєвою силою в цю блаãодатну 
пору ранньоãо літа. Çдавалося, земля праãне виявити всю 
свою ùедрість, порадувати людей усім найкраùим. Цвітуть 
картоплі, і мак по них цвіте. Соняøник виãнався під стріху, 
і кручені паничі по ньому в’ються. Левади ваблять холод-
ками, водою ставків блиùать, розкидаються øатрами верб, 
куùами калини.

Ó садках біліли хати. Ùо не хата – то витвір мистецтва! 
Скільки хат, стільки доклало рук худоæників і худоæниць 
народних. Одна підведена червоним, друãа – синім, та вкрита 
соломою, сусідня – очеретом. В однієї наличники на вікнах 
ãолубі, а в друãої – по ãолубому ùе й червоненькими візерун-
ками розмереæено. І всі білі-білі, чисті, святкові. Íе для ві-
йни, для ùасливоãо літа, видно, білилися.

(168 слів) За Î. Гончаром
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ІЯ Іду до Десни

Ïрозорий, дзвінкий березневий ранок. Сонце невпинно зді-
ймається над Десною, і на річці золотиться не стеæинка, а 
ціла дороãа.

Іду до Десни навпростець, через ãороди. Ïід ноãами остан-
ній сніã хрумтить, схоæий на сіру крупчасту сіль, тріùить 
торіøнє бадилля. Моæна було піти через Àнтонів узвіз, на-
їæдæеним øляхом, але в такий ранок хочеться хутчіøе ді-
статися до річки.

Трохи попереду хлопчина біæить. ßк не придивляюся, не 
впізнаю. ×ий то? Біæить і біæить: чи ùоб сон розіãнати, а чи 
подивитися на враніøнє сонце, чи просто сказати Десні: 
«Çдрастуй!» І враз йоãо постать зникає за паãорбом.

Виходæу на кручу й завмираю.
Сонце виціловує, визолочує річку – таку цнотливу іùе, 

таку несміливу, якусь сумовиту після зими. Ïри бåрезі черво-
ніє яскраво верболіз, біліють пухнасті котики, кричать про 
весну кимось зламані ãілки.

Óæе набирає весняної сили Десна, лиøе подекуди пропли-
вають криæини. Íа одній ворона пливе – капітан без ко-
манди. Струменить Десна вічним плином, øурхотить пісок, і 
криæинки дзвенять по-весняному. Íа бåрезі непоруøно й ве-
лично височіють дуби-дідуãани, а на них напливає сонце.

(163 слова) За В. ×ухліáом

 Рідна ріка
ß дивлюся на сіро-синій Дніпро, слухаю плескіт хвиль. Íі-

чоãо дороæчоãо у світі немає для мене. ß не хочу розлучатись 
і нізаùо не розлучуся з моєю рікою. І якùо судилося мені 
зробити ùось красиве й велике в æитті, то тільки на її бере-
ãах, ласкавих і чистих.

Íіколи ùе я так не відчував æиття, і не був так переповне-
ний любов’ю до своãо народу, і не почував такоãо безмеæно 
радісноãо зв’язку з ним. 

ßк баãато хочеться мені сказати про любов до ріки моєї 
рідної, ясної. Ðічко моя! Æиття моє, де і чому я забарився, 
чоãо так пізно прийøов до твоãо береãа, теплоãо й чистоãо? Íа 
твої ясні води, на урочисті зорі, ùо дивляться в тебе з неба? 
Люблю я воду твою ласкаву, æивотворяùу. І береãи твої чисті, 
і всіх людей простих, ùо трудяться, æивучи на твоїх береãах. 

Óклоняюся тобі за ласку, за баãатство, ùо дала моєму 
серцю, за те, ùо, дивлячись на тебе, стаю я добрим, людяним 
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ІЯ і ùасливим, ùо моæу любити тебе все æиття, річко моя, дуøе 
моãо народу.

(167 слів) За Î. Äовæенком

 Спогади

Ç моря повівав вітерець, повітря було волоãе, напоєне ãір-
кими, млосними запахами лавра та м’яти, ùо піднімали з дна 
пам’яті давно забуті споãади дитинства. Ïам’ять сяãала ку-
дись ãлибøе, у минулі покоління, де подзвонювала ясна не-
лукава сталь киндæалів, поцокували точені копита вороних 
коней і лунав звабливий, трохи поãордливий дівочий сміх. 

Це було йоãо повітря, і ãори за спиною йоãо, і в серці на-
родæувалися тихі сплески, яких він не міã пояснити, але від 
яких йому ставало неймовірно приємно. Çненацька він поду-
мав про те, ùо міã би æити тут повсякчас, безбоязно блукати 
береãом моря, де, неначе зелені вітрильники, стоять старі, ùе 
доісторичні, реліктові сосни. Більøе таких сосен немає ніде в 
цілому світі. 

Ïонуро, таємниче øумить самøитовий, такоæ реліктовий, 
ãай, у який він заходив тільки два рази в юності. À ùе далі 
кострубатяться куùі øипøини та оæини. Ïоміæ ними па-
суться корови, ополудні вони заходять у воду й стоять ка-
мінно, проводæаючи великими добрими очима білі пароплави 
на обрії. Так само вони проводæали колись смуãасті вітрила 
ãрецьких арãонавтів, які пливли сюди по золоте руно. 

(167 слів) За Þ. Муøкетиком

 Торжество любові
Óсе минає і все проходить, але продовæується æиття, дæе-

рело якоãо – любов. І як навіть найãустіøий дим не в силі 
заступити сонця, так і найчорніøе зло не в змозі подолати 
добро, ùо виходить з любові. Íевмируùим є все, ùо здатне 
любити. 

Íі, Максим із цієї землі нікуди не піде! Íі на схід, ні на 
захід, ні на південь, ні на північ! Він буде на цій землі. І ніхто 
йоãо з неї не зіпхне. Íі, не зіпхне! Моæуть стерти йоãо тіло на 
порох, але не змоæе ніхто стерти на порох йоãо дуøі, не змоæе 
зіãнати її із цієї землі. Ïомиляються ті, хто воãнем і залізом 
прийøли йому диктувати свою волю. 

Íеперемоæним є все, ùо народæене для творчості, для ра-
дості, для цвітіння.

Відãримлять ãрози, відøаліють страøні ураãани залізні, 
одбахкають блискавки зла й незãоди, проллються доùі ãро-
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ІЯмові і змиють, очистять усе. І зацвіте рясним цвітом те, чому 

цвісти налеæить, ùо народæене цвісти й буяти. 
І тоді високо в небо підніметься сад чарівний, буйно роз-

квітлий. 

(160 слів) За Іваном Багрÿним

 Земля

Ó дні, коли небо прибиралося в синявий øовк, а сонце роз-
ходилося блискучим золотом, æилося преãарно. Такі дні були 
милі для Івоніки. Тоді він сам до себе усміхався. Ïереæивав 
сам стан землі й був із нею заодно. Çнав усе, ùо було любо 
збіææю. Íеначе чув і бачив, як земля із задоволенням роз-
коøувала, як її соки відсвіæувалися і як вона, насичена, ди-
хала пахоùами. Ó тому віддиху так і купалося все над нею. 

Те знали й бдæоли йоãо – вони були розумні й проворні. 
Вилітали поспіøно, літали від одної квітки до друãої і бри-
ніли всі враз задоволено. Íиви з конюøиною простиралися 
ãен-ãен, приманювали коæноãо до себе. À їхні білі й роæеві 
квіти, упереміø зі свіæою зеленню, дрібним барвним усміхом 
своїм до ясноãо сонця вклонялися, до леãкоãо півсну, заколи-
сувані одностайним ніæним дзиæчанням бдæіл.

Ãарна була земля. Ó своїх барвах æива й свіæа, øкода 
лиøе, ùо не ãоворила. Івоніка любив її. Він знав її в коæній 
порі року й у різних її настроях, мов себе самоãо. 

(161 слово) За Î. Коáилÿнською

 Чумацька душа
Ó моãо діда не було своãо земельноãо маєтку, але він мав 

уродæену пристрасть до землі й до коней. Ç яким замилуван-
ням він стеæив за буйними молодими сходами, за розкіøною 
паøнею! Ïізніøе, коли, з’їхавøись з усіх куточків Óкраїни, 
ми збиралися вдома всі разом, дід, цілуючи нас зі сльозами в 
очах, незмінно ставив нам одне й те саме запитання: «À чи æ 
добре æито росте?»

Коæноãо вечора ми запряãали коня й виїæдæали поãля-
нути на паøню в полі. Дідова дуøа раділа. Море зеленоãо 
збіææя хвилювалося аæ до обрію. Дід зупиняв коника на роз-
доріææі. Íарвавøи пучок свіæої трави, він давав її Бурень-
кому, поãладæуючи йоãо лискучу золотисту ãриву.

Вдоволений дід звертався до зустрічних селян: «Íу, як 
там, Ïилипе, чи ãарна в тебе ãречка?» À до інøоãо: «Ùось 
твоє æитечко, Ларивоне, рідкувате цьоãо року!»
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ІЯ Дідова чумацька натура була нерозлучна із землею, з тва-
ринами, з природою.

Çемля! Вона краùа за золото, вона дає нам і радість, і 
ùастя, і силу. Це – споконвічний і мудрий керівник наøоãо 
æиття.

(161 слово) За Î. Гриùенком

 Жнива
Матвій іде відпочивати. ßк звичайно, спить він у клуні. 

Міæ своїми снопами, міæ своїм знаряддям. Çапах зерна вільно 
вливається в йоãо øирокі втомлені ãруди. Так само, як і ко-
лись, кладе на ãруди знак хреста, так само просить янãола-
хоронителя зайняти коло ньоãо місце й бути йому охороною в 
часі ночі. Дуøа йоãо спокійна.

Володько працює в полі. Ðазом з батьком він вимахує тяæ-
кими батьківськими ãраблями. Àні йоãо руки, ані йоãо плечі 
не набрали ùе необхідної сили та пруæності, але він не баæає 
виявити втоми чи безсилля. Ðозмаøно й рівно, помах за по-
махом зãортає він великі стебла вівса. Довãий, рівний покіс 
лиøається за ним рівнобіæно до двох довãих слідів, витопта-
них йоãо ноãами. Батько спереду, син за ним. 

Від покосів пруæно відбризкують коники-стрибунці. Çãрая 
куріпок довãо чаїлася, сподіваючись пересидіти небезпеку. 
Àле баæання марні. Ðитмічно й неухильно наблиæається не-
безпека. Тоді всі як одна зриваються й летять десь у Мозо-
лянку. Однак ніхто на них не зваæає. Косарі рівно виводять 
свої покоси від меæі до меæі.

(160 слів) За У. Самчуком 

 Вічна вишня
Виøня росла під вікном, відколи я пам’ятаю себе, і була 

мені вічна, як світ. Õочу тепер приãадати, коли перøий раз 
побачив її, і думаю: це те саме, ùо пробувати знайти в пам’яті 
святу мить, коли тобі вперøе усміхнулася мама. 

Виøня завæди була коло хати й виросла в моїй дуøі як об-
раз рідноãо дому. Тому нам ніколи навіть не спадало на думку 
спитати мами, звідки взялася під вікном ця виøня й чому 
зрослася двома стовбурами, ùо обнялися ãнучким станом. Ми 
любили її за це дивне плетиво, бо так леãøе було видряпатися 
аæ на самий верøечок, де виøні червоніли найøвидøе. 

Та і як було не любити наøу виøню! Вона стояла за ві-
кном, як людина. Ó травні простяãала через відчинені вікна 
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ІЯквітучі віти-руки в білих сорочках, у липні подавала нам у 

цих руках червоні виøні, і їх моæна було нарвати просто з 
хати, ставøи на підвіконня. Ó ãрози й у зимову пору стукала 
в øибки, øукаючи захистку. Ó сонячні дні дарувала затінок, 
а в місячні ночі розповідала дивну казку.

(167 слів) За ß. Гоÿном

 Полотняні пам’ятки України 
Ïолотняні пам’ятки Óкраїни – руøники – завæди супрово-

дить постійний епітет «чисті». Це означає не лиøе те, ùо вони 
самі мають зберіãатися в чистоті та береãти в ній людське тіло. 
×исті руøники насамперед є відповідниками чистоти духо-
вної, символами високих етичних і естетичних ідеалів.

Видовæені прямокутники руøників за ôормою наãадують 
поля, дороãи. Çасіяні зерном орнаментів, вони певною мірою 
і є символами доріã. Íими вітають ãостей, їх дарують на 
зãадку. Дівчата, ãотуючись у дороãу до новоãо æиття, подають 
руøники старостам. Ðуøниками проводæають і в останню 
путь. Складені, сховані чи пов’язані, вони оберіãали тіло й 
дуøу людини, здоров’я тварин, уроæайність рослин. 

Çа ôормою руøник схоæий на ãоловні убори, які ùе за 
часів Київської Ðусі æінки та дівчата чіпляли на дерева й 
куùі під час велелюдних річних свят на честь перøодæерел 
æиття.

ßк деталь святковоãо вбрання українок руøник використо-
вували під час ваæливих подій родинноãо æиття, наприклад, 
на весіллі, коли змінювався æиттєвий статус æінки. 

Íа стінах æител руøник найчастіøе набуває ôорми три-
кутника, вістрям спрямованоãо доãори – тобто до неба, до Бо-
æества. 

(162 слова) За С. Китовою

 Дивосвіт писанки
Культурний набуток українськоãо народу давно ввійøов до 

скарбниці світової цивілізації. Одне з найпочесніøих місць у 
ньому налеæить писанкарству, у якому розкрилися висока 
духовність і небуденний талант наøоãо народу. 

Ïротяãом довãоãо віку писанки сôормувався певний вид 
орнаменту й колірної ãами, характерний для окремоãо району.

Так, у писанках Íаддніпрянùини переваæає рослинний 
орнамент (дубовий чи ãоріховий лист, троянди, ãвоздики) на 
чорному, темно-виøневому, інколи зеленому тлі. Íа Ïолтав-
ùині часто використовують æовті, світло-зелені, білі барви, 
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ІЯ на тлі яких виконують розпис яскравими ôарбами. Íа Ïоділ лі 
поøирений рослинний орнамент на чорному, ôіолетовому, 
коричневому тлі. Íа Ïоліссі – ãеометризований рослинний 
орнамент, білий по чорному, іноді з додаванням червоноãо, 
æовтоãо й зеленоãо кольорів. Ó Східних Карпатах побутують 
ãеометричні орнаменти, намальовані тонкими æовтими й бі-
лими контурами. 

Ïісля білих сніãів настає весна, і ми знову беремо до рук 
писанку, аби закодувати на ній наøі надії та сподівання тим 
прадавнім письмом, яке дісталося нам у спадùину від праùу-
рів і яке в Європі називають українською мініатюрою. Ïи-
санка випромінює радість, красу, тепло людських рук, і весь 
світ схиляється перед цим високим мистецтвом. 

(167 слів) Із часопису

 Сонячний символ радості
ßкùо ви ніколи не дарували батькам і друзям власноруч 

створених писанок, то цієї весни обов’язково подаруйте. Це їх 
дуæе втіøить, адæе власноруч розмальовані писанки – най-
ліпøе великоднє вітання.

Історія писанки як символу сонця, безсмертя, весняноãо 
відродæення сяãає в далеке минуле й пов’язана з ритуалом 
весняноãо відновлення природи. Õристияни, які перейняли 
звичай писати писанки, побачили в ньому знак віри у вічне 
æиття. Ïисанка стала символом радості й воскресіння. 

Мудрі каæуть: «Ó світі доти існуватиме любов, доки люди 
писатимуть писанки». І справді, тільки велика любов моæе 
творити такі дива уяви й ãармонії. Коæна писанка – це ніби 
маленький Óсесвіт. Тут і небо із зорями, і річка з рибами,
і дерево æиття з оленями й птахами, і засіяне поле, і триверхі 
церкви. 

Óсе це вималюване в певному порядку для тоãо, ùоб під-
тримувати лад і рівноваãу в наøому великому світі. Коæен 
орнаментальний мотив і колір є ніби окремою літерою абетки. 
Ç них на писанці складається наøа мальована молитва про 
мир і злаãоду міæ людьми. 

(161 слово) За ß. Музиченко

 Великдень
ßка це добра й світла ãодина, коли село йде на Великдень 

до церкви! Вийнято зі скринь і øаô найкраùий одяã, а для 
нас він таки найкраùий у світі. Виøивані сорочки та блузи, 
на яких барвляться квіти й чарують око предивні візерунки, 
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ІЯвиøивані кеп тарики, брилики на хлопчиках, віночки й 

стрічки на дівчатках. І все це нове, одяãнуте сьоãодні вперøе, 
бо цілий рік ãотувалося до Великодня. Сплетені з лози й роз-
мальовані майстровими руками коøики, прикраøені виøи-
ваними руøниками. Óсе чисте й біле, як цей світ, чекає на 
себе краплі свяченої води.

À церква й довкола церкви – мов великий æивий квітник. 
Люди прийøли посвятити паски. Село стоїть у всій своїй 
одвіч ній красі, дуøевній просвітленості. Ðід коло роду, як з 
давніх-давніх часів. À серце звернуте до неба, і тиøа така 
дзвінка, ніби ùойно над цим окрайцем української землі пе-
релетіли святі. 

І не перепинити цієї æивої народної ріки до церкви, бо в її 
святості æиве наø дух, бо так виростали наøі традиції, єдна-
лася нація, так блаãословилася незалеæна Óкраїна. 

(162 слова) За ß. Гоÿном

 Свято Івана Купала
В Óкраїні свята Івана Купала завæди чекали з нетерпін-

ням. Дівчата збиралися ввечері øостоãо липня і, співаючи, 
розмовляючи, æартуючи, плели віночки з квітів, які назби-
рали вдень, ùоб потім заквітчати ними хату, криницю, во-
рота й подвір’я. Ïрибрані вдосвіта хати виãлядали такими 
само красивими й святковими, як і їхні ãосподині. Óранці, 
ідучи до церкви, люди розãлядали заквітчані обійстя сусідів. 

Святкування розпочиналося переваæно біля річок. Íа бе-
резі робили опудало Купала й підпалювали йоãо. Обов’язково 
розкладали велике воãниùе, через яке стрибали дівчата й 
хлопці поодинці або в парі. Так, зãідно з віруваннями, вони 
очиùалися від злих духів. Àдæе воãонь завæди вваæався сим-
волом очиùення. Ïотім хлопці переходили на протилеæний 
береã річки, а дівчата пускали на воду сплетені власноруч ві-
ночки. 

Однак найваæливіøим атрибутом свята Івана Купала є так 
звана квітка ùастя – цвіт папороті, який, за повір’ям, 
з’являється саме в Купальську ніч. Ðівно опівночі ця леãен-
дарна квітка, розкриваючись, палахкотить, наче полум’я, і 
міниться різними кольорами веселки. Той, хто побачить її, 
стане ùасливим і мудрим. Така людина змоæе передбачати 
майбутнє й допомаãати ãромаді.

(167 слів) За Î. Õромейчук
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Достиãли хліба.
Дух баãатоãо вроæаю плив над землею. Ситою позолотою 

ляãав на одклепані коси, на æатки, на підводи й ãарби, на 
коней і на людей, на чубаті снопи, ùо складалися в копи, у 
полукіпки. Çолотив і тремтячі руки, які побоæно брали пер-
øий сніп і подавали йоãо до молотарки.

Ç ãолодної руїни вставали села. Оæивали навіки, здавалося, 
завмерлі вітряки, вимахували крилами, як добрі птахи, ùо 
вчепилися весело в землю та й намаãаються піднести її до не-
бес. Крутилися æорна, і сипалося бороøно, розтікалося по дво-
рах. À там уæе наãотовлені діæі, затоплені печі. І хоч руки 
одвик ли – не страøно, було б ùо місити! Виймати øматки 
пруãкоãо тіста, виплескувати в білі кулі, та на лопату, та в піч.

À тепер тихо! Õодіть і не ãупайте, замріть і не дихайте! 
Стихніть усі, замріть у радісному чеканні, бо твориться чудо 
із чудес!

À потім вийматимуться з печей перøі паляниці й ваæко 
буде сказати, від чоãо розливатиметься таке сяйво по хаті: від 
неохололих золотистих хлібин чи від очей матерів.

(162 слова) За À. Äімаровим

 Хліб
Мабуть, природа створила хлібну зернину в мить високоãо 

натхнення, яке витратила вона й на саму людину. І в чи не 
найãоловніøому слові наøої мови «æиття» предки не лиøе 
воздали заслуæену хвалу æиту-ãодувальнику, а й визнали йоãо 
правічні заслуãи в долі людства. Ó зернину, у цей маленький 
туãий злиточок матерії, стільки вкладено æиттєвої енерãії, до-
бра, безсмертя, ùо йоãо таїна й досі здається нам маãічною.

Óсе в нас від ньоãо, від хліба. 
À втім, і самі ми, коæен із нас, – дитина своїх батьків, 

своãо народу й хліба. 
Людей, які прийøли з доброю місією, із чистим серцем чи 

доброю новиною, на наøій землі завæди зустрічали з хліби-
ною на виøитому руøнику. Короваєм блаãословляли моло-
дят, без хлібини не моæна було зайти в нову оселю. 

Óся історія наøоãо народу пов’язана з історією хліба, з 
мистецтвом йоãо вироùувати, ãотувати тісто, пекти, з ґреч-
ним, вихованим ùе з дитинства вмінням йоãо їсти. Цілий 
цикл, у якому є свої таємниці, досвід, розрахунок. Цикл, за 
яким моæна вимірювати літа людськоãо æиття. 

(160 слів) За В. ßворівським
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Одвічним спокоєм, урівноваæеністю віяло від усьоãо, ùо 
впадало Ãриãорію в око. Від неба, ланів, ùо тяãлися ãен-ãен, 
усіяні копами та полукіпками, від стоãів хліба, ùо здійма-
лися величними пам’ятниками. Такими величними, ùо всі 
оті палаци й храми – ніùо поряд з ними, дивовиæними ви-
творами рук хлібороба. Тільки й тоãо, ùо до них не їдуть з 
усьоãо світу екскурсії, не йдуть юрми туристів, їх не ôотоãра-
ôують, ùоб розмноæити в часописах світу. 

То хто æ возвеличить вас, мудрі зодчі, муляри й теслі люд-
ськоãо æиття? Õто створить про вас «Іліаду» чи «Одіссею», 
ùоб увесь світ побачив справæню велич і красу степових піра-
мід, ùо ви їх у невимірній ùедроті ùорічно зводите?

Çерно æиве, невмируùе, як æиття, перед яким навіть час 
відступає безсило. Він стирає з лиця землі дерæави й міста, а 
зерно колоситься. Ðуйнує палаци й храми, а зерно колоситься. 
Ðозсипає в прах піраміди, а зерно колоситься. І минають сто-
ліття, зникають народи, тільки зерно залиøається. І по-
справæньому святі оті руки, які засівають ним землю. Вони 
творять безсмертя!

(161 слово) За À. Äімаровим

 Мова – духовне надбання народу
Століттями мова народу була тією повноводною рікою, яку 

ми називаємо поетичністю, адæе вона вираæає наøі емоції та 
найінтимніøі почуття. Ïоетичність æила в слові, і слово було 
немислиме без неї, як немислима річка без води, повновод-
ність – без ãлибини, дуøа – без дихання.

Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, 
народної пісні і казки, той засудæує себе на дуøевну злиден-
ність, на бездуховність.

Батьківùина – це рідне слово. Þначе, знай, береæи, збаãа-
чуй велике духовне надбання своãо народу – рідну українську 
мову. Це мова великоãо народу, великої культури. Óкраїн-
ська мова æиве в прекрасних піснях твоãо народу.

Любов до Батьківùини немоæлива без любові до її мови. Õто 
збаãнув відтінки й пахоùі рідноãо слова, хто дороæить ним, як 
честю рідної матері, як добрим ім’ям родини, той любить Віт -
чизну. Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічоãо 
не промовляє рідне слово, – це людина без роду й племені.

Мова – цілюùе народне дæерело, і хто не припаде до ньоãо 
вустами, той сам всихає від спраãи, той не матиме успіху.

(165 слів) За В. Сухомлинським
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Мова – явиùе суспільне. Суспільство здорове, æиттєздатне, 

коли воно складається не з безликих індивідуумів, а з ãрома-
дян, патріотів своєї землі. Ïатріотизм починається зі став-
лення до своєї рідної мови. Об’єктивно поняття рідної мови 
виступає поряд з поняттями рідноãо дому, батьківської хати, 
материнськоãо тепла, Вітчизни. Тобто мова сприймається не 
просто як засіб комунікації і навіть не тільки як знаряддя 
ôормування думок, а значно інтимніøе – як одне з ãоловних 
дæерел, ùо відæивлюють патріотичні почуття, як рецептор 
духовноãо й емоційноãо æиття людини. 

Ðідна мова є одним з тих засобів, за допомоãою яких ство-
рюється соціальний механізм успадкування культури від по-
коління до покоління, тобто вироблення національної куль-
турної традиції. 

Мова єднає міæ собою представників певноãо народу в часі 
й просторі. Ïрилучення дитини до рідної мови – це входæення 
її в суспільство, підключення до колективноãо розуму. Óсві-
домлення себе як особистості здійснюється через мову рідних 
людей, а тому протяãом усьоãо своãо æиття коæен сприймає 
цю перøу мову в оточенні споãадів про батька й матір, братів 
і сестер, споãадів про рідний дім.

(160 слів) За В. Ðусанівським

 Культура мовлення
Основою мовленнєвої культури є ãрамотність, тобто дотри-

мання заãальноприйнятих літературних норм у користуванні 
лексичними, ôонетичними, морôолоãічними, синтаксичними 
й стилістичними засобами мови. Ïроте цим поняття мовлен-
нєвої культури не вичерпується. Мовлення має бути не тільки 
правильним, а й лексично баãатим, синтаксично різноманіт-
ним. Ùоб цьоãо досяãти, слід вслухатися в æиве мовлення, 
вдумливо читати політичну, худоæню й наукову літературу, 
звертаючи уваãу на вæивання окремих слів, на особливо вдалі 
висловлювання, на побудову речень, користуватися словни-
ками. Треба активно розвивати своє мовлення: тренуватися 
усно й письмово викладати думки, виправляти себе, перебудо-
вувати сказане, øукати найкраùі й найдоцільніøі варіанти 
висловлювання.

Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення. 
ßкùо людина ясно, лоãічно мислить, то й мовлення в неї 
ясне, лоãічне. І навпаки, якùо в людини немає думок, якùо 
вона ãоворить про те, чоãо не розуміє або не знає, то й мов-
лення в неї плутане, беззмістовне, захараùене зайвими сло-
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ІЯвами, непотрібними красивостями. Мовлення тоді ãарне, коли 

воно якнайповніøе і якнайточніøе передає думки чи малює 
образи, леãко сприймається.

Ãрамотне, баãате мовлення – це вияв поваãи до людей.

(162 слова) Із часопису

 Слово
Слово є однією з основних одиниць мови. Воно дає найме-

нування всім пізнаним людиною предметам, явиùам природи 
й суспільства, усім відноøенням і залеæностям, почуттям, 
емоційним реакціям і волевиявленням. Отæе, ôактично слово 
бере на себе називальну ôункцію мови.

Слово – центральна одиниця мови. Інøі одиниці æивуть у 
слові або для слова в реченні й тексті.

Слова в мові існують у певній системі та взаємовідноøен-
нях. Вони якнайтісніøе пов’язані з позамовною дійсністю, 
частини якої позначають і на зміни в якій оперативно реаãу-
ють, відбиваючи øирокий соціально-історичний досвід носіїв 
мови. Тому словникова система є найрухливіøою складовою 
мови. Ó ній постійно виникають нові слова й значення, певні 
слова стають рідковæиваними, а то й зовсім забуваються, за-
лиøаючись тільки в писемних пам’ятках. 

Коли ми ãоворимо про те, ùо мова пов’язує минулі поко-
ління із сучасними, зберіãає і передає досвід, то маємо на 
увазі насамперед слова. Баãатий, розвинений словниковий 
склад забезпечує чутливіøе сприйняття навколиøньоãо світу, 
ãлибøе проникнення в ньоãо й точніøе мислення як для 
всьоãо суспільства, так і для коæної окремої людини. 

(161 слово) За Ë. Мацько

 Життєдайне джерело    
Ми пізнаємо світ не тільки за допомоãою орãанів чуття, а й 

через слово. Саме воно є чинником, здатним переносити вели-
чезний обсяã інôормації з минулоãо в сьоãодення і з сьоãо-
дення в прийдеøнє.

Оскільки інтелект заøиôрований у системі мови, слово є 
інструментом і засобом йоãо деøиôрування. «І слово стало 
тілом, і оселилося міæ нами, повне блаãодаті та правди», – 
читаємо в Біб лії. Ó слові відбито історію наøоãо народу, йоãо 
ідеали, праãнення, у ньому починається й закінчується духо-
вне æиття людини.

Ó мові, ùо постійно змінюється, збаãачується, удосконалю-
ється залеæно від æиття її носіїв, відбито еколоãію етносу, 
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ІЯ йоãо культуру, побут, звичаї. Інøими словами, зв’язок мови 
й мислення має свій конкретно-історичний вияв для коæноãо 
народу. Сподіватися зруøити світоãляд народу, втілений у 
йоãо мові, не варто.

Ðідна мова єднає представників певної нації в часі й про-
сторі, її трактуємо не тільки як засіб спілкування, наãрома-
дæення людськоãо досвіду й навіть не тільки як засіб ôорму-
вання думок. Об’єктивно поняття рідної мови є ãлибоко ін-
тимним: це одне з дæерел, ùо æивлять патріотичні почуття.

(161 слово) За Ò. Панько

 Золотий міст
Людина оспівує найдороæче, увічнює йоãо в слові. Словом 

вона хоче сказати всьому світові про свої найãлибøі почуття й 
зоряні мрії. Людина вибудувала з минулоãо в прийдеøнє золо-
тий міст, яким спіøать у серця посланці людяності й любові – 
викупані в пелюстках квіту та в пробудæеннях росяноãо ранку 
слова.

Óкраїнська мова витворила баãато пестливих слів, якими 
опоетизовано світ. Íапевне, найбільøе таких слів – ніæних, 
високих, людинолюбних, красивих – про матір. Ïерøе слово, 
з якоãо розпочинається наøе пізнання краси світу, йоãо со-
нячності. 

Для коæної людини мати стає початком æиттєвоãо øляху, 
початком доброти й совісті, єдиною сповіддю і покликом до 
діянь в ім’я ùастя. Мати народила нас, навчила ãоворити й 
запалила в серці вічне світло пісні. 

Çавæди серце лине до матері, до рідноãо дому, яблунь і ви-
øень у цвіту, æурливої річечки, запаøноãо луãу, перøої сте-
æини, яка кличе на батьківські пороãи. Скільки б років не 
мали, ми завæди звертаємося до дæерел дитинства, до материн-
ської любові й ласки, до материнськоãо тепла, черпаємо в них 
наснаãу й віру в добро.

(161 слово) За І. Вихованцем

 «Кобзар»
Ç-поміæ безлічі книæок, з якими має справу історія світо-

вої літератури, поодиноко виділяються ті, ùо ввібрали в себе 
науку віків і мають для народу значення заповітне.

До таких налеæить «Кобзар», книãа, яку народ україн-
ський поставив на перøому місці серед успадкованих з мину-
лоãо національних духовних скарбів.

Дивовиæна доля цієї книãи. Ïоезії, ùо входять до неї, 
складалися на тернистих дороãах поетовоãо æиття, писалися 
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ІЯто в мандрах, то в казематах, мереæилися при світлі білих 

ночей Ïівночі й у пісках пустель закаспійських, під самотнім 
сонцем виãнання. 

Õоча більøість поезій написано поза меæами рідноãо краю, 
наскрізно струменить у них світлий образ Дніпра і мріє синя 
далеч українських степів. Íа випадкових аркуøиках паперу 
та в захалявних книæечках поетова рука прихапцем, по-
крадьки записувала рядки, ùо стануть дороãими для цілоãо 
народу, донесуть до ньоãо крізь усі перепони віùі й вічні 
слова.

Книãа ôормувалася поступово, рік за роком, ôормувало її 
саме поетове æиття, і все найістотніøе з великоãо æиття Та-
раса Øевченка увібрав у себе цей збірник поезій, ùо йоãо у 
хвилину творчоãо осяяння було найменовано «Кобзарем».

(166 слів) За Î. Гончаром

 Малий Гриць Сковорода
Ó морозну різдвяну ніч хлопець іде селом. Íа сніãу сині-

ють примарні тіні, дороãа рипить під чобітьми. À серце б’ється 
дуæче від чекання чоãось незвичайноãо. Çорі на чорно-
синьому небі не просто світять, хочеться думати, ùо своїм 
блиманням вони ùось ãоворять, тільки треба бути дуæе осві-
ченим, ùоб це зрозуміти. Óсе має свій прихований сенс, ко-
трий відкривається уваæному й допитливому оку.

Íавесні однією з перøих розквітає на лісових ãалявинах 
пухнаста сон-трава. ßкùо покласти її під подуøку, то ùо 
присниться, те й збудеться. Синіє в æиті волоøка. Це не про-
сто зілля, яке треба виполоти. Колись красуня русалка зама-
нила в поле й залоскотала молодоãо парубка, і він став волоø-
кою.

Кує у лісі зозуля – птах-віùун. Ðаніøе від інøих птахів 
вона летить у вирій, найпізніøе повертається, бо в неї ключі 
від чарівної країни Тепличини, де і влітку, і взимку тепло й 
ãарно. Вирій – це рай. Одні каæуть, ùо він десь біля моря, 
інøі розповідають, ùо за морем, а ùе каæуть, ùо він за пові-
тряним морем. Там і місить Боã зі святими красний коровай.

(169 слів) За І. Äрачем

 Основоположник українського письменства

Тарас Ãриãорович Øевченко мав сильних попередників у 
вітчизняній літературі, але незваæаючи на це, він став її 
справæнім основополоæником. Ðіч не тільки в тому, ùо в по-
етичній творчості Øевченка заãрала всіма тонами æива, 
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ІЯ звучна й ніæна українська мова. Øевченка вваæають осно-
вополоæником нової української літературної мови, бо йому 
вдалося, поєднавøи книæні, народнопісенні, ôольклорні, діа-
лектні елементи з æивою розмовною мовою, утвердити в літе-
ратурі норми їх використання. Ðіч у тому, ùо Øевченко 
утвердив і виховав національну ãідність українськоãо народу.

Ваæливо не лиøе те, ùо Øевченко наãадує своїм універ-
сальним талантом таких людей, як Леонардо да Вінчі. Він був 
æивописцем, драматурãом, прозаїком, ãравером, ôілосоôом, 
критиком і передусім ãеніальним поетом. Ваæливо насампе-
ред те, ùо завдяки Øевченкові українською мовою було на-
писано твори, які і з естетичноãо, і з ідейноãо боку мають 
світове значення. 

Тут варто зãадати слова Франка, ùо найточніøе визнача-
ють суть Øевченка як мислителя й творця: «Він є немов ве-
ликий ôакел з українськоãо воску, ùо світиться найясніøим 
і найчистіøим воãнем європейськоãо поступу». Велич Тараса 
Øевченка визнана світом. 

(163 слова) За Ä. Павличком

 Іван Франко
Іван Франко – один з найвизначніøих поетів нової україн-

ської літератури. Éоãо називають титаном праці, ùо, подібно 
до біблійноãо Мойсея, сорок років своãо æиття віддав невси-
пуùій праці й невпинній боротьбі за соціальне та національне 
визволення рідноãо народу. Він плекав нових борців, вів мо-
лодих митців до верøин світової культури. 

Ùоб сучасний читач зміã конкретно уявити собі титаніч-
ність праці Франка, досить назвати кілька циôр. Çа все æиття 
він написав понад øість тисяч худоæніх творів і наукових 
праць, себто коæних два дні творчоãо æиття – новий твір. 

Óсе æиття Франкові світив воãонь батьківської кузні в рід-
них Íаãуєвичах. Це село поет любив усе æиття. Ó найскрут-
ніøі дні воно давало йому притулок, ãодувало, плекало мо-
ральне здоров’я і силу, чарувало красою природи, звичаями, 
піснями. 

Місто давало поæиву розуму, відкривало вселюдські обрії, 
простилало дороãи, які вели до інøих народів і, перø за все, 
до слов’янських братів. Вивчивøи øістнадцять мов, Франко 
водночас був співробітником близько п’ятдесяти європейських 
періодичних видань, до яких подавав численні праці, написані 
різними мовами, і постійно боровся за власну трибуну.

(162 слова) За В. ßременком
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ІЯ Леся Українка

Коæним словом, коæним променем думки, коæним болем 
своїм æиве в дуøі наøоãо народу людина, ùо ім’я їй – Леся 
Óкраїнка. Ç не такої вæе й далекої минувøини, проте вæе 
мовби крізь серпанок леãендарності, проступає до нас образ 
поетеси, образ ніæний і чистий. Майæе ніколи – веселий, час-
тіøе – у задумі чи смутку. 

Ïонад сто років тому народилася вона в сім’ї Косачів, ùоб 
стати для світу великою Лесею Óкраїнкою. Своєю винятко-
вістю і своєю звичайністю – усім вона дороãа для нас. Õо-
четься підкреслити, ùо Леся була просто людиною і, ведучи 
оту тридцятилітню війну з нападами хвороби, не мала яко-
ãось додатковоãо захисту проти болю. Коли їй боліло, то бо-
ліло, як і коæному. Моæна зрозуміти, як æадалося їй звичай-
ноãо людськоãо ùастя, якùо, прикуту хворобою до ліæка, так 
радувала її навіть яблунева пелюстка, занесена весняним ві-
тром у прочинене вікно. 

Çвертаючись до образу Лесі Óкраїнки, до цьоãо ôеномену 
людської стійкості й муæності, ми бачимо, якою силою мо-
æуть стати в людині високість помислів, значність æиттєвоãо 
ідеалу, безмір любові до своãо народу. 

(160 слів) За Î. Гончаром

 Краса
ßкими питаннями не зацікавився б Михайло Коцюбин-

ський, які стосунки людські не складали б ôабули йоãо тво-
рів, оцінює він їх міркою краси. Це було особливістю пись-
менника й визначальною ознакою йоãо творчоãо доробку. 

Ïочуття краси панувало над митцем, і через те почуття 
вчинки й відносини оцінював він насамперед не з поãляду 
моралі чи ãромадських потреб, а з поãляду краси. 

Íе значило це, ùо був він естетом у звичайному значенні 
слова або ùо був байдуæим до моральної чи соціальної правди. 
Àле соціальний і моральний критерії цілком зливалися в 
ньому з йоãо естетичними вподобаннями.

Íесправедливе, æорстоке, неморальне здавалося йому не-
естетичним, і в ім’я краси світу, краси æиття, краси людини, 
які уявлялися Коцюбинському чарівно-ãарними, складалися 
йоãо присуд і поãляд на коæне питання. Åстетизм Коцюбин-
ськоãо був øирокий, як світ, і розпросторювався на всі явиùа. 
Краси øукав він скрізь і вмів відчути її не лиøе в природі, а 
й у людях, бо в ньому æив образ не лиøе чарівної природи, а 
й чарівної людини, ãарної не тільки ôізично, а й морально. 
(164 слова) За В. Ëеонтовичем
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ІЯ  Великий мандрівник із Києва
Éому було двадцять два роки, коли вируøив із Києва в 

далеку путь. Çвали мандрівника Василь Ãриãорович-Бар-
ський. Колиøній студент Києво-Моãилянської академії вирі-
øив побувати в баãатьох країнах світу, ùоб скрізь здобувати 
знання на користь собі й Вітчизні. Допитливий чоловік ви-
вчав там ãеоãраôію, архітектуру, мистецтво, національні зви-
чаї. Óсе те зãодом стало основою для йоãо надзвичайно ціка-
вих книæок. Ó далеких краях він не тільки навчався сам, а й 
учив інøих. Íавіть написав за кордоном підручник з ãреко-
латинської ãраматики.

Ãриãорович-Барський був, безперечно, одним з найосвіче-
ніøих людей своãо часу, мав ãлибокі знання з ôілосоôії, іс-
торії, риторики, ãеоãраôії, медицини. Сучасники пиøуть, ùо 
під час своїх мандрів він опанував латину, давньоãрецьку, но-
воãрецьку, польську, італійську, арабську й усі слов’янські 
мови. Таких людей називають ерудитами й поліãлотами.

Довãо пробув письменник у чуæих землях, де невтомно, 
мов бдæола, збирав мед мудрості, ùоб віддати йоãо людям 
Óкраїни. À після повернення відразу заходився докладно опи-
сувати свої баãатолітні подороæі. Літературознавці називають 
такий вид літератури паломницькою прозою. Таким книæкам 
судилася особливо ваæлива роль у національній культурі на-
роду.

(166 слів) За І. Цюпою

 «Лебедине озеро»
Íавідуючи сестру, яка меøкала в Кам’янці, Ïетро Ілліч 

×айковський æив у маленькій хатинці поблизу будинку, 
звідки було видно село з невеликою дзвіницею, тихий спокій-
ний Тясмин. Ó двох кімнатках пахло запаøним ãороøком і 
нічною ôіал кою, ùо цвіли під самісіньким вікном.

Ïрацював він за спеціально поставленим для ньоãо піаніно, 
писав у садку під старою виøнею, блукав береãами річки. 
Тиøа, самостійність, близькість рідних – усе це схиляло до 
творчості. Вечорами збиралися на веранді, довãо засидæува-
лися за самоваром, слухаючи розповіді матері чоловіка Олек-
сандри Іллівни – удови декабриста Давидова. Вона пам’ятала 
Олександра Серãійовича Ïуøкіна, який не раз ãостював у 
Кам’янці. ßк натхненно, як пристрасно читав він на цій ве-
ранді свої чудові вірøі.

Коли за рояль сідав Ïетро Ілліч, музика звучала до пів-
ночі: російські та українські пісні, талановиті імпровізації, 
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ІЯнавіяні красою пахучоãо липневоãо вечора, ясними півден-

ними зорями над ãоловою, спокоєм і злаãодою, ùо переймали 
дуøу в такі світлі хвилини. Так народилася музика «Озеро 
лебедів» і виник задум написати балет «Лебедине озеро», 
який Ïетро Ілліч і здійснив, повернувøись до Ðосії. 

(161 слово) За Í. Калініною

 Володимир Вернадський
Коло творчих поøуків Володимира Івановича Вернадськоãо 

таке, ùо з плином часу йоãо ідеї не забуваються, а, навпаки, 
стають ùе актуальніøими. І це закономірно, адæе темами 
йоãо праць було все, ùо стосується природи й взаємовідносин 
з нею її частки – людини. À хіба моæе бути ùось цікавіøим 
для коæноãо, ніæ час і простір, æиття й смерть, ґрунти й 
води, тварини й людство? 

В особі Вернадськоãо поєднувалися ãеніальність ученоãо-
теоретика, талант практика-експериментатора, хист орãаніза-
тора. Він є автором øироковідомої праці «Біосôера», баãато-
томної моноãраôії «Історія мінералів земної кори», безлічі 
інøих книæок і статей. Вернадський був ініціатором радіохі-
мічних і радіоãеолоãічних дослідæень, орãанізовував експеди-
ції, ùо вели поøук радіоактивних мінералів. 

Ðід Вернадських бере свій початок від литовськоãо øлях-
тича Верни, який воював на боці Боãдана Õмельницькоãо. Íа-
ùадки йоãо зãодом оселилися в Çапорозькій Січі. Ïрадід уче-
ноãо обрав місцем проæивання ×ерніãівùину, а від діда, який 
одерæав право на дворянство, уæе піøло прізвиùе Вернад-
ський.

Володимир Вернадський плідно працював у кількох містах 
Óкраїни. Ó 1919 році йоãо було обрано перøим президентом 
ùойно створеної в Києві Àкадемії наук Óкраїни. 

(166 слів) Із часопису

 На ярмарку
ßкось актор Михайло Семенович Ùепкін запросив пись-

менника Івана Ïетровича Котляревськоãо піти разом на ярма-
рок. Спустилися з ãори Ïанянки на просторий майдан, ùо 
слався аæ до Ворскли. Тут юрмилася сила-силенна люду. Ãа-
лас сплітався з ревінням волів і корів, зі свинячим кувікан-
ням і меканням овець. Íавіть монастирський басовий дзвін не 
міã заãлуøити ярмарковоãо ãамору.

Çдавалося, ùо під монастирською ãорою розпласталася ба-
ãатобарвна велетенська æива істота. Вона воруøилася, повзла 
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ІЯ й пила з Ворскли воду. Ïовітря ніби колихалося сизими хви-
лями. Ó центрі ярмарковоãо майдану тяãлися ряди ткацьких, 
кравецьких, чинбарських, лимарських, øевських, тесляр-
ських, ковальських виробів. 

Друзі поринули в натовп. Михайло Семенович торãувався, 
купуючи в’язку тарані з чумацькоãо воза, викликав чумаків 
на розмови, змуøував їх і лаятися, і æартувати. À купивøи 
тараню, сказав Іванові Ïетровичу: «Мене цікавлять розмови, 
рухи, пози, звички простих людей, вираз обличчя в ãніві й у 
ãуморі. Íарод – великий артист. Óсе справді артистичне кри-
ється в народі. Це – найкраùа øкола. ßкùо раніøе вимаãали 
від актора врочистих æестів та інтонацій, то нині æиття ви-
суває нові вимоãи артистичності».

(163 слова) За І. Пільгуком

 Чарівниця
Íастав час, коли полтавська Боãданівка стала мистецькою 

столицею Катерини Білокур. Çвідси, з біленької селянської 
хати, руøила у великі світи творчість великої худоæниці, 
піøла до людей її малярська поезія, сповнена якоїсь майæе 
маãічної сили, майæе ôантастичної краси.

Сперøу роботи Катерини Василівни побачила Ïолтава, по-
тім Київ, Москва, потім вони з’явилися в Ïариæі. Біля них 
юрмилися відвідувачі міæнародних виставок. Õто æ авторка 
цих незви чайних полотен? Çвідки такий вродæений артис-
тизм у простої української æінки, таке естетичне чуття, ба-
ãатство й сила уяви?

Дочка Óкраїни, народний худоæник республіки Катерина 
Білокур привернула заãальну уваãу, вразивøи найвибаãливі-
øих поціновувачів яскравою самобутністю, поетичною си-
лою своїх творів. Вона мовби розповідала світові, який тала-
новитий її народ, як розвинуте в ньому від природи есте-
тичне чуття, яка сприйнятлива йоãо дуøа до всьоãо прекрас-
ноãо в æитті. 

Óкраїна здавна славиться народним мистецтвом. Дівоче 
вбрання й козацька люлька, топірець ãуцула і спинка саней, 
бабусина скриня й мисник на стіні, виøитий руøник і зви-
чайний віконний наличник – будь-яка уæиткова річ під ру-
кою не  відомоãо худоæника чи худоæниці ставала витвором 
мистецтва.

(160 слів) За Î. Гончаром
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ІЯ Талант

Там, де справæній талант, справді немає старості. Талант  
вічно юний. Çавæди він виявляє своє баãатство, свою силу, свою 
розкіø. Для ньоãо немає втоми, ùо за лоãікою ôактів насту-
пає у звичайних людей. ßк той міôічний Àнтей, він володіє не-
змірними силами великої дуøі. À замість матері-землі, ùо 
наділила ãероя міôічних часів своїми буйними силами-чарами, 
талант звертається до власноãо дæерела. До тонкої психічної 
орãанізації, до інтуїції, інтелекту, до цілоãо комплексу своїх 
природних духов них сил, які ніколи не вичерпуються. Саме 
вони, за словами Віктора Ãюãо, роблять зі староãо літами ху-
доæника юну велику дитину. 

Талант не вмирає. Він æиве вічно у своїх духовних наùад-
ках, у своїх творах. Він оæиває у тій спадùині, яку залиøає 
після себе, яку зберіãають йоãо духовні діти, яку вони ціну-
ють, немов коøтовну скарбницю. ßк із дæерела æивої води 
п’ють із неї наùадки, освіæаючи свої сили.

Талант ãлумливо посміхається над смертю. Талант не буде 
øукати тріски, бо йоãо творча діяльність стає міцним ãраніт-
ним п’єдесталом, на якому майбутнє збудує йому безсмертний 
пам’ятник.

(160 слів) Із часопису

 Дитинство
Відколи пам’ятаю себе, найбільøим баæанням моїм було 

якнайøвидøе про все на світі дізнатися. Íепокоїла мене не-
вãамовна æаãа до всьоãо незнаноãо, невідомоãо, до всьоãо ча-
рівноãо у своїй недосяæності. Так æадібно мріялося про да-
лекі країни, позначені на ãлобусі та ãеоãраôічних мапах, так 
хотілося обійти, об’їздити, облітати, обдивитися навколиøній 
світ. Ðозповіді про невідомі краї породæували в уяві такі ман-
дрівки, такі неймовірні приãоди в дивовиæних умовах, які 
моãли з’явитися тільки в сні. 

Ïовірте, я всі ті дива бачив, бо сам туди літав у снах... 
Вільно пролітав над чарівними краями, над ãорами, доли-
нами, річками; в одну мить перелітав з холодної півночі до 
ãарячих тропіків. Відчуття було справді казкове. Мене й до-
нині не залиøає моє казкове вміння літати й усе бачити в 
кольорі, мов æиве. 

Ç ãлибокою поøаною зãадую своїх батьків ãоловним чином 
тому, ùо вони достойно виховували своїх дітей у любові й від-
даності своїй Âітчизні Óкраїні. Ó наøій сім’ї завæди лунала 
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ІЯ українська мова, у хаті було чимало українських книæок, ди-
тинство минало в атмосôері народних пісень і казок. 

(162 слова) За Â. Ñокоëом 

 Батько
Баãато бачив я ãарних людей, але такоãо, як батько, не 

бачив. Він мав темні коси й великі розумні сірі очі. Тільки в 
очах йоãо чомусь завæди було повно смутку: тяæкі кайдани 
неписьменності й несвободи. Весь у полоні суму й весь водно-
час із якоюсь внутріøньою високою культурою думок і по-
чуттів.

Скільки він землі виорав, скільки хліба накосив! ßк 
вправно працював, який був дуæий і чистий! Тіло біле, без 
єдиної цяточки, волосся блискуче, хвилясте, руки øирокі, 
ùедрі. ßк ãарно лоæку ніс до рота, підтримуючи знизу ско-
ринкою хліба, ùоб не покрапати рядно, розстелене на траві 
над самою Десною. Æарт любив, точене, влучне слово. Такт 
розумів і øанобливість.

Ç ньоãо моæна було писати лицарів, боãів, апостолів, вели-
ких учених або сіячів, він ãодився на все. Баãато виростив він 
хліба, баãатьох наãодував, урятував від води, баãато землі пе-
реорав, поки не звільнився від своãо смутку.

Ó виконання вічноãо закону æиття, схиливøи сиву ãолову, 
øапку знявøи й освятивøи думки мовчанням, повертаю я 
прибитий æурбою талант свій до ньоãо, нехай сам продиктує 
мені свій заповіт.

(167 слів) За Î. Äовæенком

 Батько і син 
Сумніву не було: хтось ãрав на скрипці.
Ðозсуваючи обереæно стебла високої кукурудзи, переступа-

ючи через ãарбузи, батько піøов у той бік, звідки чути було 
ãру. Сховавøись міæ соняхами, він леãко впізнав у місячному 
світлі маленьку постать своãо сина. Лукаø стояв серед ãороду 
й ãрав. Батько ніколи не чув такої ãри, але музика була йому 
знайома. Éоãо серце зненацька стислося від хвилювання. Син 
ãрав ту пісню, яку так хотілося заспівати батькові. Ïісня наче 
рвалася з ãрудей, вона то ãриміла, як цілий оркестр, то коли-
валася на тонісінькій струні, то пестила серце найніæніøими 
у світі звуками. Батько слухав як зачарований. Він ніколи не 
думав, ùо так моæе ãрати йоãо син.

Çненацька Лукаø озирнувся і враз побачив батька. Він 
злякано притиснув до ãрудей скрипку. Àле батько стояв не-
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ІЯрухомо. Місячне сяйво осяяло йоãо обличчя, і хлопчина по-

бачив, як блиùать на батькових віях сльози. 
Ïізно вночі мати піøла øукати сина й чоловіка. Вона зна-

йøла їх обох на ãороді. Син ãрав на скрипці, а батько ниøком 
змахував непрохану сльозу.

(164 слова) За Î. Äонченком

 Свято

Çа кілька днів до свят прибували замовлені батьком па-
кунки ялинкових прикрас, які доручалося нам розпакову-
вати. Ó тих пакетах і дерев’яних яùиках леæали нечувані, 
небачені речі. Ïевна річ, це завæди справляло на нас вра-
æення такоæ чудесноãо відкриття світу, втіленоãо в перелив-
часті різнокольорові скляні кулі, списи, зірки, ãірлянди сріб-
них і золотих øнурів, у химерних паперових звіряток і пта-
øок. À яка відповідальна й надзвичайно приємна робота – 
прикраøати ялинку!

І от вона у світлі різнокольорових свічок стоїть розкіøною 
королевою, срібним øпилем торкаючися стелі, а з-під ãілля 
визирає Дід Мороз із заãадковою торбою подарунків. Діти ра-
дісно збудæені, ледве стримуючи свої почуття, оточують ùіль-
ним колом ялинку. Батько врочисто виймає з ôутляра ста-
реньку скрипку – починається імпровізований концерт. Ді-
твора підхоп лює мелодію, усі, тримаючись за руки, ідуть на-
вколо ялинки, уреøті переходячи на танець.

À чи моæна забути ходіння засніæеними вулицями із зір-
кою? Самі її робили, із кольоровоãо паперу вирізали необхідні 
деталі. À коли все було припасовано, приклеєно, зліплено, 
ставили всередину запалену свічку й øумливим ãуртом хо-
дили довãою вулицею, співаючи різдвяні псалми, колядки й 
ùедрівки. 

(165 слів) За Â. Ñокоëом

 Тиха радість
Óранці мене розбудило яскраве сонце. Éоãо æовтувато-

медове проміння, ùо ледве тремтіло на стіні, на якусь мить 
воскресило в мені тиху, давно забуту радість. Із такою ра-
дістю я зустрічав зимові ранки в наøій з бабусею хаті. 
Ïам’ятаю обмерзлі за ніч вікна, веселе полум’я в печі, біля 
якої вæе поралася бабуся, неодмінно воркуючи ùось сама 
собі, миро творне сяйво образів у кутку, облямованих під 
склом сріблястими мереæивами та воùаними квітками.
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ІЯ Ïочувøи, ùо я прокинувся, бабуся, підрум’янена й розі-
мліла біля воãню, поãлядала в мій куток і питала: «À ùо 
внучкові снилося?» ß виãадував якусь нісенітницю, бо мені 
тоді нічоãо не снилося. Інколи відказував твердо, ùоб схоæе 
було на правду: «Çалізні ковзани!» І, затамувавøи подих, че-
кав на відповідь.

Бабуся в таких випадках довãо мовчала, потім, удаючи, 
ніби вкрай здивована, казала: «І насниться æ дитині отаке! 
Íу, та це не вийде. Ïо ковзани треба їхати аæ у Ïолтаву. То 
скаæи їм, хай не сняться». І сміялася коæною зморùечкою 
на осяяному полум’ям обличчі: «Óставай лиøень, поласуємо 
кулеøем».

(162 слова) За Гр. Òютюнником

 На сьомому небі
До сьоãодні не моæу забути тих десяти хвилин, які я про-

вів у малиннику. Малина була висока, у зріст людини, добре 
доãлянута. Лоза росла не рідко й не ãусто, а так, як треба за 
аãротехнікою, ùоб сонце її добре освітлювало. Коæних два 
рядки прив’язувалися до натяãнутої дротини, міæряддя були 
розпуøені й чисті. 

Íе змуøуючи діда двічі мене просити, я øвидко пірнув у 
малинник з ãоловою, наче у світ інøої планети. О, який там 
був дух – солодко-духмяний, настояний на сонці й ùе бозна 
на чому! Він лоскотав не лиøе ніздрі, а й, здавалося, саму 
дуøу. Ïовітря там було ãусте, соковите, якесь смачне, незбаã-
ненне, настояне на ніæних пахоùах достиãлої малини і сто-
яло нерухомо, хоч на хліб йоãо намазуй. ×ервоні яãоди висіли 
ãусто й були великі, як половина моãо вказівноãо пальця, 
ваæкі, соковиті. І, ледь потрапивøи на язик, миттєво танули, 
наповнюючи рот чимось таким незвичайно пахучо-солодким, 
ùо й словами не моæу передати. À я дивився знизу вãору на 
яãоди і ніби знаходився на сьомому небі.

(164 слова) За В. ×емерисом

 Біля човна
Дядько Тихін довãенько порається біля дерев’яноãо човна в 

ãустому верболозі. Скреãоче ключ у замку, як ото сильний ві-
тер уночі ворота відчиняє. À тоді, мабуть, дядько цеãлиною 
по замку дзвякнув: дзвяк, дзвяк.

Ïосеред річки чорніють при місяці три æердини, мов па-
ростки очерету. Тіні від них довãими смуæками леæать на 
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ІЯтихій воді, бо місяць ùе низько. Там стоять ятері. В осоці 

озвалася дика курочка, завовтузилася. 
ß сидæу собі на верболозі й ãойдаюся. Íе дуæе, ùоб ãіл-

лячку не поламати. Сидæу та слухаю, як народæується вітер. 
Спочатку десь поблизу млосно затріпотіло листя на високому 
осокорі, потім той øелест перехопився на моãутній дуб, і з 
ньоãо посипалися додолу стиãлі æолуді, заãули лапаті вільхи 
ãусто, наче вихор пройøовся по мокрих куùах. І заãоворив 
ліс øирøе, ãучніøе. Мабуть, отак народæуються річки, пре-
красні почуття, музика, усе чарівне й заãадкове.

Óãорі ùось проøелестіло, а внизу, на річці, й очеретини не 
поворухнуло. Вода блиùить, мов мед у ùільниках.

Дзеленькнув ціпок об човнове дниùе. Ãримнуло весло.
«Íу, з боãом!» – сказав дядько Тихін. 

(163 слова) За Гр. Òютюнником

 Берегиня роду і народу
Çмінюються часи, удосконалюється æиттєдіяльність лю-

дини на землі, сяãає ôантастичних верøин наука й техніка, 
але неминуùою цінністю, незмінною духовною, моральною 
вели чи  ною в людському суспільстві залиøається мати. Àдæе 
в основі заãальнолюдської моралі – любов до матері й поøана 
до материнства, які об’єднують людей незалеæно від будь-
яких відмінностей міæ ними. Із цьоãо поãляду мати й 
материнст во схоæі на Сонце, яке несе æиттєдайне тепло 
всьому людству.

Коæної миті на земній кулі народæуються діти. І перøе, 
ùо бачать вони, розплюùивøи оченята, – материнські очі, 
лаãідні, сяйливі, радісні. ×и є в мові ніæніøе, доступніøе 
для немовляти, милозвучніøе у своїй величі й простоті слово, 
аніæ «мама» – слово, з яким ми приходимо в цей світ?

Ó коæноãо є або була найблиæча і найдороæча людина – 
мати. Ó коæноãо на денці дуøі леæить, як найкоøтовніøий 
скарб, споãад про материнську ласку й доброту. Ó найсклад-
ніøі, найдраматичніøі хвилини æиття цей споãад ãріє, під-
тримує, додає сил, надихає. І хоч куди б закинула нас доля, у 
пам’яті æевріє материнська домівка, материнський поріã, ма-
теринське вікно, материнські руки, материнська дуøа.

(162 слова) За Î. Îмельченко
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Слово «мама» росте разом з нами тихо, як тихо ростуть 

дерева, сходить сонце, розцвітає квітка, як тихо світить ве-
селка і ãладить дитину по ãолівці рідна рука. Воно приходить 
на уста промінцем маминої усміøки, ласкавістю очей, лис-
точком виøні й світлинкою сонця, пелюсткою квітки й ра-
дістю веселки, лаãідністю руки й вечірньою молитвою. І з 
букви-краплинки та звуку-сльозинки народиться на світ святе 
слово «мама», мовлене устами янãолятка, і осяє хатину, як 
дар Боæий. 

Тільки не дано нам запам’ятати цю мить, як не зãадати 
тоãо дня, як над наøою колискою вперøе нахилилася мати. 
Бо мама завæди з нами, вона æиве в нас, у наøих дітях і вну-
ках, у всьому наøому роді й береæе нас та блаãословляє на 
добро. 

À в найтяæчу ãодину стоãоном вирветься з ãрудей тільки 
одне слово, як остання надія на порятунок: «Мамо!». То подає 
ãолос наøа дуøа, то мати захиùає свою дитину, і перøе слово 
немовляти являється із-за завіси літ янãолом-хранителем в 
образі матері, слово з любові Тараса: «Слово “мамо”. Великеє, 
найкраùеє слово».

(162 слова) За ß. Гоÿном

 Мати
ß сидів за хатою на траві з напівзаплюùеними очима, при-

слухався до æайворонковоãо співу, який долинав із польовоãо 
піднебесся.

Çненацька відчув, як леãенька тінь упала на мене. Мате-
рине обличчя на відстані витяãнутої руки здавалося якимось 
неправдоподібним. Таке обличчя намалював би старовинний 
худоæник на дубовій доøці, зобраæуючи Боãоматір.

Материна ãолова затуляла сонце, і йоãо проміння, іскря-
чись у розмаяних чорних косах, творило навколо ãолови ме-
рехтливий німб. Мати стояла в тому золотому німбі, який 
одухотворив її обличчя, і я, враæений цією явиною, стеæив, 
як сніп проміння, падаючи на ãолову й розсіюючись,
тремтить. 

Мати ступила вбік, і круãла æовтоãаряча таріль сонця 
засріб лилася в ãустій блакиті, а довкола материної ãолови 
вæе не іскрився німб. 

Óсміхнувøись, я попросив, ùоб мати знову стала там, де 
тільки-но стояла, і навіть долонею показав на те місце по-
близу куùа напіврозквітлої темно-червоної півонії. 
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ІЯ«Õіба не однаково, де стояти?» – спитала мати. І все-таки, 

прочитавøи німе блаãання в моїх очах, слухняно ступила по-
міæ куùів нерозквітлої півонії.

І від цьоãо всьоãо-на-всьоãо одноãо кроку моєї матері все 
набрало якоїсь святковості, незвичності, таємничості.

(166 слів) За Є. Гуцалом

 Перший учитель
Óчитель. Ïросте, звичайне слово. À скільки воно таїть у 

собі незабутніх споãадів! Скільки пов’язано з ним перемоã і 
зверøень у людини! Óчитель навчив нас писати й читати 
слова «мати», «земля», «сонце», «народ», «праця». Він допо-
міã збаãнути їхній ãлибинний зміст і навчив øукати своє 
місце в æитті.

Ми тоді були дітьми й не одразу розуміли всю велич науки 
перøоãо вчителя. Однак минали роки, і коæен з нас ãлибøе 
усвідомлював, який коøтовний скарб дарує нам учитель. 
Óчитель привчив нас, малих, не тільки до науки, а й до праці. 

Коли я вперøе приїхав до великоãо міста й зайøов до відо-
моãо українськоãо поета, то побачив у ньоãо над робочим сто-
лом портрет сивої æінки з ãлибокими розумними очима. 
Мати? Íі. Видатний поет не був на неї схоæий. І я насмілився 
запитати.

Ïоет підвівся з крісла й урочисто відповів: «Моя перøа 
вчителька».

І якùо не в коæноãо з нас є такий портрет, то, я певен, 
коæен з нас носить дороãий образ у своєму серці.

(160 слів) За В. Кучером

 Добрий чарівник
Çаслуæеноãо вчителя Óкраїни Çолтана Баконія називали 

добрим чарівником, бо коæна зустріч з ним залиøала в дитя-
чій дуøі чудову казку про різнобарвний світ, сповнений за-
хопливих відкриттів. Óсе своє æиття він залиøався повно-
ваæним представником дитинства, йоãо ім’я знали далеко за 
меæами Çакарпаття. 

Çолтан Баконій народився в напрочуд красивому селі Íеви-
цькому, ùо потопає в зелені ãір. Із баøт розтаøованоãо на йоãо 
території середньовічноãо замку відкривається чудовий крає-
вид на долину річки Óæ. Íевицьке мальовниче будь-якої пори 
року, тому не випадково саме тут приходило натхнення до ба-
ãатьох закарпатських митців. Ó цих місцях любив працювати 
й патріарх закарпатської øколи æивопису Éосип Бокøай. 
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ІЯ Маленькому Çолтану подобалося спостеріãати за роботою 
майстра, а зãодом цей худоæник став йоãо вчителем. Коли 
одноãо разу під час занять з образотворчоãо мистецтва в ãім-
назії юний Çолтан зізнався наставнику, ùо дуæе любить ма-
лювати, але в ньоãо болять очі, той відповів: «Ти будеø учи-
телем і змоæеø передати все, чоãо я тебе навчив, дітям». Çол-
тан Баконій ви  правдав сподівання майстра – став чуйним і 
мудрим педаãоãом. 

(160 слів) За Ë. Ëуцкером

 Учитель і учень
Доки æитимуть на світі вчителі та учні, світ перебуватиме 

в постійному розвитку, який веде суспільство до оновлення, 
духов ноãо збаãачення, моральної досконалості.

Ваæко навіть уявити, скільки дуøевних сил, енерãії, 
знань, умінь треба докласти, ùоб виростити й виховати справ-
æніми людьми таких різних, не схоæих міæ собою дітей.

Óчитель – друã і порадник. Він уміє відчувати настрій, по-
бачивøи в очах тривоãу чи заæуру, завæди підтримає і за-
хистить від біди, застереæе від необдуманих кроків. Він на-
вчає нас бути вдячними батькам і старøим друзям як за по-
хвалу, так і за докір, адæе похвала свідчить про вдоскона-
лення, а докір допомаãає зрозуміти помилки й навчитися 
æити по-людськи.

Óчитель розкриває перед учнем таємниці буття: учить роз-
пізнавати добро та зло, ùирість і підступність, баãатство дуøі 
й духовну обмеæеність. Він учить пізнавати самих себе, при-
вчає мислити, аналізувати æиттєві ситуації, бути співчутли-
вими до чуæоãо ãоря, уваæними до слабких і немічних, мило-
сердними до тих, хто потребує допомоãи.

Íехай æе доля посилає вам, наø мудрий наставнику, ро-
зумних, добрих і вдячних учнів!

(160 слів) За Ë. Òолстим

 Подвиг студентів
В автобіоãраôічному романі Олеся Ãончара «Людина і 

зброя» відтворено чи не найтраãічніøий період Великої Віт-
чизняної війни. Óкраїна охоплена поæеæами. Фронти чорним 
валом накочуються на Київ.

Війна викликала велике піднесення патріотичних почуттів 
у середовиùі харківських студентів. ×итачі пам’ятають, як 
юнаки (серед них і Олесь Ãончар) залиøали аудиторії та
бібліо теки, øикувалися в студентські батальйони. Вони розу-
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ІЯміли, ùо йдуть на смерть. Ïисьменник зãадував потім: «Çнали 

і йøли, бо вірили. Õай ми помремо, заãинемо, але йдемо за-
хиùати рідну землю, цінності наøої національної культури: 
наøу мову, наøу духовність, наøу історію». 

Студбатівці, інтелектуалісти, як вони справедливо себе на-
зивали, непохитно стояли на воãненних рубеæах, ходили 
майæе ãоліруч в атаки на танки. Íевеликий студбат у нерів-
ному бою зупинив ôаøистські танки на річці Ðось, перекрив 
їм øлях на Київ. Ðозлючені німці потім мінами й трасую-
чими кулями буквально викоøували юних воїнів. Був студ-
бат – і немає. 

Çболене слово Олеся Ãончара про велику драму війни, про 
суворий траãізм і моральну чистоту йоãо юних друзів, цих іс-
тинних ãероїв, і сьоãодні бентеæить читачів.

(161 слово) Із часопису

 Лінія фронту
Максим прокинувся від несподіваноãо струсу й розплюùив 

очі. Ïросто на ньоãо зãори сипалося ãілляччя з розчахнутої 
набоєм берези, осторонь осідав на землю стовп тяæкоãо диму, 
землі й сніãу від вибуху, ùо тільки-но ãримнув десь зовсім 
близько. Çа цим набоєм полетів друãий, третій. Ліс тріùав, 
кромсаний череп’ям ãармат з усіх боків. Максим зіùулився і 
влип ùе міцніøе у своє ліãво. То нічоãо, ùо сніã уæе добре 
розтав під ним, утворивøи калюæу. Він тільки трохи посу-
нувся вбік, втискаючись у свіæий сніã. Лісом іøов, круæляв 
несамовито воãненний смерч. 

Було ясно, ùо ліс опинився на лінії ôронту. Фронт був десь 
спереду. Ç правоãо боку від Максима й від øосе била артиле-
рія: її набої перелітали з виттям над ãоловою, неслися далі й 
розривалися. 

Ç-поміæ клекоту звичайних ãармат і мінометів виразно 
чувся такий знайомий Максимові зловісний ãуркіт «катюø»: 
батарея їх стояла десь, певно, зовсім близько. Íамацуючи ті 
«катюøі», била сюди тяæка німецька артилерія. Це її набої 
так немилосердно чухрали ліс. Спереду æ розливався морем 
клекіт скорострілів – станкових кулеметів і ручних автоматів.

(165 слів) За Іваном Багрÿним

 Чекаю тата з війни
ßк верталися чуæі тати додому, то село білим зацвіло. 

Виø няк заряхтів розмаєм, аæ очам боляче від білизни. Ó бі-
лій купелі хатки напіврозвалені вичорнюють, наче на деревах 
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на лелек, примерзлих восени, дуæе схоæі. 

Вітер øурхає по ãілляччю, бдæільню струøує. À мати 
руøники-виøиванці напинає на стіни. І долівка ãарно зма-
ùена ãлиною. 

Àле то ùе не все. Мати помила лаву, і вона тепер виãрає, 
наче æовтава хлібина. À ùе мені ãолівку в зіллячку скупала, 
аби волосся м’якеньким було та пахло приємно. Сорочка й 
øтанці латані-перелатані, а випрасувала їх мама – і наче 
знову нові. Ó руках у мене – бурячок маленький. Сусідська 
дітлаøня така, ùо одразу б і з’їла. À я не їм. ß татові по-
каæу. 

ßк іде хто до села, то біæимо до хат казати мамам, ùо тати 
наøі йдуть. À мами повибіãають на дороãу, хустки на ãоловах 
поправляють... À той, ùо йøов, зовсім і не до наøоãо села 
звернув, зовсім не наø тато був. 

(160 слів) За ß. Ступаком

 Бути щасливим
ßк стати й залиøатися ùасливим? Çвісно, матеріальні, ду-

øевні, духовні блаãа приносять задоволення, проте людина 
сама робить себе ùасливою. Леãко й просто виріøує: я ùас-
лива! Ùо заваæає вам повірити в те, ùо ви ùасливі?

ßкùо ви виріøили бути ùасливим, почніть цьоãо вчитися. 
Безперечно, трудноùів у æитті чимало, але якùо баæання є, 
то вчитися бути ùасливим моæна й потрібно.

Отæе, за ùастям не треба біãати, йоãо не треба øукати. 
Воно поруч, просто придивіться. Õочеø ùастя – візьми в себе!

Виробляйте хороøий емоційний тон і стійкість, це допо-
моæе в складних ситуаціях не піддатися депресії. Ставтеся до 
æиття з цікавістю. Íеприємність? Цікаво, як упораюся, чоãо 
навчуся? Трудноùі? Цікаво, ùо мені це дасть? Слуøні запи-
тання – хороøі ріøення!

Виробляйте корисну звичку до позитивноãо сприйняття 
світу. Íе буває помилок, є тільки уроки æиття й зворотний 
зв’язок. Æиття – хороøий учитель, а все хороøе коøтує не-
деøево. Коли все добре, бути успіøним змоæе коæен. À коли 
ваæко? Óпораються лиøе обрані. Тоæ оберіть себе. Обставини 
змінилися, але вони не змінили вас. Ви моæете бути успіø-
ними й ùасливими!

(167 слів) Із часопису
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ІЯ Спілкування

Óспіøні люди знають, як правильно спілкуватися. Їм ві-
домо, ùо в розмові велике значення має не тільки те, про ùо 
ãоворять, але й те, як подається інôормація. Íаведемо кілька 
порад, які допомоæуть зробити ваøе спілкування еôективним.

Ðобіть паузи. Істотною помилкою є баæання видати всю 
інôормацію відразу. Ïаузи потрібні для тоãо, ùоб зрозуміти, 
чи добре сприймається сказане вами.

Óстановлюйте контакт. Слухач øвидко втратить цікавість 
до розмови, якùо в спілкуванні немає контакту. Ùоб зрозу-
міти, чи слухають вас, чи розуміють, обов’язково стеæте за 
реакцією співрозмовника.

Випромінюйте впевненість. Ïереконлива, упевнена мова й 
успіøне спілкування – це ланки одноãо ланцюãа.

Íадавайте переваãу æивому спілкуванню. Сучасні техноло-
ãії розвиваються дуæе øвидко. Ми часом навіть не помічаємо, 
ùо дедалі більøе спілкуємося дистанційно, обмеæивøи æиве 
людське спілкування. Однак ніякі технолоãії не замінять осо-
бистих зустрічей.

Доречно æестикулюйте. Ïо-перøе, помірна æестикуляція 
створює позитивне враæення. Ïо-друãе, æести допомаãають 
краùе сприймати й засвоювати інôормацію.

Слідкуйте за ãучністю ãолосу. Íе ãоворіть занадто тихо чи 
занадто ãолосно. Óпевнену людину з добре поставленим ãоло-
сом і правильною вимовою завæди приємно слухати.

(163 слова) Із часопису

 Плекаймо добрі почуття!
Одним з неãативних почуттів, на æаль, властивих людині, є 

заздрість. Мало хто з нас моæе похвалитися тим, ùо ніколи не 
хотів мати такий ãарний одяã або велосипед, як у друãа, най-
красивіøу прикрасу чи найвиùу оцінку. Таких прикладів без-
ліч, і всі вони свідчать про те, ùо коæному з нас певною мірою 
властиве це почуття. Õороøе воно чи поãане? Íапевно, усе æ 
таки неãативне, навіть у Біблії заздрість називається ãріхом.

Ïоки ми заздримо, ми не маємо часу на те, ùоб розвивати 
власні здібності й моæливості.

Ïотрібно знати собі ціну. Çвісно, ваæливо порівнювати 
себе з інøими людьми, але тільки для тоãо, ùоб орієнтува-
тися, на якій стадії розвитку знаходиøся ти сам. Слід позбу-
тися невдячноãо почуття, навчитися зосередæуватися не на 
комусь, а передусім на собі. Коли думки зайняті власним до-
бробутом, проôесійним зростанням чи особистим æиттям, 

70

71



У
К

Р
А

ЇН
С

Ь
К

А
  М

О
В

А

46

Д
Е

Р
Ж

А
В

Н
А

  П
ІД

С
У

М
К

О
В

А
  А

Т
Е

С
Т

А
Ц

ІЯ часу й потреби заздрити інøим немає. Íасамперед варто пи-
øатися тим, яким ти є і ùо маєø. Óпевнена й самодостатня 
людина ніколи не заздритиме чуæому й завæди буде øанова-
ною в суспільстві. 

(163 слова) Із часопису

 Сила наукового передбачення
Історія наукових відкриттів збереãла чимало прикладів, 

коли назва якоãось явиùа вæе існує, а самоãо предмета до-
слідæення ùе немає. Він ùе в здоãадках і ãіпотезах учених, у 
їхніх кабінетних розрахунках і лабораторних експериментах. 
Однак завдяки вмінню осмислювати процеси матеріальноãо 
світу чимало з передбаченоãо науковці зãодом винайøли, від-
крили й пояснили.

Íаприклад, намаãаючись пояснити аномалії в русі сьомої 
від Сонця планети Óран, учені не лиøе припустили існування 
в Сонячній системі ùе однієї планети, а й визначили її місце-
знаходæення. Íевдовзі цю невідому планету й справді було 
виявлено. Це Íептун.

Çдійснивøи надзвичайно складні розрахунки, відомий 
амер иканський астроном дійøов висновку, ùо за Íептуном 
обертається ùе одна планета. Із часом йоãо припуùення під-
твердилося. ×ерез п’ятнадцять років до зоряноãо атласу було 
внесено дев’яту, найвіддаленіøу від Сонця, планету Ïлутон.

Відкривøи періодичний закон хімічних елементів, видат-
ний російський учений довів існування одинадцяти невідомих 
науці елементів і дав їм назви, запозичені із санскриту. Íині 
клітинки періодичної таблиці, ùо колись були пороæніми, 
заповнено. Óчені вивчили властивості відкритих хімічних 
елементів і за традицією дали їм ãрецькі й латинські назви.

(168 слів) Із часопису

 Виробництво паперу
Сьоãодні основною сировиною для виробництва паперу є 

деревна целюлоза. Її одерæують із твердих і м’яких лісових 
порід: сосни, тополі, берези, каøтана та інøих.

Ïапір високої якості виãотовляють із целюлози, отриманої 
хімічним способом: дерев’яний брус ріæуть на дрібні тріски, 
які занурюють у хімічний розчин і наãрівають під тиском. Із 
такої маси виãотовляють папір для книæок, броøур і æурна-
лів, а такоæ міцні обãорткові матеріали.

Íа цьому етапі виробництва маса, ùо складається з дерев-
них волокон і води, називається паперовою сировиною. Ïотім 
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ІЯна спеціальній переробній маøині змінюють ôорму й струк-

туру паперових волокон.
Àби папір відøтовхував волоãу й ліпøе вбирав друкарську 

ôарбу й пасту для кулькових ручок, йоãо проклеюють. Для 
цьоãо найчастіøе використовують смоли. Çавдяки їм надру-
коване й написане не розтікається і леãко розпізнається люд-
ським оком.

Далі з паперу випарюють зайву волоãу, пропускаючи йоãо 
через підіãріті парою металеві барабани. Ïісля суøіння він 
проходить через кілька розтаøованих у ряд залізних цилін-
дрів, які розãладæують йоãо поверхню. Ïотім папір ріæуть на 
аркуøі й покривають ãлянцем.

Ось так створюється папір, яким ми користуємося. 

(166 слів) Із часопису

 Веселка
Виãраючи розмаїттям кольорів на блакитному небосхилі, 

веселка в усі часи не давала спокою людській уяві. Ïро неї 
складали леãенди, її наділяли дивовиæними властивостями.

Скаæімо, у ãрецькій міôолоãії веселка виступала посеред-
ницею міæ боãами й людьми. Ó скандинавських міôах її вва-
æали мостом, який сполучає небо й землю. Давні індійці, ми-
луючись веселкою, були переконані, ùо в небі розцвіли квіти, 
які зів’яли на землі. Деякі народи ùиро вірили, ùо веселка   – 
це райська дуãа, øлях до країни праведників. Ó християнстві 
її тлумачили як Боæе знамення, як символ вічноãо заповіту 
міæ Ãосподом і землею.

В Óкраїні каæуть: «Веселка воду п’є». Íаøі праùури вва-
æали веселку водоносною дуãою, ùо бере воду з озер і річок, 
а потім повертає її у виãляді доùу. Çа народним повір’ям, 
веселка – це дороãа, якою янãоли сходять із неба, ùоб зачерп-
нути води для доùу.

Ç веселкою такоæ пов’язано чимало народних прикмет. 
Висока райдуãа – на ãарну поãоду, низька – на доù. Ïоява 
веселки після короткочасноãо доùу віùує близьку неãоду. 
Ïодвійна, а то й потрійна веселка обіцяє баãатий уроæай. 

(163 слова) За В. Марусенко

 Прекрасний степ
Степ ставав дедалі прекрасніøим. Óвесь південь, увесь про-

стір до самоãо ×орноãо моря був зеленою незайманою пус-
телею. Íіколи плуã не проходив по незмірних хвилях диких 
рослин. Самі тільки коні, ховаючись у них, як у лісі, толо-
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ІЯ чили їх. Íічоãо в природі не моãло бути краùоãо за них. Óся 
поверхня землі була така ãарна, немов зелено-золотий океан, 
по якому бризнули мільйони квітів. 

Крізь тонкі стебла трави прозирали ãолубі, сині й ôіолетові 
волоøки, æовтий дрок вискакував доãори своєю пірамідаль-
ною верхівкою, біла каøка зонтикоподібними øапками ря-
біла на поверхні, занесений бозна-звідки колос пøениці на-
лився в ãуùині. Біля тонкоãо їхньоãо коріння øмиãали ку-
ріпки, витяãнувøи свої øиї. Ïовітря було сповнене тисячами 
всіляких птаøиних свистів. 

Ó небі нерухомо стояли яструби, розпластавøи свої крила 
й непоруøно втупивøи очі свої в траву. Крик табуна диких 
ãусей, ùо сунув стороною, відãукувався в якомусь далекому 
озері. Ç трави здіймалася розміреними помахами чайка й роз-
кіøно купалася в синіх хвилях повітря. Он вона блиснула 
проти сонця й ùезла у високості. 

ßкий æе ти ãарний, степе!

(160 слів) За М. Гоголем

 Луг
Сонце вæе зійøло, але йоãо ùе не було видно з-за темноãо 

луãу. Íебо освітилося ясно й поãоæо, луã теæ посвітліøав і 
прихороøився. 

Óæе ãоріли мохнатими й червоними, як æар, øапками бу-
дяки, дихаючи солодким медвяним дуøком. Цілими озерами 
поміæ трав біліли соромливі невісточки в æовтих øапочках і 
білих віночках з пелюсточок навколо ãолівок, виплітався та 
спалахував іскрою петрів батіã. Ðозпарений нічною задухою, 
ãостро й нудливо пах болиãолов, який то тут, то там здіймався 
виùе за всіх на своєму товстому й пороæньому стовбурі, увін-
чаному тоненькими, схоæими на віття кропу ãіллячками. 

Іноді посеред луки розкіøно куùився верболіз, схоæий 
здаля на копицю сіна. Íад ним уæе круæляли чайки, виøу-
кували враніøню поæиву на сніданок. 

Близькість річки відчувалася особливо виразно не тільки 
по тому свіæому холодному повітрі, яким віяло з очеретів, а 
й по ùедрій росі на травах, яка бризкала людям на руки й на 
ноãи світлими льодяними краплями, по таємничості звуків, 
властивих для коæноãо приріччя: тихому бульканні, корот-
кому раптовому плюскоту, якомусь øарудінні, схоæому на 
чиїсь хитрі кроки. 

(162 слова) За Гр. Òютюнником

76



49

У
К

Р
А

ЇН
С

Ь
К

А
  М

О
В

А
Д

Е
Р

Ж
А

В
Н

А
  П

ІД
С

У
М

К
О

В
А

  А
Т

Е
С

Т
А

Ц
ІЯ У полі

Іде Õаритя селом, і якось їй чудно. Íіколи не ходила вона 
сама так далеко від хати. От уæе й крайню хату минула, ви-
йøла на поле й стала, задививøись у далечінь на чудовий 
краєвид. 

І справді було ãарно на ниві, невимовно ãарно. Ïоãідне бла-
китне небо дихало на землю теплом. Ïоловіли æита й вилис-
кували на сонці, червоніло ціле море колосків пøениці. До-
линою повилася річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на 
зелену траву. À за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, 
уся ãора вкрита розкіøними килимами ярини. Ãарячою зеле-
ною барвою ãорить на сонці ячмінь, øироко стелиться килим 
ясно-зеленоãо вівса, далі темніє просо. Меæи зеленими кили-
мами біліє ãречка, наче хто розіслав великі øматки полотна 
білити на сонці. І над усім тим розкинулося поãідне блакитне 
небо, лунає в повітрі весела пісня æайворонка. Віють з поля 
чудові пахоùі од нестиãлоãо зерна й польових квітів. 

ßк тільки Õаритя увійøла в æито, ãарний краєвид зник. 
Босі ноæенята ступали по втоптаній стеæці, над ãоловою, 
меæи колосками, як стрічка, синіло небо. 

(163 слова) За М. Коцюáинським

 Ліс
Далі, виùе, починається міøаний ліс, ãустіøає й ãустіøає: 

і дуби, і липи, і явори, і ясени, і берези. Скільки тут тіні й 
свіæості – сонце не сонце, спека не спека. 

À як пройде злива, усе тут пахне водою, ніби ãубка наси-
чена, і ãусті тумани підносяться й звиваються над коронами 
дерев. À скільки під ноãами ãриба всілякоãо! Топчеøся по 
слизьких, старих бабках з м’якими капелюхами, по білих, 
твердих хряùах-ãірчаках, по роæевих і синіх сироїæках, по 
червоних білокраплистих мухоморах. 

À скільки тут øуму всілякоãо! Ïтахи літають поміæ ãіл-
ляччям, øмиãають дикі ãолуби, десь вистукує дятел у дупляву 
липу, десь дзвінко й лунко кряче крук. À там øмиãне ма-
ленька метка тінь з ãілляки на ãілляку. Білочка. Вона, бідо-
лаøна, задивилася, перейнялася тим і хоче øвидøе зникнути.

À далі, у долині, місцями ãалявини з травою високою, і 
квітами, і суничником. І чаãарники молодих дерев – ãрабини, 
дубини, ясенини. Тут і птаøки інøі, не круки й не ãолуби, а 
соловейки, та синички, та æовтобрюøки, та всяке інøе дрібне 
й крикливе створіння.

(162 слова) За У. Самчуком
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ІЯ  Зелена долина
Ось ви виїхали на невисоку ãору. Синім змієм плазує øлях 

з ãори в долину поміæ зеленою травою безкрайоãо степу. ßсне 
сонце ãеть підбилося вãору, розсіває своє золоте марево по 
зеленій долині. Íі пером не списати, ні словом не сказати тієї 
несподіваної краси, якою до вас усміхнулася долина! 

Çелена трава ãорить-палає воãнем, на її листочках ãрає й 
сяє, мов самоцвітне каміння, чиста роса: то стрельне у вічі 
тоненькою ãолочкою æовтоãо цвіту, то зачервоніє круãлою ãо-
роøиною, то засиніє самоцвітом, то посипле зеленими іскор-
ками. І то æ по праву руч і по ліву руч. Куди ви не поверне-
тесь – усе ãорить-палає, уся долина пиøається, мов зверху 
веселками вкрита! 

Ви дивитеся й дивуєтесь. Вам здається, ùо ви йдете не по 
битій дорозі зеленоãо степу, а якимсь невідомим краєм краси 
й чару вільноãо пахучоãо повітря. Вам леãко дихається, леãко 
æиветься. Óсе, ùо вас колись ãнітило та смуток будило, зник-
 ло. Із самої ãлибини серця виринають думки непримітні, 
ãадки леãко крилі самі мчаться й вас мчать за собою. Куди? Íе 
питайте. Íе øукайте. 

(165 слів) За Панасом Мирним

 Полонина
Теплим весняним ранком Іван піøов у полонину. Тут була 

тиøа, великий спокій природи, строãість і сум. Çа плечима в 
Івана росли вæе ãори й ãолубіли вдалині. Орел здіймався з 
кам’яних øпиць, блаãословляючи їх øироким розмахом 
крил, чулося холодне полонинське дихання. Çамість лісів те-
пер слався чорний килим повзучих смерек, у якому плута-
лися ноãи, і мохи одяãали камінь зеленим øовком. Далекі 
ãори відкривали свої верхи, виãинали хребти, уставали, як 
хвилі в синьому морі. 

Ïолонина! Він уæе стояв на ній, на цій високій луці, укри-
тій ãустою травою. Блакитне море збурених ãір обляãло Івана 
øироким колом, і здавалося, ùо безконечні сині вали йдуть 
на ньоãо, ãотові впасти йому до ніã.

Вітер, ãострий, як наточена сокира, бив йому в ãруди, йоãо 
дихання зливалося з диханням ãір, і ãордість обняла Іванову 
дуøу. Він хотів крикнути на всі леãені, так, ùоб луна поко-
тилася з ãори на ãору, аæ до крайнеба, ùоб захитати море 
верхів. Àле раптом почув, ùо ãолос пропав би в цих просто-
рах, як комариний писк.

(160 слів) За М. Коцюáинським
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Óсе почалося просто: із-за обрію тихо виткнувся ріæечок 
ледве помітної синьої хмари. Çалитий сонцем степ приниøк, 
затаїв подих, мовби чекаючи, ùо з цьоãо вийде. À ріæечок 
тим часом виãонився вãору, розпростався вøир, поступово пе-
ретворюючись у хмару, у темно-синій ãірський хребет, ùо не-
забаром уæе закрив собою величезний сектор неба.

І ось раптом хребет розломився, воãняна тріùина прокоти-
лася впоперек ньоãо. Óсе прийøло в рух. Ïоки у великій ла-
бораторії неба відбувався розкіøний процес наростання ãрози, 
поки все там переверталося, стуãоніло, потемнілими степами 
мчали табуни вихорів, захвилювалися, забурунили зелені 
вали лісосмуã, заметуøилися птахи в повітрі.

Óсе блиæче ãриміло, блискало. Сива повновода хмара вæе 
висіла над цілим степом. Світлі вітрила доùу вæе розпуска-
лися на обрії, помітно наблиæалися нивами. 

Ç тихим дзвоном упали перøі краплини, усе стрепенулося, 
і вæе øирокою чарівною музикою заøумів доù. Той цілюùий 
травневий доù, про який каæуть, ùо це сиплеться з неба зо-
лото. Сивіла доùем далечінь, вода вæе блиùала на øляху. 
Çемля набиралася сили. Õліба помітно зеленіøали, ніби на-
брякали ãустим зеленим соком.

(160 слів) За Î. Гончаром

 Ранок у лісі
Ліс ùе дрімає в передраніøній тиøі. Íепоруøно стоять 

дерева, заãорнуті в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. 
Тихо навкруãи, мертво. Лиø де-не-де прокинеться птаøка, 
непевним ãолосом обізветься зі своãо затиøку. Ліс ùе дрімає, 
а з синім небом уæе ùось діється: воно то зблідне, наче від 
æаху, то спалахне сяйвом, немов од радоùів. 

Íебо міниться, небо ãрає усякими барвами, блідим сяйвом 
торкає верøечки чорноãо лісу. Стрепенувся вреøті ліс і собі 
заãрав. Çаøепотіли збудæені листочки, оповідаючи сни свої, 
заметуøилася в травиці комаøня, розітнулося в ãуùавині 
ãолос не ùебетання й полинуло високо – туди, де небо мі-
ниться, де небо ãрає всякими барвами.

Íа ãаляву вискакує з ãуùини сарна і, зачарована чудовим 
концертом, зупиняється. Ïолохливий заєць, причаївøись під 
куùем, приãинає вуха, витріùає очі й немов поринає весь у 
море лісових звуків.

Àæ ось ринуло від сходу ясне проміння, мов руки, простяã-
лося до лісу, обняло йоãо, засипало самоцвітами, золотими 
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ІЯ смуãами впало на синю від роси траву на ãаляві, де ãостро на 
тлі золотоãо світла випинається струнка постать сарни.

(160 слів) За М. Коцюáинським

 Травень квітами багатий
Ó літературну українську мову міцно ввійøла назва п’ятоãо 

місяця року – травень. Ïід цю пору буйно куùують і цвітуть 
різно манітні трави. Це найкраùа пора заãотівлі лікарськоãо 
зілля.

Колись на Семена Çілоти (23 травня) люди орãанізовували 
спеціальні обряди, пов’язані зі збором трав. Óдосвіта ãуртами 
йøли в ãлибокі ліси й збирали природні ліки. До коæної тра-
вички читали відповідні молитви. Ось одна з таких примов-
лянок: «Боæа Мати ходила, зілля родила, відром поливала – 
нам на поміч давала!»

Íайбільø цілюùим вваæалося зело, зірване до сходу 
сонця. Тому на Ïоліссі цей місяць називали ùе травником.

Крім тоãо, у вæитку були відомі й інøі назви травня – пі-
сенник і місяць-ãромовик. Вони повністю відповідали своєму 
призначенню. Óсюди, у лісах, на полях і біля обійсть, розли-
валися солов’їні трелі, чудернацькі посвисти øпаків, безтур-
ботне кування зозуль. Íерідко в цей час моæна почути й 
лункі перекоти ãрому.

Травень вваæається одним з найпоетичніøих місяців. Він 
мовби наãадує нам: поспіøайте намилуватися красою весня-
ноãо дивоцвіту, бо вона нетривка й скороминуùа. І це так, 
адæе травнем заверøується найкраùа пора року – весна.

(163 слова) За В. Скуратівським

 Весна в шахтарському селищі

Ðано нині прийøла весна. ßкось одразу стихли, знесиліли 
сніãові бурани, ùо завивали довãими зимовими ночами по ти-
хих вуличках молодоãо øахтарськоãо селиùа. Íесміливо, не-
мов боячись розсердити сиву холоднечу, усміхнулося з-за 
хмар сонце. І зима справді розãнівалася. Íаїæилася проти 
ночі криæаними баãнетами дахів, злостиво зарипіла під но-
ãами ламкою білястою плівкою калюæ, обпалила колючим 
подихом ãарячу верхівку терикона.

À потім набралося відваãи сонце. Çаметуøилися, побіãли 
øвидøе хмари, розпливлося в øирокій усміøці небо, і сонце 
ãарячим промінням припало до холодної, дрімотної землі. 
Десь над балкою, немов випуùений на волю птах, затріпотіла 
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йдеøніх змін.
Дівчисько в розхристаному пальті зупинилося, примруæе-

ними блакитними очима відøукало в небі æайворонка, до чо-
ãось лаãідно усміхнулося й завмерло з підведеним доãори об-
личчям.

Добралася весна й до øахти. Ïовітря, насичене запахами 
землі, ринуло в темну, волоãу паùу стовбура øахти, увірва-
лося в øтреки – і ãайда ãуляти лавами та забоями, хвилюючи 
дуøі øахтарів незбаãненно солодкою туãою за сонцем, за ви-
соким темно-блакитним небом.

(160 слів) За В. Òитовим

 Запізніла весна
Çима цьоãо року була затяæна, холодна й надокучлива. 

À   на початку квітня нареøті прокинулася запізніла весна. 
Ïідвелася, потяãнулася, подивилася спросоння навкруãи: ùо 
воно робиться, ùо діється? Бачить: безладдя всюди, треба 
раду рідній природі давати. Дихнула перøий раз весна – по-
плив у повітря блакиттю золотавий сонячний човен. Дихнула 
вдруãе – потемнів сніã, до землі злякано приãорнувся, сльо-
зою зійøов. Дихнула весна втретє – затріùав льодовий коæух 
на річках, луснув у криøиво й поплив за водою. Велетен-
ською ãребінкою дбайливо розчесала весна ліси й лани. Çазе-
леніло на деревах і куùах молоденьке листя, піднялися 
пиøні, ãусті сходи. Ðозкрили ніæні пелюстки перøі квіти. 
Тепле повітря наповнилося птаøиними ãолосами. 

Марічка вийøла на подвір’я і повернулася, наче сонях, у 
бік сонця, від задоволення мрійливо примруæила очі. Тонень-
ким пальчиком сонце леãенько лоскотнуло кінчик дівочоãо 
носа, бліді ùоки, ãладеньке чоло, ніæні вуста.

«Ãарно з тобою, сонечку, – заøепотіла Марічка. – Світи, 
сонечку, світи, любе, людям на ùастя, на æиття».

Дівчина завмерла, насолодæуючись теплом ласкавоãо 
сонця. Дуøа сповнилася невимовною радістю буття, наче бі-
лий світ заповнився птаøиним співом.

(163 слова) За Å. Зарæицькою

 Літо

Çнову та сама річка. Тихий затон, із трьох боків закритий 
очеретом. Біля береãа, де зовсім мілко, золоті й безтурботні 
сонячні промені ãраються на піùаному дні. Тут і там дрібний 
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наляканий нахабним, завæди ãолодним окунем.

Бабки з величезними райдуæними очима стрімко сновиãа-
ють над водою, а на протилеæному березі річки, øляхетні й 
величні, стоять стрункі вікові сосни, кучерявими ãоловами 
підпираючи небеса. Ó небі, у сліпучій виøині, дрібними 
пір’їнками розкидані неваãомі прозорі хмаринки. Ùедре літнє 
сонце панує, ãріє землю й воду, розсипається тисячами соняч-
них зайчиків по хвильках, пече крони дерев, марно намаãаю-
чись пробитися в ãлибину листя.

Біля краю води на зеленій траві стоїть юна, років 
п’ятнадцяти, дівчина. Вона підвела підборіддя, пальчиками 
русяве волосся за спину прибирає, мруæить світлі дивні очі. 
Коли дівчина на ліс подивиться, очі стають зеленкуватими, 
ãляне на воду – здаються золотаво-сірими, на небо – блакит-
ними, волоøковими, ясно-синіми.

Дівчина тихо ступила в річку, зробила ùе крок – і раптом 
кинулася у воду й попливла. 

(161 слово) За С. Батуриним

 Осінь
Стояла перøа осіння доба із сухими короткуватими днями. 

Сонце вæе не котиться ãорою, як улітку, не стоїть над самою 
ãоловою, не палить палом, а береться низом, понад ãорою, 
привіт но світить і приãріває після довãої холодної ночі та 
уùипливоãо роæевоãо ранку. 

Ïройøли æнива, скінчилася возовиця. Õіба де в степу, да-
леко від людської оселі, ùе бовваніють недоваæені копи, а то 
всюди тільки чорніє нив’я поораною ріллею та æовтіють лани 
збитою стернею.

Ïусто серед степу, сумно й серед лісу. Вітри-суховії обãо-
лили йоãо рясні віти, а ранні заморозки поæовтили та по-
червонили лист, птаøки ùебетливі відлетіли у вирій. Æиття 
вті кало зі степів і лісів, ховалося по людських оселях, по 
теплих краях. 

Ïо селах від білоãо світу й до самої темної ночі ãупали не-
уãавно ціпи, доводячи до розуму те добро, яким за літо наді-
лила земля-мати. Çа ãодинки поспіøали люди з роботою, ùоб 
було ùо й самому їсти, й вивезти зайве на продаæ. Ïо ãородах 
була теæ немала клопотнеча: мазалися, білилися та прибира-
лися, ãотуючись уæе до зими.

(160 слів) За Панасом Мирним
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Ùе звечора землю оповив їдкий холодний туман, ùо про-
бирав до кісток і вãаняв у дроæ. Отæе, чекай на морозну ніч. 
І ранній завчасний морозенко таки добре попорався протяãом 
ночі: настелив трави, ãусто побілив памороззю засохлі дерева, 
прихопив ùе зовсім зелене листя. 

Вийøов уранці Оксен і завмер: поæухле за ніч листя з ти-
хим øелестом опадало на землю, ляãало покорченими долонь-
ками доãори, наче все ùе просило хоч краплинку тепла, хоч 
крихітку ласкавоãо сонця. Íе було ні вітру, ні æодноãо поруху, 
а листя падало й падало, зривалося з верховіття. І вæе ціла 
злива, чорно-зелений сумний водоãрай проливався на землю.

Дерева оãолялися на очах: ùойно стояли в листі, а ãлянув 
через якусь хвилину – уæе ãолі. Тільки поодинокі листочки з 
усіх сил чіпляються за віття, намаãаються втриматися до 
сонця.

Особливо зворуøила Оксена молоденька осика: скинула 
покірно зелену сорочку, простелила її біля ніã та й стоїть 
ãола-ãолісінька, тремтить худеньким тільцем на морозі.

Той ãлухий øум, невпинний той øелест переслідував 
Оксена й тоді, коли він повернувся в хату.

(161 слово) За À. Äімаровим

 Мальви
Ïалахкотять біля вікон æивотворним воãнем розвихрені 

мальви, øуãають червоними язиками баãаття під самісіньку 
стріху, от-от від їхньоãо полум’я заãориться хата. Íіхто не 
знає, коли й хто посадив їх на сонячному причілку. Мати ка-
æуть, ùо ті роæі посадила колись давним-давно ùе бабуся у 
свої дівочі літа.

До пиøноãо розмаїття мальв усі давно звикли, і стали вони 
невід’ємною частиною родини. Ùороку ранньою весною з-під 
землі з’являлося зелене паãіння, за кілька ночей воно вирос-
тало виùе призьби, привітно заãлядало у вікна. Íа високих 
стеблах в’язалися десятки бутонів, які в кінці весни зацвітали 
червоними, світло-роæевими й темно-пурпуровими квітами.

Çдавалося, то й не квіти, а якийсь чарівник розвіøав на 
пруæних, високих паãіннях малинові, оранæеві, сріблясті 
дзвоники. Вечорами тихими, коли спадала літня спека, 
мальви стояли урочисті серед золотоãо надвечір’я, тихо ãра-
ючи чарівну пісню на своїх чутливих трубках.

І тоді стара хата ставала незвичайною, бо стояла вся в пре-
красному æивому вінку, у центрі пелюстковоãо баãаття. І ні-
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ІЯ які казкові, криøталеві палаци не моãли зрівнятися із чарів-
ним видовиùем простої селянської оселі серед буйноти бар-
вистих мальв.

(165 слів) За І. Цюпою

 Життя квітів
Æиття квітів починається з пролісків. Ïролісок – квітка 

ніæна, але смілива й нетерпляча. Ùе не зійде сніã, а вæе 
крізь весняну ніздрювату сніãо-льодову скоринку, проãріва-
ючи собі тісненьку й скромну проталинку, пнеться цупкий 
паросток, схоæий на цибульку. 

Сьоãодні це біло-зеленаво-æовтуватий хвостик, завтра це 
біло-зелена ãостриця, післязавтра це вæе довãий зелений лис-
ток з тоненькою стрілкою всередині. Ùе за день брунька на 
кінці стрілочки розквітає враз твердою білою зірочкою і кві-
тів визорює так ãусто, ùо земля знову стає біла й зимна від 
рясноãо холодноãо цвіту.

І неãайно æ зацвітає ряст. Це вæе весна. Квіти рясту ôіал-
кові – теплі й сонячні. Вони вæе пахнуть.

Ïотім з’являється æовтий козелець. Це вæе повна весна. 
Квітка ãаряча, як сонце. Вона м’яка й ніæна. Дух від неї йде 
не сильний, але це вæе аромат. І росте козелець вæе не із чор-
ної землі. Довкола не тільки торіøнє пріле листя, а й зелена 
трава, якої три дні тому ùе зовсім не було. Íад козельцем 
уæе схиляється молода парость.

І тоді рясно вибухає ôіалковий цвіт.

(162 слова) За Þ. Смоличем

 Два брати
Два брати – підсніæник і пролісок – одними з перøих від-

кривають карнавал цвітіння. ×ому брати? Та тому, ùо від-
різняються вони лиøе кольором: підсніæник – білий, а про-
лісок – блакитний. Дивуєøся, як такі маленькі ніæні квіти 
не бояться холоду. 

Çа однією з леãенд, боãиня Флора роздавала квітам костюми 
для карнавалу. Ïідсніæнику вона подарувала білий хітон. 
Сніã такоæ захотів узяти участь у святі, однак для ньоãо одяãу 
не вистачило. Тоді він почав просити, ùоб квіти поділилися з 
ним, але ті, боячись холоду, відмовляли. Лиøе підсніæник 
укрив сніã своїм убранням. Ðазом круæляли вони у хороводі 
квітів, і так сподобалися одне одному, ùо й досі нерозлучні.

Інøа давня леãенда розповідає, ùо тоãо дня, коли Àдама і 
Єву було виãнано з раю, іøов сніã. Єва дуæе змерзла, й тоді 
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ІЯкілька сніæинок, праãнучи втіøити неùасну, перетворилися 

на квіти. Ïобачивøи їх, Єва повеселіøала. Ó неї з’явилася 
надія на краùі часи. Тому і вваæають підсніæник символом 
надії, тепла й краси.

Імовірно, саме пролісок і підсніæник були перøими кві-
тами на землі.

(160 слів) За В. Марусенко 

 Троянда
Троянда – цариця квітів. Íікоãо не дивує таке означення, 

бо вона й справді прекрасна. Серед баãатьох народів світу по-
бутує безліч леãенд і оповідей про цю квітку. Àнтична міôо-
лоãія, наприклад, пов’язує появу троянди з народæенням бо-
ãині мудрості Àôіни. 

Ó Ãреції продавати троянди й плести з них вінки вваæа-
лося за почесні заняття. Çапроøені на обід ãості вдяãали на 
себе трояндові вінки. Трояндами встеляли дороãу воїнам-
перемоæцям. 

Ó Єãипті за часів володарювання цариці Клеопатри тро-
янди вироùували в надзвичайно великій кількості. Міæ до-
вãими рядами пальм яскравим полум’ям палахкотіли клумби 
із червоними, малиновими, воãнисто-оранæевими квітами. 

Ðимляни присвячували троянду боãині кохання Венері. 
ßкось вона, мовить леãенда, ãуляла в саду на Олімпі. Çамис-
ливøись, боãиня зупинилася біля єдиної в Åдемі троянди й 
кінчиком пальця необачно доторкнулася до однієї з ãілочок. 
Íа пальці зачервоніла крапелька крові. Íе встиãла Венера 
роздивитися її, як крапелька скотилася додолу й, упавøи на 
землю, перетворилася на запаøну червону троянду.

Батьківùиною троянд є Схід. Ці преãарні квіти повсюдно 
пахтіли в казково розкіøних садах. Óздовæ доріæок вузень-
кими ариками струмувала трояндова вода. 

(164 слова) За С. Приходьком

 Береза
Береза, за народними віруваннями, – одне з найдавніøих 

дерев, з яких починалося створення світу. Колись її вваæали 
обереãом від злих духів і неùастя, тому часто садили біля 
хати, ùоб милувала око й захиùала садибу. Íаøі предки ві-
рили, ùо береза – це дерево русалок, які полюбляють на ній 
ãойдатися, тому на Ðусальний тиæдень березу прикраøали 
øматочками полотна, стрічками, вінками, різними дарами. 
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ІЯ Ó давні часи кору берези – берест – øироко використову-
вали для виãотовлення берестяних ãрамот. Íа ньому діти вчи-
лися виводити букви, дорослі писали листи, побутові тексти 
тимчасовоãо значення. Для цьоãо берест знімали так, ùоб не 
поøкодити самоãо дерева. Ті місця березовоãо стовбура, з яких 
знято тонкий øар кори, мають властивість заростати новою 
корою. Такоæ з бересту виãотовляли посуд. І досі на Ïоліссі 
роблять берестяні коøики та великі миски з цьоãо матеріалу.

Вваæають, ùо від слова «береза» утворилася назва мі-
сяця – «березень». Це час, коли з берези тече сік – лікуваль-
ний весняний напій. 

Çавдяки своїй білій корі та ніæному листячку береза стала 
в українців символом чистоти, дівочої ніæності й вірності. 

(162 слова) За М. Соловйовою

 Осокори
×и знаєте ви, як øелестять улітку осокори? Çупиніться, 

прислухайтесь. Стоять вони, мов підняті доãори кобзи, під-
ставлені вітрові-музиканту. Він пробіæить по їхніх чутливих 
струнах, і озветься тоді зеленим øумом пруæне паãіння, за-
тріпочуть ніæним перебором листочки, забринить на вітрі спі-
вуче ãілля. Ó здруæеному, злаãодæеному оркестрі ãрає осокір 
до осокора. 

À вітер налітає все сильніøе й сильніøе. Ïробіæить по 
зелених кобзах, рвоне акордами струни-ãілля – і вæе ãуде 
верховіттям розвихрена дуøа осокора.

Та ось вітер поступово стиøився, припав до чутливоãо де-
рева, ніби заплутався в листатих кронах. І вæе тиха-тиха пісня 
снується з висоти, де обнялися ãолубе небо й зелені ãолови спі-
вучих осокорів. À далі й зовсім усе стихне. Стоять задумливі 
дерева, ніби зачаровані, і, здається, самі прислухаються до 
пісні-øуму, яку тільки-но розливали на зеленій леваді.

ß люблю осокорів øум. Люблю, як ãнуться вони на вітрах 
і пруæно випрямляють свої øирокі зелені плечі. Íавіть у 
найтихіøу поãоду вони øумлять від найменøоãо повіву
вітру. Íіби просять: налети, пробіæи по наøих чутливих 
струнах-листочках, заãрай хвалу зеленому літу. 

(160 слів) За І. Цюпою

 Лісова аптека
Обліпиха – рослина зовні нічим не приваблива. Вона не 

сховає нас у літню спеку в тіні розлоãої крони, а її кисло-
солодкі плоди не порівняти ні з виноãрадом, ні з яблуками, ні 
навіть зі сливами.
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ІЯЦей колючий ãіллястий чаãарник має довãасті зелені 

листки, бурувато-сріблясті зісподу. Íавесні на йоãо ãілках 
розпускаються дрібні квіточки, але на одних куùах лиøе зе-
ленкуваті, а на інøих – сріблясто-бурі, зібрані в колосочки. 
Це тому, ùо в обліпихи є чоловічі й æіночі рослини. Восени 
æіночі рослини дарують людям оранæево-æовті соковиті 
яãоди з присмаком і запахом ананасів. Саме тому обліпиху 
подекуди називають сибірським ананасом.

Ïлодоносить обліпиха ùорічно й ùедро: з одноãо доброãо 
куùа моæна зібрати до десяти кілоãрамів плодів. Ðосте вона 
на піùаних місцях, по яруãах, балках, крутосхилах, долинах 
і на береãах річок. Це світлолюбна, посухостійка й невибаã-
лива до ґрунтів рослина.

Обліпиху влучно називають лісовою аптекою та колючим 
цілителем. Àдæе її плоди, насіння, листя, молоді паãони й 
кора мають цінні лікувальні властивості. Ïлоди обліпихи – 
природні полівітаміни, виãотовлені матінкою-природою. Ласі 
до них і звірі.

(164 слова) Із часопису

 Барвінок
Íа коæному крилі ãороду росли куùі барвінку. Çдавалося, 

ùо він і зимою зеленіє, бо коли танули сніãи, то на світ про-
бивалося йоãо цупке зелене листя, не змучене холодом, не 
скалічене морозом. À коли повітря ставало по-материнськи 
м’яким і лаãідним, то барвінок зацвітав так, наче небо бриз-
нуло на землю æивою блакиттю, зацвітав так, немов дитячі 
очі землі дивилися довірливо. 

Бабуся ãнівалася, коли зривали барвінковий цвіт. Вона ні-
коли не моãла примиритися з тим, ùо квітку зривають. Õоч би 
яка квітка була – чи чорнобривці, чи руæі, чи звичайнісінькі 
калачики, чи настурції, чи лісові дзвоники, чи ромен. Тим 
більøе її ãнівало, коли хтось необереæно зривав цибулю зі 
стрілкою, яка моãла б дати насіння, коли хтось виривав усю 
стеблину кропу, замість наùипати листя. Тоді бабуся чорні-
øала, поãляд її ставав лихий.

Íавіть на Спаса, коли, здається, з квітами просинаєøся, з 
квітами сідаєø за стіл, з квітами їси яблука та ãруøі, з кві-
тами свіæовипечений хліб умочаєø у мед, навіть на Спаса 
бабуся не моãла відцуратися від святоãо ставлення до цвіту. 

(163 слова) За Є. Гуцалом
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ІЯ  Соловейко
Десь зовсім близько від нас невãамовно виводив свою пісню 

соловейко. Сперøу, коли починав заливатися, здавалося, ùо 
в ãорлечку в ньоãо билася маленька співуча намистинка. Ко-
роткий свист – і ось вона вæе вискакувала з дзьобика й 
стрімко летіла над лісом, а за нею вискакували такі самі на-
мистинки, і всі вони нанизувалися в довãий невидимий разок. 
Ïотім нитка на тому разку рвалася, і намистинки падали в 
лунке озеро.

Соловейкові æаль ставало їх, і він заходæувався ойкати та 
схлипувати. Àле øвидко заспокоївøись, розùедрювався й без 
æалю розсипав навкруãи коøтовності: камінці-самоцвіти, 
бурøтинові намистини, червоні коралі, срібні сереæки, золоті 
кілечка. À як не ставало їх, радісно дзвонив у прозорі кри-
øталеві дзвоники, ùо висіли поряд на ãілочці.

Соловейко сидів на тонесенькій калиновій ãілочці, ùо схи-
лилася від йоãо ваãи. Був дуæе схоæий на ãоробчика, лиøе 
тільце мав мовби тріøки витяãнуте. Очі чорні, великі. ßк 
співав, злеãка зãорбивøись, тріøки опускав крильця, øироко 
відкривав тонкий дзьобик, у якому, ніби сердечко в дзвонику, 
бився ãострий язичок, і все йоãо крихітне тільце тремтіло й 
здриãалося.

(163 слова) За Б. Комаром

 Лебеді
Ïрямо над наøою хатою пролітають лебеді. Вони летять і 

струøують на землю бентеæні звуки далеких дзвонів. Дід ãо-
ворить, ùо так співають лебедині крила. ß прислухаюся до 
їхньоãо співу, і мені хочеться полетіти за лебедями, тому й 
підіймаю руки, наче крила. І радість, і смуток, і срібний пере-
дзвін дедалі більøе оãортають мене своїм снуванням.

ß стаю ніби менøим, а навколо більøає, росте й міниться 
увесь світ: і заãачене хмарами небо, і одноноãі скрипучі æу-
равлі, ùо нікуди не полетять, і полатані веселим зеленим мо-
хом стріхи, і блакитна діброва під селом, і чорнотіла земля, 
ùо пробилася з-під сніãу.

І увесь цей світ тріпоче, міниться в моїх очах і віддаляє та 
й віддаляє лебедів. Àле я не хочу, ùоб вони відлітали від нас. 
От коли б якимсь дивом послухали мене та й зробили круã 
над селом і знову пролетіли над наøою хатою. À в цей час 
наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів 
по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як 
скрипка.

(161 слово) За М. Стельмахом
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ІЯ Сіроманець

Óночі прийøла осінь, і вовк хмукнув на сизий лист оæини. 
Õмукнув і сказав: «Оãо!» Тоді він підняв лапу й лапою вмився. 
Ïромив очі, поструøував із себе листя, послухав свист синиці 
й знову ліã.

Ïотім вовк заспівав. Він співав тихим старим ãолосом, і 
така дороãа леæала за ним, ùо аæ до Одеси виднілася коæна 
бадилина. Вовк леæав міæ ãрибами, очима в поле, і над ним 
по листочку опадав ліс. 

Çвали йоãо Сіроманцем, і він був найстаріøим вовком у 
світі. Óсе своє æиття він водив зãраю. Молоді вовки з лісів і 
ярів мріяли навчитися в ньоãо бойової вовчої стратеãії і так-
тики. Він снився молодим вовчицям. 

Íе один кінь падав на траву чи на сніã од зубів Сіроманця. 
Коли æ нічоãо були їсти і вовк пересидæував день або й 

три на болоті чи в чаãарях, то й зãрая сиділа позаду ньоãо, 
кусаючи себе за хвости. Тоді вовк ставав на великий піст. 
Ó   таку пору він любив дивитися, як цвітуть будяки, на їхні 
малинові ãолови навпроти хмар.

(164 слова) За М. Вінграновським

 Лось
Він прокинувся й наùулив вуха: у воãкому струмені вітру 

долинав сухий, різкуватий звук. Çвук летів знизу, від річки. 
Лось звівся. Тепер йоãо постать чітко вимальовувалася в до-
світніх сутінках. Це був великий звір із øирокими ãрудьми, 
які леãко здималися від дихання. Éоãо роãи наãадували осін-
ній низькорослий куù, з якоãо обнесло листя.

Лось знав, ùо то тріùить стара ãілляка на дубі. Їй давно б 
уæе треба впасти, а вона не падала, з дивною впертістю три-
маючись за стовбур. Він те знав, однак це йоãо не заспокою-
вало. Струмінь вітру доносив запах річкової криãи. Ó ньому 
æив дух примерзлоãо болота, долинало øарудіння прив’ялих 
стеблинок, які пускалися вскач по опалому листю. Íад усім 
цим линуло схоæе на зітхання порипування ãілляки.

Лось був старий і бувалий. Він уæе звик до заповідника, у 
який потрапив із тайãи, звик до людей, до тоãо, ùо йоãо під-
ãодовують. Однак те тріùання пробудило в ньому неясний 
страх, який наãадав йому про æиття в тайзі, про небезпеки, 
які там на ньоãо чиãали, і лось зруøив зі своãо леæбиùа.

(166 слів) За Є. Гуцалом
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