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ПАРАЛЕЛЬ ВОСКРЕСІННЯ ПРОЕКЦІЇ СВІТЛА 
Такими – ЗАГЛАВНИМИ – словами оцим рядкам прагнеться 

відгукнутися на особливо святобливий підтекст виколисаної ще 

колись класичної формули: «Дитячими устами мовиться істина». 

Варто зізнатися: мене порадували твори обласного туру 2017-2020 

років всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі 

канікули», де організаторами: Національна секція Міжнародної ради з 

дитячої книги, Національна спілка письменників України, Українська 

асоціація працівників бібліотек для дітей, Фонд Миколи Томенка 

«Рідна країна», Національна бібліотека України для дітей. 

Буковинський набуток – своєрідна царина не однієї 

канікулярної пори, вислід дерзновенної жилки творчо налаштованих 

літописців третього тисячоліття, котрі через власне бачення можуть і 

вміють засобами художнього слова зафіксувати і передати мову 

глибоких сенсів, на які дорослі переважно не звертають жодної уваги. 

Годилося б зупинитися у намагніченій проблемами біготні міського 

життя і озирнутися, побачити іще одну дорогу як атрибут – паралель 

воскресіння проекції світла, яку сповідують діти. Усі, без винятку, 

автори заслуговують, щоб надрукувати їх твори у цьому виданні. Із 

племені талановитих. Стартові можливості у них незаперечні. 

Навчання і подальше життя майстерно відшліфують їх стиль і почерк, 

чого, без сумніву, бажаю, оскільки соковиті паростки простежуються 

у чи не найперших шедеврах обдарованців невтомного пера, котре 

заронене у глибинний зміст письма із високістю думи дитячої.  

У щасливу путь, «симпатична книжечко» 

(словосполучення класика української літератури Остапа 

Вишні) тобі, така яснопомисла друга паралель, що воскресаєш 

занедбане світло, яке не тільки осяває, а й осіняє часопростір, 

розум і душу кожного-кожного читача. 

Василь ДЖУРАН, 

поет, журналіст, громадський діяч, 

голова Чернівецької обласної організації НСПУ  
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«ТВОРЧІ КАНІКУЛИ» 
Традиційно, у перші дні літніх канікул, Національна бібліотека 

України для дітей оголошує дитячий літературний конкурс «Творчі 

канікули»! 

Організаторами Конкурсу є: Національна секція Міжнародної 

ради з дитячої книги (UAIBBY), Національна спілка письменників 

України, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей, Фонд 

Миколи Томенка «Рідна країна», Національна бібліотека України для 

дітей.  

Організаторами І туру конкурсу в регіонах України є обласні 

бібліотеки для дітей. 

У Конкурсі беруть участь діти з усіх областей України у 2-х 

вікових категоріях: читачі-учні (вихованці) 11-13 років; читачі-учні 

(вихованці) 14-18 років. Проводиться у 7 номінаціях. 

НОМІНАЦІЇ 

1. «Знайомтеся — це ми!» 

2.  «Так, я люблю Україну» 

3.  «Природа — джерело натхнення та краси» 

4.  «І в кожному із нас уже живе філософ!» 

5.  «Моя майбутня професія» 

6.  «Безмежний світ моєї уяви» 

7.  «Далі буде»? Ні, «далі» - вже є!» … 
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ТВОРИ ПЕРЕМОЖЦІВ  

2017 

«ЗНАЙОМТЕСЯ - ЦЕ МИ!» 

 

 Андрус Крістіна, 15 років                                                                                                                                              

Чернівецька обл.  

Герцаївський р-н 

 с. Куликівка 

 

Як важливо в житті знайти себе справжнього. За свої 15 

років, я ніколи не задумувалась над таким питанням. У цьому 

творі я хочу познайомити вас із собою, тою справжньою, якою я 

стала завдяки сумлінній праці.  

Я завжди була мовчазною, сором'язливою, боялася 

суперечок, не хотіла брати участь в якихось заходах, соромилась 

виступати перед публікою, особливо, коли потрібно було читати 

вірші. Але завжди була мрійливою, нікому не заздрила, а просто 

мріяла, що колись мене теж будуть хвалити так само, як і моїх 

однокласниць, які здобували перші місця на олімпіадах та 

різних конкурсах. Я любила добре поїсти, тому була 

повненькою, це спричинило деякі насмішки зі сторони 

однокласників. Це було образливо, тому я вирішила зайнятися 

своєю фігурою! Почала з простих розтяжок, мені це стало 

подобатись, перейшла до серйозніших вправ, а потім вирішила 

спробувати сісти на шпагат, знайшла в Інтернеті ряд вправ і 

мені вдалося зробити цей шпагат за тиждень, звичайно ж 
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сумлінної роботи. Я зробила пару фотографій і показала своїм 

друзям, вони були дуже здивовані і захоплювалися тим, потім я 

виклала пару фотографій в Інтернет і була дуже рада, коли 

побачила стільки позитивних оцінок та коментарів, мене це так 

надихнуло і допомогло, що я вирішила не зупинятись, адже це 

доказ того, що я на щось здатна. Далі я вже робила шпагат у 

повітрі, стрибок сальто, мостик, колесо ходила на руках та інше. 

Усе це я фотографувала та знімала на відео, усі були вражені 

моїми здібностями. Мене хвалили і в школі - це були перші 

кроки до здійснення моєї мрії.    

Далі, події мого життя ставали все яскравішими, а сама 

історія мого успіху починалася так. Одного дня, у нашій 

крамниці, мій тато побачив таке оголошення «Проводиться 

набір у групу на заняття з панкратіону та фітнесу для дівчат». 

Прийшовши додому, він про це розказав. Для початку я знайшла 

в Інтернеті, що таке панкратіон, побачивши там бої та жахливі 

картинки, мама злякалася і категорично віднеслась до цього 

виду спорту. Натомість, тато, навпаки, сказав, що дівчина має 

вміти себе захистити. Думки батьків розбіглися, і мої - також. В 

кінці ми прийняли рішення, що я буду ходити на фітнес і 

регулярно займатись. Перший день мого тренування пройшов 

просто на висоті, правда, коли я зайшла в зал, дівчата, які 

займалися там вже довгий час, подумали: «Ой, та що ця 

повненька може». Але коли тренування почалося, виявилось: все 

те, що вони лиш навчаються робити, я вже вмію і дуже добре, 

тому мені було навіть трохи нудно там. В кінці тренер мене 

похвалив і сказав що чекає далі на наступних тренуваннях. 

Приїхавши додому, від радості усе розказала батькам, вони дуже 

зраділи за мене.  



9 
 

На другому  занятті я вже не боялась. У той день я 

прийшла трохи раніше, у залі проводилося тренування з 

панкратіону. Так, той самий панкратіон, який я бачила в 

Інтернеті, але тут не було так страшно. Мені тоді навіть 

сподобався той вид спорту. І тут, тренер пропонує мені теж 

вивчити пару прийомів, просто для себе. І я наважилась, це було 

так захоплююче, вміти себе захищати. Так я зрозуміла, що 

ніякий фітнес мені не цікавий, я хочу займатися панкратіоном. 

До такого мого рішення мама та усі друзі віднеслися не дуже 

позитивно, казали: «…ти ж дівчинка, нащо це тобі». Утім я 

прагнула чогось добитись і, звичайно, що моя сім'я, попри все, 

мене підтримала. Решта моїх знайомих, казали що ходитиму я 

на ці тренування недовго, поки не отримаю там пару синців. А в 

школі, взагалі, ніхто не відносився до мого захоплення серйозно. 

Насправді, перші мої заняття панкратіоном були не зовсім 

вдалими, але я не хотіла здаватись, тому працювала сумлінно 

над собою, навіть вдома. І ось пройшли три місяці як я 

займалася цим видом спорту, у мене вже були успіхи, все було 

добре. Одного дня тренер каже нам, що в кінці тижня, будуть 

проводитись змагання з панкратіону на районному рівні і всі ми 

будемо брати участь. Я тоді дуже переживала, моє перше 

змагання. Ось цей день настав, в тяжкому бою, я здобула друге 

місце. Приїхавши додому зі срібною медаллю, усі мене вітали, 

це був стимул не здаватися і працювати краще. Пройшло 

півроку. Я стала ще сильнішою, схудла, подобалась сама собі, 

стала звикати до думки, що завжди маю перемагати. Мене 

запросили на чемпіонат області з панкратіону, я переживала, але 

вже не так сильно, в мені було трохи більше впевненості. І знову 

важкий бій, і знову друге місце. Мене ніяк не засмучувало 

срібло, я раділа, бо це мої успіхи, моя робота, і я працювала далі 
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над собою. В школі на мене вже звертали увагу, бо я дуже 

змінилась, стала зовсім іншою. Я кожен день тренувалась і 

вивчала нові прийоми. А час ішов, вже був кінець року, ми 

готувались  зустріти Новий рік, я завжди вірила в магічну силу 

Нового року, і, коли годинник пробив дванадцять, я забажала: 

«Досягти великих успіхів».  

Пройшов січень. Я далі займалася улюбленим заняттям - 

панкратіоном. Цей вид спорту став мені настільки близьким до 

душі, що я наче летіла на кожне тренування. І ось на одному з 

тренувань, тренер каже мені: «Крістіна, ти не хочеш взяти 

участь у чемпіонаті України з панкратіону, який відбудеться у 

Житомирі. У тебе є всі можливості добитись там перемоги?». Я 

завмерла, це був шок для мене, а потім подумала, що це  той 

самий шанс, щоб моє новорічне бажання збулося. Я погодилась. 

Прийшовши додому, розказала шокуючу новину батькам, усі 

були здивовані. Заявку було відправлено. Лишався місяць до 

чемпіонату України, я більше нікому не розказувала про це, а 

просто мовчки тренувалась, працювала кожен день.  

За тиждень до чемпіонату, мав відбутися такий собі 

вирішальний бій у нашому залі для тих, хто їде у Житомир. Я 

була впевнена у собі і думала, що у цьому простенькому бою я 

виграю, це ж легко. Але той випадок, що стався тоді, навчив 

мене, що не треба розслаблятись. Я тоді програла бій…Для мене 

це була трагедія, у сльозах я вибігла із зали і хотіла просто 

заховатись, щоб ніхто не бачив як я плачу: я ніколи собі такого 

не дозволяла. Тоді не хотілося говорити з кимось, я підвела 

тренера і думала, що ніякий чемпіонат мені не світить, просто це 

заняття не для мене, я вирішила покинути панкратіон. Ввечері 

мені зателефонував тренер і сказав на другий день підійти в зал. 

Мені не хотілося туди йти, але я зібралась духом і пішла. 
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Зайшовши в зал, тишина, сидить тренер. Я думала, що він зараз 

як почне кричати, але - ні.  

- І що це вчора було? — питає тренер.   

 - Я… я не буду більше займатися, це не моє, я не хочу 

більше вас підводити.   

- Ти здаєшся так просто?     

 - Так, здаюсь. 

Наступні слова, які промовив тренер, наче пробудили 

мене зі сну.   

- Чемпіони не здаються! Ти ніколи не зможеш виграти, 

якщо не навчишся правильно програвати. Це лише одне падіння, 

ти повинна піднятись і боротись далі, ти мусиш довести всім, 

що – можеш! На носі чемпіонат України, нумо працювати! 

На цьому, розмови закінчилися, я зрозуміла, що ніколи не 

можна здаватись. У мені тоді, наче прокинувся вулкан енергії. 

Настав день поїздки до міста Житомир. Моя родина страшенно  

переживала, хоч і не хотіла цього показувати. Дорога була довга 

і важка, ми були дуже втомлені. Приїхавши туди, ми перш за все 

відпочили, ввечері було зважування, на другий день мав 

відбутися бій. Час летів дуже повільно. Настав день боїв, 

назвали моє ім'я, усі побажали удачі, я вийшла до бою. Почався 

бій…я впала, але не здалась, боролась до кінця. Бій закінчився, 

називають ім'я переможця…і це моє ім'я! Так, я перемогла, 

здобула перше місце у чемпіонаті України з панкратіону. Так - я 

чемпіонка! Щастю не було меж: усі раділи. У мене була золота 

медаль. Я подзвонила додому, родина зітхнула з полегшенням.

 Приїхавши додому, я була дуже втомлена, але щаслива, 

довела всім, що здатна на щось. Мене привітав навіть директор 

школи та усі вчителі.  
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Далі я готувалась до не менш важливої події мого життя - 

випускний бал. Я закінчувала дев'ятий клас. Була присутня уся 

школа та усі батьки. Мені вручили документи. Далі нагородили 

усіх моїх однокласниць, які здобули перші місця на олімпіадах. І 

тут, директор каже: «А головну нагороду для нашої школи 

принесла, Андрус Крістіна, яка здобула перше місце на 

чемпіонаті України з панкратіону, вітаємо нашу чемпіонку!». У 

цей момент я зрозуміла, що мрії збуваються, тільки ніколи не 

треба здаватись і працювати над собою, адже дуже важливо 

знайти себе справжнього! 

Заєць Наталія, 13 років  

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н  

смт Неполоківці  

 

Я, Заєць Наталія, учениця 8-Б класу. 

Люблю багато малювати. Багато вільного 

часу проводжу з пензликом. Також люблю займатись 

рукоділлям. Багато чого роблю своїми руками. А ще мені 

подобається читати різну літературу. Наприклад, як поет мені 

дуже подобається Тарас Григорович Шевченко. Всім відомі 

його твори. В мене є його «Кобзар», з якого я вивчаю вірші. Ще 

мені подобається Леся Українка та Наталя Забіла, а також 

люблю читати зарубіжну літературу. Я завжди приймаю участь 

у заходах школи, села де розказую вірші чи танцюю. Танці моє 

безпосереднє хоббі. Захоплююсь музикою українських та 

зарубіжних виконавців. З українських дуже подобається Тіна 

Кароль, вона так ніжно співає, що аж заворожує. Марія Яремчук 

також дуже захоплює мене своїм співом. Ну, а як можна забути 
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про Софію Ротару – українську народну артистку. Одне з інших 

захоплень – це шиття і вишивка, а у вільний час катаюсь на 

велосипеді.  

  У мене чудові однокласники, загалом нас у 8 класі 

двадцять учнів. Ми багато часу проводимо разом. Я з усіма 

щиро дружу. Мені хочеться,  з радістю,  вас познайомити із 

ними. Найкращою є моя подружка Яна. Вона дуже любить 

спорт, а саме обожнює грати у волейбол, до речі, в неї це гарно 

виходить. З нею я проводжу дуже багато часу. Ми обмінюємось 

подарунками, зробленими своїми руками. Це такі маленькі 

приємні сюрпризи, але найголовніше, що ми це робимо від 

щирого серця. Ще одна моя подруга – Маша. Вона вчиться на 

відмінно, багато чим захоплюється. Маша талановита та 

відповідальна і дуже гарно декламує вірші. Є у моєму класі 

цікавий хлопчина Ваня, він вправно грає в теніс. Його 

захоплюють уроки біології та географії, тому що він дуже 

любить тварин. А однокласниці Віка та Оксанка займаються 

художнім мистецтвом. Неодноразово їхні роботи милують очі 

на шкільних стендах.  Андрійко, Максим і Діма є вправними 

футболістами. Вони грають у сільській футбольній команді і 

мріють пов’язати своє майбутнє  з футболом. Ну, а Анжелка - 

має чудові вокальні дані і я нею  дуже захоплююсь. В нас дуже 

талановитий клас. Я дуже люблю свій клас і ні за які скарби в 

світі не хотіла би його проміняти на інший, тому що з моїми 

друзями-однокласниками ніколи не буває сумно. На перервах 

ми граєм у різні ігри, а деколи просто розмовляємо. Після уроків 

ми разом прибираємо свій клас, а потім вирішуємо класні 

проблеми. 

  Вчителі неодноразово беруть нас для проведення 

відкритих уроків. Адже кожний наш учень відноситься до цього 
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питання відповідально. Наші вчителі нам як рідні батьки. 

Кожного дня дають нам знання, за це ми їм дуже вдячні. За їхню 

підтримку в скрутні часи, за те що виховали нас, помирили коли 

ми сварились. Тим самим учили нас, що робити так не можна. 

Ми засвоювали урок і більше не сварились.  

  Я хочу сказати величезне дякую моїй першій вчительці 

Наталії Василівні  за моральну підтримку, за те що навчила нас 

бути людьми і жити однією великою родиною. За цей життєвий 

урок їй величезне дякую! Її важку працю продовжила наш 

класний керівник Антоніна Євгенівна. Вона старанно, з душею, 

прищеплює нам любов до навчання. Хоч ми всі такі різні за 

зовнішністю та характерами, ми ніколи не кидаємо нікого в біді. 

Завжди один одного виручаємо і підтримуємо. І не поділяємось 

на групи, як це буває в інших, а з усіма дружимо і спілкуємось. 

Одного разу в нас трапилась така ситуація: «Ми були на уроці 

фізкультури і грали, як завжди, у волейбол. Однокласник Ваня 

побіг за м’ячем і тут не правильно ступив на ногу. В нього 

розпочався сильний біль у нозі.  Ми відразу допомогли зібрати 

його речі і повели до лікаря разом з медсестрою, щоб йому не 

було лячно одному. Ми з однокласниками дуже хвилювались, 

чекаючи результату. Результат, був не зовсім втішний, перелом -  

такий діагноз поставив лікар. Ми заспокоїли Ваню щодо 

пропуску уроків, щоб не переживав. Склали графік відвідувань 

на дому і по черзі заносили домашню і пояснювали матеріал, 

який почули в класі на уроках. Ваня швидко одужав і висловив 

вдячність за нашу допомогу. Такий випадок, ще більше зміцнив 

дружбу між нами. 

  Взимку у нас є одне велике захоплення - гратись у 

сніжки. Та одного разу стався прикрий випадок коли Настя 

загубила свій телефон. Ми разом до пізнього вечора шукали 
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його. Слава Богу мобільний знайшовся. Від батьків влетіло 

сильно, що пізно повернулись додому, але пояснивши затримку 

отримали похвалу, що не залишили з бідою наодинці Настю.   

  Коли приходить літо і наступають канікули ми дуже 

нудьгуємо один за одним, тому стараємось частіше зустрічатись 

після допомоги батькам. Подекуди збираємось біля річки 

порозмовляти, згадати молодші класи, посміятись з курйозних 

ситуацій. Але найбільше, що нас зараз хвилює це те, що у нас 

велика біда на рідній землі. Адже в Україні іде війна. Невинні 

люди гинуть, щоб ми могли спокійно спати, вчитись в школі і 

просто жити. Ми вдячні їм за це, беремо активну участь у 

волонтерських діях, у збиранні продуктів для армії, адже там є і 

наші односельчани. 

Я зрозуміла, що треба цінувати те, що маємо: свій 

дружній клас, свою домівку, свою сім’ю, свою Батьківщину і 

рідну неньку Україну, все - що дав нам Бог. 

«ТАК, Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ» 

Стус  Раїса, 15 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

с. Оршівці  

«Ми є. Були. І будем ми! Й 

Вітчизна наша з нами…  

(І. Багряний)» 

В житті людини є кілька дуже 

важливих речей – це сім’я, друзі, родина. А ще є рідна країна, де 

вона народилася, де їй належить жити, у чию долю та розвиток 

робити свій внесок. Моя країна – Україна! І я горджуся цим. 
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 Земля моя рідна – це моя Україна! Щасливі ми, що 

народилися і живемо на чудовій, багатій землі. Тут жили наші 

прадіди, тут живуть наші батьки. Тут корінь роду українського, 

що сягає сивої давнини, одвічних добрих традицій. 

 Тут ми робили свої перші кроки, відкривали навколишній 

світ. Тут нам уперше забриніли звуки рідної мови, завдяки якій 

ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилися відповідати 

усмішкою на усмішку, співчуттям на чужий біль. 

 Із сивої давнини тягнеться наш шлях. І не зміряти його 

ані кроками, ані поглядом. Це шлях нашого народу – від часів 

появи на цій святій землі перших людей і аж у майбутнє. Надто 

багато терну вкривало наш шлях до волі, скільки всього – 

славного і ганебного, величного і принизливого, скільки злетів і 

падінь довелося пережити нашому народові на цьому шляху. 

 Народна мудрість говорить: «Життя прожити – не поле 

перейти». В людському житті буває всього: світла і темряви, 

радощів і прикрощів, успіху і невдач, любові і ненависті.  

  Моя країна – це приклад великої мужності, витривалості 

та духовності. Вона йшла крізь століття дуже важким шляхом. 

Українці завжди славилися своєю великою внутрішньою силою, 

неповторною культурою, співучою солов’їною мовою та 

високими стандартами моралі. Відкриті, чесні та доброзичливі, 

вони не раз ставали жертвами жорстокого насильства з боку 

агресивних сусідів та іноземців-загарбників. Та українці 

самовіддано боролися за своє майбутнє і краще життя для своїх 

дітей.  

 Всього було в нашій історії: і високе, і трагічне. Як 

ніякий інший народ, українці заплатили за своє право на волю 

мільйонами життів синів і дочок, як жоден народ навчилися 

мовчки вмирати за волю, за віру, за своє майбутнє. 
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 Гинули по світах за ту ідею, без якої будь-який народ 

перестає бути народом. Скільки разів розлука і відчай брали 

гору, коли здавалося, що вже ніхто і ніщо не порятує. Кожна 

епоха породжувала нових героїв, готових до самопожертви.   

 …Над Прутом, на мальовничих його схилах розкинулось 

одне з найкращих сіл Кіцманщини – Оршівці, яке відоме ще із 

ХVII-го століття. Перша письмова згадка про село датована 

1638р.  Гордістю мешканців села Оршівці є чудовий 

старовинний парк, якому півтораста літ. Хто хоч раз завітає до 

села, то йому обов'язково покажуть цей своєрідний ботанічний 

музей.  

 В Оршівцях є кілька мальовничих куточків, які 

відзначаються особливою красою і неповторністю: розмаїттям 

кольорів милують око луги, на окраїні знаходиться 

лісорозсадник Кіцманського лісництва, в селі є прекрасний 

будинок культури, обласний дитячий будинок «Ромашка», 

дитячий садок, бібліотека, кілька сучасних крамниць, через село 

пролягає траса міжнародного значення «Чернівці – Львів». 

 Село Оршівці на Буковині. Таких сіл є дуже багато на 

Україні. А люди? Такі ж працьовиті та привітні, як у будь-якому 

іншому населеному пункті.  

 Я народилася і живу в Оршівцях. Моє село – це тільки 

маленька частинка України. Воно має свою історію. А історію 

завжди творять люди.   

 Мені хочеться розповісти про односельчанина, палкого 

патріота, справжнього щирого українця, борця за волю рідної 

країни, учасника ОУН, Івана Степановича Ткача.  

 У 1905 році в багатодітній сім'ї Степана та Анни Ткач 

народилася п'ята дитина – син Іван. Степан Ткач був учасником 
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Оршівської Січі, самотужки навчився читати, а ще, кажуть, в 

його будинку була організована хата-читальня. 

Сім'я була віруюча, тому в святкові та недільні дні всі 

ходили до церкви. До цього змалку привчали сина Івана. 

Хлопчик зростав здоровим, міцним, працелюбним. У дитинстві, 

а потім і в юнацькі роки разом із татом співав у церковному 

хорі. Мав неабиякі музичні здібності. На той час в Оршівцях 

вже була відкрита початкова школа, в якій Іван здобув 

початкову освіту. Крім того, що співав у церковному хорі, 

пізніше читав у церкві псалми.  

В селі його називали псаломщиком. Був звичайним 

сільським парубком, але з-поміж інших виділявся гострим 

розумом, відвертістю та щирістю, був хорошим 

співрозмовником. Говорив з односельчанами про все: і про 

ведення господарства, і про буденні проблеми, і про окупантів-

румунів, які давно вже осілися в рідних краях. Та тільки однією 

потаємною думкою не ділився ні з ким, бо не знав точно, чи має 

однодумців. А в душі у нього вже давно жила любов до рідної 

землі, до отчого краю, до рідної неньки-України. 

А румунська влада запровадила у селі свої порядки: не 

можна було збиратися групами, розмовляти українською мовою 

в громадських місцях, на вулиці. Звичайно, оршівчани, особливо 

молодь, часто порушували ці правила. Особливо люди не хотіли 

спілкуватися чужою і такою незрозумілою для них румунською 

мовою. А окупанти карали за це. Часто викликали Івана до 

сільської  сигуранци і сильно били. Але це ще більше 

загартовувало молодого хлопця.  

 Одружився Іван досить таки молодим, у 23 роки, на 

сільській дівчині Райці. Але ні сімейне життя, ні народження 

первістка Михайла не притупили в ньому отого простого 
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відчуття, що він українець з діда-прадіда, що на його рідній 

землі має бути господарем український народ. У 1944 році в селі 

змінилась влада. Втік до Румунії пан, у володінні якого були всі 

оршівські землі (подейкують, що пізніше він помер від голоду). 

Та в село прийшов інший пан, ще страшніший, ще жорстокіший 

– Радянська влада. А вона ой як сильно боялася таких як Іван. А 

Іван Ткач знайшов однодумців у сусідній Івано-Франківській 

області (наше село межує зі Снятином Івано-Франківської 

області), не боявся  співати патріотичних пісень, у святкові дні 

ходити у вишиванці і навіть ховав удома жовто-блакитний 

прапор. А потім вступив до лав ОУН. В селі, звичайно, про це 

знали, але говорили пошепки, бо боялися нової влади. Та це 

тривало недовго. Іванова родина добре знає і тепер відкрито 

говорить про те, хто заявив на Івана. Це була Раїфта Москалик, 

проста сільська жінка, майже ровесниця Івана. Чому вона так 

вчинила і для чого це їй було потрібно – ніхто не знає.  

 Прийшли за Іваном стрибки о 4 годині вдосвіта. Це було 

22 листопада 1944 року. Спочатку вбили пса, бо сильно гавкав. 

А потім пов’язали Івана, його дружину та 15-річного сина.  

 Мама Івана, передчуваючи біду, тижнем наперед втекла 

до дочки до сусіднього Зеленева.  Стара жінка якось відчула 

небезпеку і дуже боялася покарання. До Оршівців вона так і не 

повернулася. Довгий час вона переховувалася у дочки і там 

померла.  

  А суд над Іваном Ткачем відбувся аж через рік. 

Засуджений ОН при НКВС СРСР 17 листопада 1945 року за 

участь в ОУН за статтею 54-1 «а» 54-11 КК УРСР до 7 років 

позбавлення волі у ВВТ. Цей факт зафіксовано у книзі 

«Реабілітовані історією. Чернівецька область» на с. 648, яка 

видана Чернівецьким обласним відділенням науково-
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видавничого агентства «Книга Пам’яті України» у 2010 році. 

Також у цій книзі на тій самій сторінці зафіксовано, що дружина 

Івана Раїфта Євгенівна Ткач, 1903 року народження, та їх син, 

Ткач Михайло Іванович, 1929 року народження, за постановою 

ОН при МВС СРСР  від 19 жовтня 1946 року вислані на 

спецпоселення у Краснодарський край як члени родини 

учасника ОУН. Сім'я розлучена. Іван відбуває 7 років покарання 

у Комі АССР. Це була в’язниця строгого режиму для 

політв’язнів. Та чоловіка це не лякало, бо поруч були ті, які 

мали той самий «гріх», що і він – любов до України. Далеко від 

рідної домівки Івана не покидає думка, що Україна все одно 

колись буде вільною та незалежною. Він вірив у соборну 

Україну. Саме там яскраво проявилася його головна риса – 

українська національна свідомість. Будучи ув’язненим, Іван 

допомагав своїм побратимам-українцям глибше вивчати рідну 

мову, займався поширенням політичних знань. І основним 

джерелом української політичної думки для Івана Ткача були 

вірші Шевченка. А ще хвиля радіо «Голос Америки», на яку 

тихенько налаштовував чоловік маленький приймач і слухав 

довгими ночами.  

 Дуже швидко, уже в 1947 році, прийшла звістка про те, 

що у Краснодарському краї на спецпоселенні померла дружина. 

Після семи років позбавлення волі у 1952 році Іван був 

відправлений у Краснодарський край на вічне поселення без 

права повернення в Україну. Там він створює нову сім'ю, 

одружуючись на росіянці за національністю, корінній сибірячці 

Надії. І у 1956 році в них народжується дочка Раїса.  

На поселенні одна робота – рубка та валка лісу. Іван 

працював простим робітником у «Ліспромгоспі». 
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Робота була надзвичайно важкою. Та й погода не жаліла. 

Морози були тріскучі. Іноді навіть більше мінус 40. Снігу було 

багато. Норми великі. Одяг благенький. Робітники дуже часто 

обморожувалися.  

 Але найцікавішим було те, що українці, які жили поряд, 

довіряли йому хрестити своїх новонароджених дітей. Навкруги 

не було жодної церкви, священика, та й самі росіяни, корінні 

жителі, не дуже  в той час вірили в Бога. А Іван знав молитви, 

знав церковні пісні, пригадався досвід псаломщика, і він 

здійснював так званий обряд хрещення. У клубі села Макушівка 

часто збиралися люди – і поселенці різних національностей, і 

корінні росіяни. Але національність не роз’єднувала. Навпаки. 

Жили дружно. Та й умови життя були нормальними. Дров 

багато, клали вогонь, грілися. Мама Надя працювала у дитячому 

садочку.  

Але думка про повернення в Україну не полишала Івана 

ніколи. Якимось чином йому вдавалося неодноразово виїздити 

до Києва (дорога в один бік тривала два тижні) і добиватися 

реабілітації. І в 1964 році Іван з сім’єю вже реабілітований і з 

документами про повернення конфіскованого майна 

повертається в рідне село Оршівці.  

Та, не дивлячись на документи, сільська влада хату 

повертати не хоче. Але інакше думала громада села. Були 

зібрані колгоспні збори і люди проголосували за повернення 

житла.  

 Звичайно, голова колгоспу такого результату не очікував, 

а тому встав і сказав, що якщо віддають хату, то хай жінка іде 

працювати до колгоспу в ланку. Корінна сибірячка на це 

погодилася і до пенсії працювала в колгоспі, де заробила 12 
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карбованців пенсії. А Іван вже ніде не працював, бо досяг 

пенсійного віку. Тримав худобу, обробляв город.  

 Помер у 1981 році у віці 76 років. Відчував, що помирає. 

Покликав дочку і сказав: «Хай мене поховають люди. Покладіть 

мене на колісницу і відвезіть на цвинтар. І не дай Боже, щоб наді 

мною майоріла червона фана». Так  і зробили.  

 Минали роки… 1991 рік став роком світлих надій та 

історичних звершень – Україна стала незалежною державою. У 

небо злинули синьо-жовті прапори, а з мільйонів сердець 

вирвалось на волю жадане: «Ще не вмерла України…». Збулася 

така очікувана мрія Івана Ткача.  

 Дружина Надія пережила свого чоловіка на 18 років.  

 Дочка Раїса, яка народилася далеко від України, жила в 

Краснодарському краї, пішла там у перший клас, а вже в другий 

- ходила в Оршівцях, чесно зізнається, що чим більше у неї за 

плечима прожитих років, тим краще вона розуміє і поділяє 

погляди свого батька. Батько привив їй любов до музики, дав 

музичну освіту.  

 Зараз вона концертмейстер народного аматорського хору 

Будинку культури села Оршівці, його художній керівник. А ще 

вона каже, що неодноразово чула, і що, можливо, варто 

прислухатись до тієї думки окремих оршівчан, що якщо не 

центральна, то хоча б одна з сільських вулиць, має бути названа 

на честь її батька Івана Ткача.  

 Героїзм бійців ОУН в часи боротьби за волю України на 

початку та в середині ХХ-го століття чітко перегукується з 

теперішніми героїчними вчинками наших бійців на сході. Тисячі 

загиблих у часи визвольних змагань за Україну сформували 

зразок героїв України, які стали взірцем героїзму для наших 
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молодих націоналістів. Саме такі небайдужі молоді юнаки та 

чоловіки стоять зараз на сторожі кордонів українських земель.  

 Я знаю, що моя Україна переживає важкі часи знову.  

 Події на Сході змушують нас щоденно задумуватися про 

долю неньки-України, яка донедавна і збагнути не могла, що 

братній російський народ воюватиме з українським. На захист 

рідної землі мобілізувалися юнаки, яким небайдуже майбутнє 

України. 

 Першим із наших рідних Оршівців потрапив у пекло 

справжньої війни 19-річний курсант Оршанського 

прикордонного училища, що на Черкащині, Микола Миркотан. 

З того часу, як він закінчив нашу школу, минуло тільки два 

роки. Мріяв стати прикордонником і в мирний час охороняти 

рубежі нашої країни. Але доля вже в перші дні протистоянь 

закинула його до неспокійного Луганська, де він пробув три 

місяці. Назавжди закарбувалися в пам’яті Миколи смерть його 

командира - майора Мамонтова та його найкращого товариша із 

сусіднього Путильського району. «Страшно було бачити, як 

стріляли, прямо на наших очах вбивали людей. Це реальність, 

там справжня війна», - каже хлопець.  

 І сьогодні захищають рідну землю від ворога наші 

односельчани, молоді юнаки Лемко Іван, Кімак Степан, Бордун 

Валентин, Москалик Сергій.  

У нескінченному плині історії тільки час відокремлює 

головне від другорядного, загальнолюдське від особистого.  

 Повертаючись сьогодні обличчям до нашої історії, ми з 

глибокою вдячністю схиляємо голови перед тими, хто боровся 

за незалежність України. Їхнє життя по праву можна назвати 

подвигом, адже метою його був девіз: «Здобути Українську 

державу або загинути у боротьбі за неї».  
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Ми з вами маємо всі підстави пишатися тим, що наша 

батьківщина мала славні періоди історії, справді легендарних 

героїв, мужньо пережила і переживає найважчі випробування, 

не скорилася і ніколи не скориться.  

 

 Тулівська Олена, 13 років 

 Чернівецька обл. 

 Кіцманський р-н 

 с. Гаврилівці   

Так, я люблю Україну! 

Зоряне небо, літні вечори. 

Яскраве сонце поміж нами 

На Україні народились ми, 

Де йдемо рідними стежками. 

О, Україно! Ластівко моя! 

Зазнала ти багато болю 

І кров’ю темною политая земля, 

І ще не знають мирні люди волі. 

Чому упала, рідная ти, на коліна? 

Чому сльозяться очі молоді? 

Ти будеш вільна, моя Україно! 

Народ ніколи не залишить у біді. 

А я буду молитись дні і ночі , 

Просити миру в Бога і добра. 

Господь погляне в твої очі 

Дасть сил тобі, голубонько моя. 

З колін ти встанеш! Усміхнешся 

І усміхнеться вся земля, 

А моє українське серце: 

Запалить всі українські серця. 

Засяє сонце і порозцвітають маки, 

Радіти будем кожної хвилини 

Із чистим серцем можу я сказати: 

«Так, я люблю Україну!» 

 

Слава Україні! Героям – слава! 

Поглянь на українську землю, 

брате, 

Побачиш там широкії лани. 
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Та між ланами цими сплять 

солдати, 

І плачучі над ними матері. 

Ридає матір, тихо промовляє: 

«Мій, сину! Ти не залишай мене. 

Ця проклята війна серця вбиває, 

Твоє ж серденько зовсім молоде!». 

«Не плачте, мамо, значить, так 

судилось. 

Не повернуть уже назад життя. 

За Україну кров моя пролилась 

Й за Вас, матусенько моя. 

Пробачте, матусю, за біль та за 

сльози, 

За чорну хустину та сивину. 

Я вічно стоятиму у Вас на порозі 

І кожної ночі у сон Ваш прийду. 

Мені тут спокійно не плачте, 

матусю! 

Лиш за Вами, рідненька, серце 

щемить. 

Я прийду вночі і до Вас пригорнуся 

І тепло Ваших рук я відчую на 

мить. 

Любов до країни війна не здолала! 

Люблю я її усім серцем своїм, 

Але море життів вона клята забрала 

І змусила плакати тисячі матерів. 

Мені пора, матусенько рідненька. 

Спочити треба після ворогів, 

Коли вернусь постукаю тихенько, 

Або зашелестю деревами садів». 

…Сидить біля могили сина мати, 

Сидить вона, сидить в сльозах. 

Як хочеться їй сина обійняти! 

Та замість цього чорна хустка у 

руках. 

Поглянь на українську землю, 

брате, 

Побачиш там широкії лани. 

Насправді, тут були розірвані 

гармати 

І тихо спочивають тут сини. 

Солдати молоді та свіжа кров 

Течуть річками сльози материні. 

Поки живе країна – є любов! 

Героям слава! Слава – Україні! 
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«ПРИРОДА - ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ І 

КРАСИ» 

Тимофійчук Людмила, 15 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

с. Малятинці 

 

«Немає нічого більш 

впорядкованого, ніж  природа. Творіння 

природи досконаліше творінь мистецтва». Ці чудові слова 

належать Цицерону. Саме через глибокий зміст цих слів я 

вирішила почати писати свій твір.  

Що ж таке природа? Природа - це вічне життя, 

становлення і рух. Природа не визнає жартів, вона завжди 

сувора, вона завжди права, помилки ж і омани виходять від 

людей. Вона зачаровує своєю красою, манить краєвидами, 

впевнено і рішучо розмальовуючи небо прикрасними зорями. 

Її краса така різнобарвна, що не перестаєш дивуватися простій 

квіточці і рідкісній пташині. Природа – це найкраща з книг, 

написана на особливій мові. Вона так про все подбала, що 

повсюди знаходиш чому вчитися. Її  не можна застати 

неохайною і напівроздягненою, вона завжди прекрасна. 

Природа - це моя муза. І вона мене надихатиме все життя. 

Можливо, в майбутньому я навіть стану поетом (хоча мала 

ймовірність, тому що вірші я пишу рідко). 

Я люблю природу, хоча вона іноді шкодить моєму 

здоров´ю (в мене алергія на польові квіти). Люблю її  за те, що 

вона дає нам їжу, воду для життя. Адже без неї я б не існувала. 

Її треба оберігати, доглядати, а не знищувати. Напевно, люди 



27 
 

вже забули, що природа – це їхня мати. Вони невпинно 

продовжують знищувати її, вносячи технічні зміни в природу. 

Ми  не думаємо про наслідки, живемо у віці бурхливого 

технічного прогресу. 

На даний час екологія – це спосіб життя і мислення 

кожної людини. Сьогодні вже мова іде не про те, щоб змінити 

життя, а щоб його врятувати. Ми вже звикли до висловів 

«екологічна небезпека», «екологічна катастрофа». Але є і ті, 

хто ще не забув за природу і доглядає за нею. В Україні по 

збереженню природи організовують природоохоронні заходи - 

це «Посади дерево», «Чисті узбіччя – запорука нашого 

добробуту», «Краса природи порятує світ», «Збережімо Землю 

для наших нащадків» та ін. За нас ніхто природу не врятує, 

тому давайте разом будемо її оберігати. Спитаєте ви: «Що я 

зробила для природи?». Можливо і не багато, наприклад: не 

викидаю сміття деінде, тільки в смітник, не спалюю 

пластикові пляшки (адже вони забруднюють повітря), саджу 

дерева, взимку годую горобців. Так, це дрібниці, можливо 

природі від моєї допомоги і не краще, але якщо кожна людина 

зробить хоча б одну маленьку справу - ми врятуємо світ! 

Я не тільки на яву люблю природу, ще мені подобається 

як пишуть про природу поети і письменники. Як казав Тарас 

Шевченко: «Чарівна краса природи! Широкі і безмежні лани, 

степові дороги, що ген повелися від села до села, тихий гай, 

садок вишневий коло хати, кручі Дніпра-Славути - все так і 

просилось на полотно!». Природа надихає не тільки поетів і 

письменників, а й художників. Думаю, що в світі багато 

картин на яких зображено природу. Наприклад  Джон 

Констебл її увічнював в чудових живописних полотнах, а 

також Каспар Давид Фрідріх, мистецтво якого демонструє нам 
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переваги природи над людиною, закликає захоплюватися її 

величчю й досконалістю. Отже, оберігаймо природу, щоб вона 

могла нас надихати! 

 

«І В КОЖНОМУ ІЗ НАС УЖЕ ЖИВЕ 

ФІЛОСОФ!» 

Нявчук Ірина, 12 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

с. Клокічка 

 

Як тихо, просто тихо і спокійно. 

Душа, як пісня, мов струна 

бринить, 

а я сиджу собі, сиджу й дивлюсь 

на світло, 

на свічку, що крізь темряву 

зорить. 

Вона освітлює всю темную 

щілину, 

пронизує вона мій кожний крок, 

 і радість нам приносить до 

будинку, 

й ніколи не пуска у дім наш зло. 

Я сподіваюсь, що настане час 

платити 

Усім, хто проти цього світла йшов 

адже воно 

одне таке на 

світі, 

це світло - правда, чиста як любов. 

Не знаю, нащо світ цей руйнувати. 

 Для себе? Для свого життя? - 

Скажіть! 

Що, мало всього? Чи немає як 

прожити? 

Тож з совістю хоч трохи поживіть. 

 Не бачите, немає й так нічого, 

Навіщо руйнувать нове й старе? 

Надію, хоч залиште в спокої, 

адже вона в житті, останньою 

помре... 
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Дудчак Анастасія, 14 років 

Чернівецька обл. 

м. Чернівці 

 

 

«Про що мовчу …» 

Сьогодні хочу я розповісти, 

Про що мовчу роками. 

Якщо не вийде прозою, 

Напѝшу я віршами. 

Пройшло вже безліч днів, 

Я не встигала рахувати, 

А може швидко час летів, 

Хотілося би знати?! 

Дивлюсь я на людей, 

Їм важко розвиватись, 

А сенс у тому, - 

ніхто не хоче, навіть, 

постаратись. 

Чи ви помітили,  

на що перетворили світ? 

Убили половину всього, 

закрили тисячу воріт. 

У шафі в кожного скелет 

І скринька з сімома гріхами. 

І ні для кого не секрет, 

Що це 

оберігається чортами. 

Всі ми були дітьми: 

і плакали, і посміхались, 

А залишѝлися людьми, 

Лиш тільки ті, що «не 

продались». 

Пройшло всього лиш кілька 

літ, 

Зіпсованість зросла удвічі. 

Страшно подивитися на світ, 

Соромно - у вічі. 

І зараз розвиток пішов на 

спад - 

Деградація панує! 

Лінь не дає робити лад, 

А  злість – зсередини 

руйнує! 

Де  правда -  важко 

розібратись. 
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Ми ходим по живій брехні. 

Чому не хочеться сміливості 

набратись 

І виграти у цій війні?! 

Куди йде «мода»? 

Зачекайте! 

Звідки стільки злоби і 

агресії? 

А потім ми говόрим: «Не 

чіпайте! 

В мене почалáсь депресія»! 

Народ не має сили, 

А «роботи непочатий край». 

Можливо, треба мислити 

почати об’єктивно, 

А не просити: «Боже, крила 

дай!». 

Вам крила всім потрібні? 

Ви просите, а вдячності – 

нема! 

Вже бýло щось подібне, 

Але ваша совість вже німа. 

 

 

 

«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ» 

Сирна Вікторія, 14 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

смт Неполоківці 

 

У світі є багато різних цікавих 

професій. Але кожна людина має обрати 

собі професію до душі. Як кажуть мудрі люди, людина щаслива 

лише тоді, коли вона з радістю йде на роботу і з радістю 

повертається з роботи додому. Наша майбутня професія – це 

наша майбутня доля. У житті не можна помилитися у двох 

випадках: у виборі своєї другої половинки і у виборі своєї 
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професії. Тому з раннього дитинства треба прислухатися до 

себе, до своєї душі. Потрібно відчути серцем свою майбутню 

професію. Я багато читала про видатних людей України, які 

змалку знали  ким стануть. Так, всесвітньо відома співачка, 

народна артистка України, Молдови, Герой України Софія 

Ротару, співаючи на стільчику перед гостями, уявляла себе 

співачкою на великій сцені.  

А в серці геніального українського композитора 

Володимира Івасюка, незважаючи на те, що він здобув фах 

лікаря, завжди жила музика.  

Заслужений лікар України Петро Іванович Фівчук лікар 

від Бога, прекрасний хірург, наш земляк теж з дитинства, знав, 

що буде лікувати людей.  

Народна художниця Катерина Білокур з дитинства 

малювала казкові квіти. Ніхто не вчив її малювати, але 

перемогли талант, наполеглива праця, нестримне бажання 

творити.  

Я мрію стати лікарем. Взагалі я творча людина: люблю 

співати, танцювати, декламувати, пишу вірші, але з дитинства я 

часто хворію, тому вирішила стати лікарем, щоб уміти лікувати 

себе, свою сім’ю і своїх майбутніх пацієнтів. Адже я добре 

розумію, що здоров’я – це головне у житті кожної людини. 

Здорова людина – здорова держава. Я готую себе до цієї 

професії заздалегідь. Уже рік як я детально вивчаю біологію зі 

своїм репетитором Марією Юріївною. На мій погляд, вона 

вчитель від Бога. Усі медичні працівники, яких я знаю, то її 

учні. Моїй вчительці 85 років. Вона давно на заслуженому 

відпочинку, але понині безмежно любить свій предмет – 

біологію, постійно поповнюючи свої знання, і щедро дарує їх 

нам – своїм учням. У мене є величезний рукописний конспект з 
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ботаніки, зоології, анатомії людини. Коли я виросту, то 

надрукую книгу-конспект з біології для тих, хто буде поступати 

в медичний заклад, і присвячу її своїй улюбленій вчительці. 

Також я добре вивчаю хімію, фізику, інформатику та українську 

мову. Я повинна бути грамотною людиною і тому постійно 

пишу диктанти з рідної мови та беру книги в бібліотеці. З 

вересня цього року я йду у дев’ятий клас, постараюся його 

добре закінчити: з достатнім та високим рівнем знань з усіх 

предметів. Після закінчення базової середньої освіти я буду 

вступати до медичного коледжу на фельдшерський відділ, тому 

що, там дають грунтовні знання з усіх медичних предметів. А 

моє захоплення творчістю стане моїм хобі.  

Після закінчення коледжу я піду працювати фельдшером 

швидкої допомоги. Буду надавати хворим першу медичну 

допомогу. Якщо я відчую, що мені ця професія дуже 

подобається, то вступатиму до медичного університету і стану 

лікарем. Буду рятувати людські життя, проводити профілактику 

захворювань, охороняти здоров’я кожної людини, працювати на 

благо рідної України. Можливо, займуся науковою роботою. Я 

хочу, щоб у майбутньому і про мене сказали, що Вікторія Сирна 

– це лікар від Бога. 

 

Шершень Рима, 12 років  

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н  

с. Дубівці 

 

      Мої мрії про майбутню професію 

Якщо запитати в людей, що 

найголовніше в житті, відповіді будуть 
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різні: 

- Вугілля. Бо воно створює енергію, тепло, світло. 

- Метал. Це машини, знаряддя праці. 

- Хліб. Без хліба нема життя. Та наймудріші скажуть, що 

без праці ніхто нічого не отримує. 

  Кожен з нас мріє чогось досягти у житті. Хтось хоче 

стати відомим поетом, філософом, кінорежисером, а хтось мріє 

знайти професію для себе, яка б була водночас і для серця, і для 

душі. Перелік цих професій нескінченний. Наприклад: 

архітектор, акушер, бібліотекар, біолог, ювелір, дантист, 

дизайнер… Але я ще не задумувалась, ким би я змогла стати. 

Тому хочу розповісти про ті професії, які мені дуже 

подобаються. 

Перша – це адвокат. Адвокат-юрист, що надає 

професійну правову допомогу громадянам та юридичним 

особам шляхом реалізації права в їх інтересах.                                                                                    

Друга – актор. Актор – виконавець ролей в драматичних, 

оперних, балетних, естрадних, циркових виставах та 

кінофільмах, творець сценічних образів.  Третя – археолог. 

Археологія – наука, що висвітлює історію людського 

суспільства на основі вивчення пам’яток кам’яної, мідної, 

залізної доби і пізніших часів. До цих пам’яток, що називають 

археологічними, належать: стоянки, поселення поховання, різні 

типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, 

мистецтва тощо. Четверта – аптекар. Це історичне найменування 

професіонала в галузі медицини, який формує та розподіляє 

медичні матеріали й інформацію для лікарів, хірургів і пацієнтів. 

Таку роль у наші дні виконують фармацевти та деякі доглядачі 

хворих. П’ята – біолог – це професія людей, які досліджують 

біологію, науку про живі організми. Період створення професії 
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невідомий, оскільки біологію люди досліджують упродовж 

всього свого існування. Шоста – підприємець, ділова особа,                                                                                        

яка професійно займається підприємницькою діяльністю – 

приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, 

наданням послуг. Сьома – бухгалтер, керівник операційних 

робітників, контролер законності і правильності здійснення 

операцій у банку, організатор технології цих операцій не тільки 

у своєму відділенні банку, але і на підприємствах та в 

організаціях, які обслуговує даний банк. Восьма – бібілотекар – 

працівник бібліотеки, який виконує комплекс операцій з 

формування бібліотечного фонду, обслуговування користувачів, 

управління персоналом та бібліотекою. Дев’ята – вчитель – 

людина, яка навчає інших людей, передає їм певні знання про 

життя. Десята – візажист – майстер з макіяжу, створення образу 

за допомогою засобів мистецтва макіяжу. Одинадцята – 

дизайнер – це фахівець, який займається проектуванням виробів, 

їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення 

побутових потреб людини. Дванадцята – модель – професія або 

рід діяльності, що має особливості залежно від галузі:                          

- у індустрії моди – діяльність, що передбачає 

демонстрацію моделі одягу на показах заради представлення її 

переваг, рекламування й участь у процесах виготовлення речей;                                              

- у рекламі – діяльність, що передбачає позування для 

ілюстративних журналів, інших видань, рекламних фільмів, 

відеокліпів;  

-  у мистецтві – діяльність, що передбачає позування 

перед художником або зображення предметів. 

Очевидно, це ще не всі професії, які мені до вподоби. Як 

не пригадати чудовий вислів: «Перед тобою відкривається сто 
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доріг, серед них – одна твоя». Лиш аби не заблудитись, не 

схибити. Всі професії чудові – вибирай! 

  Поки що я зупинила свій вибір на професії дизайнера, 

адже в ній є те, що мені подобається найбільше. Це малювати і 

вигадувати, як можна у маленькому просторі вмістити багато 

класних предметів. А для цього потрібна щоденна праця, міцні 

знання, вміння самовиражатись.  

    Тут на допомогу мені стає сім’я і школа. А коли я 

виросту, маю  надію, що не помилюся у виборі своєї професії і 

обов’язково досягну успіху!                                                               

«БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ МОЄЇ УЯВИ» 

Бажан Олександра,  13 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

м. Кіцмань  

 

«Хм... А Змій-Горинич все-таки існує» 

Всім відомо, що Змій-Горинич - 

міфічна істота. Та я знаю цього триголового як класного друга, 

крутого співрозмовника, і просто цікаву особистість (яка вміє, 

до речі, ремонтувати різну техніку). «Хм...» - подумали ви, що 

це за Змій-Горинич? Відповідь дізнаєтеся у наступних абзацах.  

I розділ. «Дивні двері, або Катю, ти що заблукала?» 

   Я прогулювалася вечірнім лісом. І натрапила на дивні, 

відкриті і дуже великі двері. Зайшовши, побачила багато 

техніки, почала роздивлятися. Аж раптом чую: «Не чіпай, воно 
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під напругою». Голос був грубий, і чомусь ніби не один, а цілих 

декілька. Я з переляку закричала. Але було марно. Адже ніхто 

мене не почує, і не побачить. Тож я просто застигла в очікуванні 

дива. І тут бачу виходить…моя подруга Катя. Чесно, перше що я 

подумала - чому я чула глухий, грубий голос, а переді мною 

дівчина тринадцяти років?! А вона мені каже: «Тихіше, у тій 

кімнаті складний іспит!». Я зовсім не зрозуміла звідки вона це 

знає. Тому наступне моє питання прозвучало так: «А тобі 

звідкіля знати? І взагалі ти, що тут робиш, заблукала?». 

Відповідь мене настільки вразила, що я не розмовляла декілька 

хвилин (за словами Каті): «Я працюю тут вже десять років 

інженером-програмістом. Ця фірма була моїх батьків. Але зараз 

у них зовсім інші справи. Тому на цьому «заводі» зараз інший 

господар. До речі, він складає іспит». Я просто була в шоці таке 

почути. Адже знаю Катю змалечку, а тут таке… 

         Потім мою подругу гукнув «господар», і вона 

пішла…а я за нею. Метрів п’ятьдесят, по вузьких коридорах, і 

дійшла до «голови» заводу - Змія-Горинича! Так-так! До цієї 

миті, як мені ЗДАВАЛОСЯ, міфічної істоти. Але ні-живої!.. 

II розділ. «Бізнес-плани або Перший млинець не 

вийшов» 

Я кілька днів роздумувала над тим, що побачила. До мене 

Катя дзвонила багато разів, але я не піднімала, адже не знала що 

казати. Та вирішила, що маю піти і ще раз подивитися на Змія-

Горинича. Вночі я взяла кілька ножиків, віник, а ще 

електрошокер. Все можливо. Мамі сказала, що йду до подруги. 

Зайшовши у підвал, мене радо зустрів володар цього підвалу і 

запропонував чай із коників-стрибунців. Так,  як я не люблю 

таких напоїв, ввічливо відмовилася і запросила трьохголового 

на чай до себе додому. Але він не захотів, і навіть причини не 
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пояснив. Зате ми домовилися про невеличкий бізнес: я буду 

приносити техніку своїх друзів і однокласників, а Горинич буде 

ремонтувати її. Вигода буде і мені, і моєму другові. Адже я буду 

отримувати гроші, а він чай з коників-стрибунців (яких, до речі, 

буду виловлювати я). Та, на жаль махінація протрималася всього 

тиждень. Адже мої батьки знайшли у мене в кімнаті кілька 

гаджетів. Тому наший бізнес закінчився на дуже мінорній ноті і 

на моєму домашньому арешті… 

Та нічого, перший млинець не вийшов. Тож ми з 

Гориничем вигадали новий бізнес-план. Він, на мою думку, має 

вийти успішнішим. До мого друга, кожного місяця 

приїжджають партнери із закордону. Саме тому я допомагаю 

Змію-Гориничу ремонтувати техніку, а він мені за це випрошує 

у туристів закордонні подарунки. Мені подобалася ця ідея. І 

коли я розповіла все батькам, вони не сприйняли цю розповідь 

всерйоз. І подумали, що речі ці я краду. Дуже дивно мене у 

такому підозрювати, але я, зрозумівши, що вони мене не 

зрозуміють вигадала щось краще. Начебто мені Катя дала 

подарунки. До речі, вона була у Німеччині останні два тижні і 

приїхала лише вчора. Загалом потім з Гориничем ми робили вже 

дрібниці, які особливого прибутку не давали… 

III розділ. «Балакучий язик або Досить цих казочок» 

         І так про деякі справи з Гориничем ви вже 

дізналися. Але жаль, що таємно. Ви вже чули, що трьохголовий 

не вилазить зі свого підвалу. Я кілька разів розпитувала чому і 

лише п’ятого разу мені Змій розповів чому: колись, начебто він 

підвів Іллю Муромця. А його правнуки такого не забувають. І 

обов′язково його посадять у в′язницю. Ну вірить у це і все. Що 

поробиш! Та й це не єдина його причуда. І я все охоче 

розповідала своїй сестрі. Їй ці «вигадки» подобалися. Та 
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нещодавно я зрозуміла, що вона це все сприймає всерйоз і навіть 

шпигувала за мною. Одного разу я випадково передзвонила до 

Іри, а не до Каті, розповідала як там Горинич і все про нього. 

Добре, що сестра не зрозуміла мене  і відповіла: «Саш, досить 

цих казочок. Вони вже мені не цікаві» - я перелякалася, але все 

швидко збагнула і зісковзнула з цієї теми… 

IV розділ. «Як це не бачити найкращого друга? або 

Навчання і ще раз навчання» 

Особливо нічого цікавого за останній час у мене не було. 

Але перше про що я жалію, це те, що давно не заходила до Змія. 

Тому що навчання, навчання і ще раз навчання. Але я не хочу 

таке навчання, що навіть не має часу щоб навідатися до 

Горинича, та що зробиш. Добре, що хоча б усе дізнавалася від 

Каті. Хоча й слухала слово через слово… 

V розділ. Останній, або «Не шукай нас…» 

Я вирішила піти до Горинича. Взяла його улюблену 

страву - жаб′ячі лапки, а ще трішки петрушки. По дорозі до 

Змія, я кілька разів дзвонила до Каті, але у неї чомусь телефон 

був вимкнений. 

     А у лісі було дуже тихо незважаючи на сонячний день. 

Ні співу пташок, ні таємничого шелесту листя… Сумно якось… 

    І ось я зайшла у цей підвал із чудовим настроєм. А там-

пусто. Просто тихі стіни. Я довго блукала по коридорам, шукала 

хоча б когось, але знайшла лише записку на виході у якій було 

написано: «Сашко, ми поїхали на іншу територію. Там умови 

кращі. Вибач, що не попередили. Тож прощавай… Не шукай 

нас…Ми тебе самі знайдемо через десять років. Обіцяємо! Твої 

Змій-Горинич і Катя.» Я, подумавши, що це жарт залишила 

корзинку і пішла додому. Наступного дня у школі я дізналася, 

що Катя начебто поїхала у інше місто на десять років. Після цієї 
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звістки я зрозуміла, що мої друзі справжні шукачі пригод і я 

зраділа, хоча й мені стало сумно, що  не буду учасником цих 

пригод… 

 

2018 рік 

«ЗНАЙОМТЕСЯ – ЦЕ МИ!» 

Микола Краснов, 13 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

с. Клокічка 

 

      Звуть мене Микола. Я закінчив 7- Б 

клас Кіцманської районної гімназії, є 

активним читачем Кіцманської районної 

дитячої бібліотеки. У цьому році прийняв участь у конкурсі 

«Книгоманія-2018 »,  на якому  здобув звання «Найкращий 

читач Буковини» та отримав диплом «Суперчитач України». 

Також я  цілий рік старанно вчився, мав здобутки на районному 

рівні в олімпіадах серед природничо-математичних дисциплін. 

Ці всі досягнення дали мені можливість взяти участь у роботі 

обласної профільної школи для обдарованих учнів «Інтелект 

Буковини» на базі Комунального закладу «Вижницька 

спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного 

циклу імені Назарія Яремчука».  Табір був організований за 

підтримки крайової влади, Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації. 
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Коли я дізнався про Всеукраїнський дитячий 

літературний конкурс «Творчі канікули - 2018» та номінацію 

«Знайомтесь – це ми», мені дуже захотілось розповісти про мої 

перші враження від перебування у таборі, про цікаво 

проведений час і про друзів – однодумців з якими 

потоваришував. 

Приїхали ми до міста Вижниця в понеділок, 18 червня, і 

перебували там протягом двох тижнів. Відразу по приїзді було 

сформовано чотири загони. Вони називались: Буковинський 

елемент (хіміки), Хитромудрий модуль (математики), Коти 

Шредінгера (фізики) і Мафія (біологи). Я входив до складу 

хіміків. Я радий, що потрапив саме до загону хіміків. Скажу по 

секрету, в хіміків програма занять і заходів була трохи цікавіша, 

ніж в інших загонах, але вона у всіх була не менш цікавою. До 

відкриття табору всі загони малювали плакати. Всі вони були 

класні, але мені здалось що наш був найкращим. Попри всі 

заходи заплановані для всіх загонів, юні хіміки проводили різні 

експерименти, ходили на  екскурсії в гори та з’їздили до міста 

Яремче. Усі ці події залишаться у моїй пам’яті назавжди, тому 

що все було нереально круто.  

На рахунок експериментів все було дуже цікаво. Було 

проведено два заняття пов’язані з експериментами.  На першому 

занятті ми змішували реактиви в певній послідовності одні з 

одними для того, щоб по ознаках реакції дізнатись, що то за 

речовина. Було цікаво і водночас трохи складно на початку, але 

потім ти починаєш розуміти, що й до чого і стає легко. В кінці 

заняття нам було дозволено реактиви, що в нас залишились, 

змішати один з одним як ми хочемо. На другому занятті ми 

визначали концентрацію барвника в рідині. Це теж було дуже 

цікаво. Я дізнався про новий прилад, який використовується під 
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час визначення концентрації. Називається він спектрограф. Ще 

для цього потрібно намалювати графік. Для більшої точності ми 

використовували міліметровий папір. Мені з друзями дуже 

сподобалось це заняття. Крім цього в нас були і  звичайні 

заняття, на яких ми розв’язували задачі та дізнавались щось 

нове та цікаве.  

Дуже насиченою була дозвіллєва програма, в яку входило 

спортивне «Що? Де? Коли?». Брали участь всі загони. Також, 

протяом двох тижнів нашого перебування у таборі, відбувалися 

різні спортивні змагання з футболу, волейболу,  метання 

тарілки, шахматний турнір, конкурс «Найкраща казка або 

історія на новий лад», конкурс «Найкращий патріотичний 

танець» і змагання «Веселі старти». 

Хіміки брали участь: в футбольному матчі, виборовши 2 

місце; у волейбольному -  посіли 2 місце; у змаганнях по 

метанню тарілки також здобули 2 місце. У «Веселих стартах» 

хіміки вибороли 3 місце. В конкурсі «Найкраща казка або 

історія на новий лад» хіміки отримали перемогу з історією на 

новий лад «Гаррі Поттер у Вижниці». А наш патріотичний 

танець під пісню Despacito (Ukrainiancover)  посів 2 місце. В 

шахматному турнірі я, на жаль, не зміг взяти участь, тому що він 

проводився в батьківський день, а я хотів поспілкуватись з 

рідними, що приїхали провідати мене, та юні хіміки тут також 

не пасли задніх. 

Ще у нас бували дискотеки на які приходили всі бажаючі. 

Крім того, моїми сусідами по кімнаті були фанати німецької рок 

групи «Rammstein». І кожний вечір у нас закінчувався піснями 

цієї групи. Та мені це не заважало, тому що я і сам є її фанатом. 

Все було дуже класно, мені все сподобалось. Я знайшов дуже 

багато нових друзів, а найкращими з них є Бойчук Богдан і 
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Балінов Сергій. Богдан взагалі щось нереальне. Він в 4-му класі 

писав олімпіаду по хімії за 7-мий клас. Сергій - старшокласник, 

з яким також було цікаво спілкуватися. Ось такі, ми, хіміки, 

незвичайні діти, проте талановиті у всьому. А об‘єднує нас те, 

що ми найбільше любимо «хімію» і нам цікаво її вивчати. 

В таборі дуже весело та захоплююче проводити час на 

літніх канікулах. Побувавши в ньому, я зрозумів, що недарма 

вчився цілий рік. І наступного року я буду старатись ще більше, 

щоб потрапити туди знову. Мені це потрібно, щоб зустрітися із 

своїми  новими друзями та для того, щоб знову дізнатись про 

нове і пізнавальне з світу цікавої хімії.  

 

«ТАК, Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ» 
 

Даневич  Христина, 13 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

с. Стрілецький Кут   

 

«Є на світі моя країна, 

найчарівніша, як перлина. 

В моїм серці вона єдина. 

Це моя Україна»… 

(Ю. Рибчинський) 

 З цих рядків мені хочеться розпочати невеличку 

розповідь про мою Батьківщину – любиму Україну. 

У кожного з нас одна єдина Батьківщина. І кожен має 

право любити та пишатися нею. Це те місце, де ми народилися і 

виросли, яке не раз ми міряли своїми кроками, побачили рідні 
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очі та усмішку мами… Я вважаю її найкращою країною в світі. 

Бо я тут народилась, тут мої батьки, рідня, друзі та 

однокласники. Батьківщину замінити не можна, як не можна 

замінити своїх батьків, тих, хто дав нам життя. Василь 

Симоненко писав: «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати 

не можна тільки Батьківщину!» 

 І я вважаю, що де людина народилася, там вона повинна 

прожитии своє життя і пройти до кінця свій шлях. .Для мене 

Батьківщиною є моя рідна Україна. Я дуже люблю свою країну 

попри те, що, може, для кого десь і краще. Так склалося, що мої 

бабуся з дідусем багато, багато років працюють в Італії. Вони 

поїхали туди  вже давно, щоб  мати змогу  добудувати  свій дім 

та дати вищу освіту моїй мамі і її брату. Але по волі долі 

залишилися там надовго. Вже декілька разів ми  їздили до них у 

гості. Там дуже багато наших українців. Скрізь чути нашу мову. 

Як кажуть «нашого цвіту - по всьому світу». Я вже бачила дуже 

гарні міста і в  Чехії, і в Словаччині, і в  Австрії. Побувала в  

багатьох містах Італії, бачила величні замки, костьоли, 

прекрасну архітектуру їхніх міст, плавала вулицями Венеції, 

відчула подих їхньої історії, але  завжди  тягне до рідного дому, 

до рідного порогу… Я впевнена, що для справжнього українця 

не може бути ніде краще, ніж на рідній землі. І кожен з нас може 

створити для себе та своїх близьких такі умови існування, які 

нічим не гірші від умов у інших країнах. Нам треба тільки дуже 

прагнути цього. А ще я впевнена, що з будь-якої  країни світу, 

як би там не було гарно, я би повернулася додому, до своєї 

України. Тут усе моє життя. Іншої батьківщини мені не треба. 

На тлі історії наша країна ще досить молода, тому її 

майбутнє повністю в наших  руках та руках наступних поколінь. 

Якою ми зробимо нашу Батьківщину, такою вона і буде. Я 
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вважаю, що зараз ніхто не має морального права кидати Україну 

напризволяще і тікати кудись за кордон. Адже там ми все одно 

нікому не потрібні, і наше життя буде залежати лише від нас 

самих. А ось рідній Україні зараз дуже потрібні наші сили і наші 

знання, тому що поставити її на ноги зможемо тільки ми. На мій 

погляд, той, хто їде з країни – зраджує своїх предків і позбавляє 

своїх нащадків справжньої Батьківщини. Вони напризволяще 

залишають могили своїх рідних і ніби намагаються втекти самі 

від себе. Я десь почула такий вислів про наших заробітчан, що 

«це як квітку з родючої землі пересадити в гарячий пісок..». Я  

багато спілкувалася  з італійцями, іспанцями, чехами. Для мене - 

ми найкращі. Українці – це не тільки велика і могутня нація, це 

одна величезна гостинна родина. Ми багаті на душевні якості, 

на доброту, щедрість, милосердя, сердечність, 

доброзичливість. Ми – найспівочіша і найкрасивіша нація. Наша 

історія надихає на великі вчинки, наша мова чарує та спонукає 

зберегти її, розвивати. Я щаслива від того, що народилась і живу 

саме на цій землі.  

Я люблю Україну! Вона моя, рідненька,  до сходу сонця,  

до останнього жителя маленького села, до останньої сторінки 

творів української літератури, до останнього подиху. 

Я люблю рідну землю за її неосяжні, красиві і безмежні 

простори. Обожнюю  цвітіння пролісків, наші прекрасні гори 

Карпати, нашу красиву річку Прут, наші засніжені зими та 

золоту осінь. Я люблю свою Батьківщину  за її безмірність, 

відвагу, почуття гідності. Я схиляюсь перед витримкою і 

мужністю її народу, котрий намагалися знищити протягом 

стількох століть, і не змогли. І зараз не зможуть, бо любов до 

рідної землі здатна творити дива, вона більша за страх і смерть. 

Не дарма ж В. Сосюра писав «Любіть Україну, як сонце любіть, 
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як вітер і трави, і води… В годину щасливу і в радості  мить, 

любіть у годину негоди». 

Я вірю, що «година негоди» мине. Хоча на Сході 

точаться криваві бої, і там вирішується доля і майбутнє України. 

Ми знаємо, що ми – єдині, що перемога буде за нами. Єдина 

Україна - іншого шляху у нас немає. На полі битви – захисники, 

воїни. Вони  мужні, сміливі, хоробрі… 

 Вірю, що зникнуть  ненависть, несправедливість, 

жорстокість і безсердечність. Запанує щастя і добробут під 

блакитним  і безхмарним небом. Серед безкрайнього золотого 

поля українці забудуть  про нестатки, безробіття,  і 

найголовніше – всі наші  люди, які розкидані по всьому світі 

повернуться  на свою Батьківщину. Всі труднощі будуть 

подолані і стане Україна щасливою і радісною домівкою  мого 

народу. Бо він того гідний! Я вірю, і я з тобою, моя рідна 

Україна. 

 

Перепелюк Аня, 15 років  

Чернівецька обл. 

Хотинський р-н 

м. Хотин 

 

 

«Україна» 

Україно моя проліскова, 

Як ж співають твої солов’ї, 

Що несуть нам настрій 

чудовий 

І збагачують край – 

неземний! 

У лісах і у вербах твоїх 

барвінкових, 

Чарівних, протяжних,  

квітучих полях. 

Ти даруєш натхнення своє 

світанкове 
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І напоюєш ним в неозорих 

степах. 

 

Україно моя, ти – край 

бандури, 

Кобзи і гусел чарівний 

розмай. 

Батьківщина великого поета 

Сосюри 

Колісної ліри й трембіт 

водограй. 

Мова вкраїнська чиста й 

лунка, 

Підтверджують це усі твори 

Франка. 

Вона надихає усіх патріотів 

Не впустить їх  до 

водоворотів. 

Українські традиції, звичаї, 

прикмети 

Не знайдеш в жодному 

куточку планети. 

Уся культура неньки-

України 

Не дасть комусь нас кинути 

в руїни. 

Ми віримо у світле майбуття  

Вкраїни, 

Бо ж не переведеться в краї 

нашому калини. 

Ніде не дінеться пшениця і 

верба 

Тому хай не спіткає вас 

журба. 

До порядку в державі ще 

трохи далеко, 

Літають високо у небі 

лелеки, 

Та маємо в мріях ми вільну 

країну 

Без нечисті й зла, збудуєм 

єдину!!! 
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«ПРИРОДА – ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ТА 

КРАСИ» 

 

Олійник Марія, 12 років 

 Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

смт Неполоківці 

«Тополя» 

Стоїть тополя край дороги, 

Неначе дівчина-весна, 

А під тополею людина, 

Замріяно вдивляється вона. 

Закохана стоїть собі сама, 

Її мрії линуть в майбуття. 

І думають, яке усе красиве: 

Луги, ліси, моря і навіть 

небеса. 

Росте тополя край дороги, 

Неначе дівчина-весна, 

А під тополею – людина, 

Закохана стоїть вона. 

Закохана, замріяна, щаслива, 

Що все навколо неї наче рай. 

Нема ні смутку, ні турботи, 

Є тільки Божа благодать. 

Вона стоятиме не довго, 

У своїх мріях і думках, 

Бо після щастя прийде лихо, 

І знову все назад. 

Людина, як ось та тополя, 

Весною проснеться, 

Літом оживе. 

А потім знову скине листя, 

І тихим сном засне… 
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Бурдун Діана, 14 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

смт Неполоківці 

 

 Люди говорять, що природа наша 

ненька. А й справді. Вона дає для людини все, що їй потрібно. 

Але ми не завжди цінуємо її дари. Світ природи різний. Так - є 

сонце, яке тепло світить, дарує нам своє проміння кожного дня, 

дощ, який зміцнює наш урожай, високі гори, море, яке дарує 

нам свої чарівні хвилі. 

На весні цвітуть дерева, з’являються перші квіти, 

прилітають птахи з вирію. Довкола стає дуже гарно. Також 

природа в Україні відрізняється родючістю грунтів. Красиво 

стає, коли закінчується дощ, на небі з’являється веселка, якою 

можна милуватися дуже довго. Це все можна назвати – рідна 

природа. Ми її звикли бачити кожного дня. 

 Але на жаль, є забруднені місця. У ті місця  люди 

завозять непотріб – сміття. Часом трапляється, що люди йдуть 

відпочити на річку, беруть з собою їжу, серветки, і не 

прибирають, залишаючи йдуть. Чому вони не цінять природу? 

Адже те сміття залишається там і природа вже змінюється. На 

тому місці вже не цвітуть так гарно дерева та квіти, не співають 

пташки, повітря вже не те. 

Люди знищують природу – тим, що вони вирубують ліси, 

осушують болота, вбивають звірів, будують заводи, з яких вода 

потрапляє в ріки, а це вже погано для риб. У інших країнах 

створені організації для захисту природи, але цього мало. Люди 

не усвідомлюють, те що вони роблять, жорстоко руйнують 
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довкілля. А довкілля в свою чергу впливає на нас тим, що 

розвиваються різні хвороби та не тільки. 

Без природи – не буде людства. 

Я би запропонувала, щоб багато дорослих та дітей садили 

дерева, годували тварин та птахів, віддавали сміття на 

переробку, прибирали за собою. Адже кожний, хто буде 

цінувати довкілля, буде мати чистіше повітря та воду. 

Сьогодні, на мою думку, керує людьми Інтернет. Ми 

маємо можливість  спілкуватися на великій відстані, бачити 

один одного. Ця радіація шкідлива для дітей та дорослих - 

невидима. Також люди їздять на автомобілях, потягах, літають 

на літаках – цим вони використовують природу. Але в дані часи 

народ обходився без цього.  

Всі вже звикли: вийти вранці на подвір’я і вдихнути 

свіже повітря, дати їсти своєму собаці, погрітися на сонці, вночі 

побачити зорі та місяць. Для мене це і є дари природи. Не дарма 

люди їдуть на вихідні кудись у ліс по гриби або просто 

відпочити на свіжому повітрі. 

Природа – це джерело натхнення та краси для кожного з 

нас. Краєвиди рідного краю надихали на створення шедеврів 

української та світової літератури. Багато видатних українських 

поетів-ліриків описали красу рідної природи. Зокрема М. 

Рильський, П. Тичина, В. Стус. 

Я захоплююся поезією відомого українського поета 

Максима Рильського. Він гармонійно описує людину і природу. 

У кожному рядку начебто відбувається їх поєднання. В своєму  

вірші «Розмова з другом» поет зображує поєднання праці та 

природи. 

Ліс зустрів мене як друга 

Горлиць теплим воркуванням,  
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Пізнім дзвоном солов'їним,  

Ніжним голосом зозулі,  

Вогким одудів гуканням,  

Круглим ципанням дроздів. 

Ми нові гаї посадим, 

Щоб земля була весела, 

Як веселе птаство в лісі, 

Як веселії дерева. 

Павло Тичина описує у своєму вірші «Гаї шумлять» 

красу природи та людські почуття. Ця поезія надихає всіх людей 

любити своє життя. 

Гаї шумлять — 

Я слухаю. 

Хмарки біжать — 

Милуюся. 

Милуюся-дивуюся, 

Чого душі моїй 

так весело. 

Василь Стус гарно описує природу у своєму вірші 

«Світанок у лісі». Тут розповідається про подорожнього та 

шелест дерев, спів солов’їв… 

Щось бризнуло попереду,  

Наринуло і вдарило  

У груди подорожнього.  

Заледве голубим струмком  

Бринів поранок між дерев,  

А зараз повінь зринула  

І ліс заворожила. 

Також красу рідної природи можна побачити на полотнах 

художників. 
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Катерина Білокур, українська художниця-самородок, 

чудово зобразила рідну природу у своїх творах. Одна з її картин 

«Ця ніжність квітів», на якій вона зобразила прекрасний букет 

квітів. 

Я теж люблю природу, відчуваю її красу, вмію слухати 

шелест листя та голос вітру , люблю спів пташок. Але мені дуже 

боляче, що людина знищує природу своїми руками. Я закликаю 

всіх любити та берегти свій рідний край.  

Коли я писала цей твір мені на думку спали такі 

віршовані рядки: 

Природа рідний дім, 

Нам затишно у нім. 

Всі ми любимо її, 

Тоді коли щебечуть солов’ї, 

Тоді коли розквітають квіти навесні, 

А біля них граються діти малі. 

Тож, людино, допомагай, 

І збережи природній дивокрай! 

«І В КОЖНОМУ ІЗ НАС УЖЕ ЖИВЕ 

ФІЛОСОФ!»  

Дудчак Анастасія, 15 років 

Чернівецька обл. 

м. Чернівці 

 

Підліткова філософія 

Найвідоміша проблема суспільства це 

те, що ми не завжди розуміємо один одного, 

хоча говоримо на одній мові. Навіть під час будівництва 



52 
 

Вавилонської вежі, коли стався конфлікт,  Бог наділив людей 

різними мовами і будівництво зупинилось. Це найяскравіший 

приклад того, що станеться, якщо ми не почнемо прислухатися, 

йти на компроміс і врешті-решт розуміти один одного.  Через це 

і війни починаються. Неважливо: чи це політичні, чи міжрасові, 

чи сімейні. 

Що таке взаєморозуміння? Взаєморозуміння – по сухій 

теорії це дії і слова однієї людини, які, в ідеалі, розуміє 

співрозмовник. Це не стосується лише розмов. Розуміти людину 

можна, звернувши увагу на погляд чи якийсь рух, головне бути 

уважним. 

З дитинства на нас впливає практично все, що і формує 

особистість. Найскладніше - у підлітковому віці, коли ми 

переходимо через безліч випробувань соціумом. Коли нам 

здається, що цілий світ проти нас, і ніхто не може зрозуміти 

наші проблеми. 

 Всі дорослі кажуть, що вони проходили цей період, що 

діти занадто близько все сприймають. Це безглуздо!  

Батьки не можуть це порівнювати. Зараз зовсім інший час 

– жорстокий, коли все перейшло на «гроші», а моральність – 

знецінилась. Кожен тінейджер переживає проблеми з 

навантаженням в школі, проблеми у відносинах з однолітками 

чи з протилежною статтю, проблеми з самооцінкою і безліч 

інших. Ніхто не може зрозуміти нас на сто відсотків,  бо всі - 

індивідуальні. У кожного свої інтереси і смаки. Комусь 

подобається проводити час вдома - наодинці, інший - жити не 

може без вечірок. Засуджувати те, що комусь подобається, або 

не подобається – неправильно.  

Підлітки дуже гостро реагують на критику щодо їхнього 

зовнішнього вигляду.  
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Вони рахують, що для того, щоб чогось досягти в житті - 

треба бути гарним. Але «гарний» - поняття суб’єктивне, кожен 

його розуміє по-своєму. Насправді, саме суспільство нав’язує 

нам якісь рамки, правила, які змушують відчувати і вважати 

себе гірше за інших.  

Щодо проблем порозуміння, то актуальною є проблема 

батьків і дітей, особливо – підлітків, які не можуть дійти згоди з 

оточенням. З літератури можна привести приклад -  роман 

«Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра, де дві сім’ї, не пам’ятаючи 

причини через, яку почалась війна між ними, продовжують 

ворожнечу і не розуміють своїх дітей, їх почуття. Дуже дратує, 

що про ці проблеми пишуть  мільйони книг і знімають кіно, всі 

все бачать і розуміють нібито, але чомусь нічого не змінюється. 

Непорозуміння в сім’ї  між батьками і дітьми-підлітками все 

одно залишаються.  Які розумні розмови ми ведемо, але як 

абсурдно живемо! Можливо в цьому винен страх перед 

глобальними змінами. Страх – змінити звичне життя.   

Тепер дуже популярно, в якійсь мірі, бути 

«відлюдником», дехто навіть за рахунок цього хоче здаватися 

дуже крутим. Зібравши стереотипи, можна скласти приблизно 

таку історію… 

 Уявімо якусь popular girl на ім’я Елізабет. Припустимо, 

їй п'ятнадцять років.   Вона - дитина нового покоління, де ти 

рахуєшся крутим, якщо маєш гроші і гарну зовнішність, бо, 

чесно кажучи, на твій внутрішній світ всім начхати.  

Зараз втратила актуальність фраза «один за всіх і всі за 

одного». Кожен сам за себе. Навіть, коли перед тобою стоїть 

відкрита щира людина, ти намагаєшся знайти причину не 

довіряти їй. Ви помітили, що з розвитком техніки ми перестали 

просто говорити? Коли просто йдемо по дорозі - переписуємось 
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через якусь соціальну мережу. Гуляємо, відпочиваємо,  їдемо у 

транспорті – сидимо в Інтернеті. Звісно, я нічого не кажу – 

«інтернет-друзів» дуже багато. А – насправді?  

В наш час всі підлітки хочуть виглядати крутіше за 

інших, слухати пісні на іноземній мові і висловлюватись  

оригінально про життя. У них примітивні ідеали - анорексичні 

фігури дівчат і таких самих хлопців, які роблять «підкати» на 

джинсах. Вони закохані у відображення в дзеркалі, їхня тяга 

відповідати соціальним ідеалам - безмежна. Вони так залежні 

незалежністю. Стандартні поняття «нормальність і природність» 

вже не існують.  

Повернемося до тієї Елізабет. Щоб бути крутою серед 

однолітків вона має, викрашене у рожевій колір волосся, 

татуювання на плечі і пірсинг у правому кутку нижньої губи.   

Скажімо так - неординарна «королева», яка їздить на метро в 

навушниках і уступає місця старшим, встає раніше і займається 

спортом, щоб виглядати краще  за інших, яка свариться постійно 

з батьками і доглядає молодшу сестру. У  школі вона – «цариця, 

якій байдуже до всього», а її «ідеальний» вигляд, типу від 

природи, нібито і не відповідає її внутрішньому світу, тому що в 

школі вона має гарні оцінки, а в душі – продовжує бути 

маленькою дівчинкою, яку цікавлять піжамні вечірки, кошенята 

і розмови про все на світі.  

Якщо ви маєте можливість, то будьте справжніми, а не як 

Еля. Не намагайтеся догоджати моді. Плекайте в собі 

природність. Вдосконалюйтесь не лише тілесно, а й  духовно, 

інтелектуально. Вчіться прислуховуватись один до одного, адже 

чим більше знаєш про людину, тим легше її зрозуміти. Я нічого 

не маю проти вдосконалення, але вдосконалюйтесь з розумом і 

залишайтесь собою, а найголовніше - людиною! 
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«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ» 

Тимчук Валєрія, 11 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н  

с. Хлівище  

 

«В дитинстві багато мрій» 

Ще зовсім маленькою я мріяла стати 

вчителькою, як моя бабуся, дідусь та мама. Пізніше, коли мій 

молодший братик Стасик хворів, я  все таки думала обрати 

професію дитячого лікаря (педіатра), який рятує дитячі життя, 

допомагає людям вдень та вночі. На мою думку це благородна 

професія, яка потребує великої мужності та витривалості 

віддаючи своє життя заради інших. В 2014 році, коли 

розпочалася війна на Сході України, багато українських лікарів 

пішли у пекло, щоб рятувати наших солдатів, і мені дуже 

захотілось хоча б трішки, якщо я стану в майбутньому лікарем, 

бути схожою на тих героїв-медиків, які віддали своє життя, 

рятуючи інших. 

У 5 класі мені полюбилися уроки української літератури 

та історії. Я з великим задоволенням читала вірші українських 

поетів: Т. Г. Шевченка, Л. Українки, Ю. Федьковича, І. Я. 

Франка та багато інших, їздила на конкурси та свята читання 

поезій, де здобувала призові місця, навіть сама пробувала 

писати вірші. Також мені дуже подобається читати книги з 

історії, про мандрівки, пригоди, які відбувалися в різних 

країнах, де описується місцевість: гори, ріки, моря, океани та 

культура народів, які тут проживали в ту чи іншу епоху. У 

вихідні полюбляю дивитися телепередачу Дмитра Комарова 
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«Світ навиворіт». Тому, моя мрія – в майбутньому стати 

екскурсоводом та відкрити власне туристичне агентство «Мрія». 

А для того, щоб керувати власною фірмою та вміти зацікавити 

туристів, потрібно добре знати історію країн, їхні столиці, 

визначні місця архітектури, місця та краєвиди для відпочинку. 

Та  мені здається, що на нашій українській землі також є 

історичні місця, які відомі та маловідомі: це замки, палаци, 

фортеці, печери, парки. Лише у нашому маленькому, 

мальовничому селі Хлівище, що на Кіцманщині, є історична 

пам’ятка – панський будинок (палац), який за словами 

старожилів села, було збудовано за панування Австро-Угорської 

імперії на Буковині. Будинок збудований у стилі еклектики та 

модерну з білого каменю. Цікава пам’ятка ще й тим, що 

всередині будинок зберіг свій первісний інтер’єр: дерев’яні 

сходи на другий поверх та паркетна підлога, яку було зроблено 

ще за перших засновників – панів цього маєтку німців Отто та 

Лізи Гольднер, які проживали тут ще у XVIII ст. 

Зараз тут знаходиться наша школа, що булла відкрита у 

цьому будинку в 1952 році. Нині дуже мало залишилося 

шанувальників старовини, тому я думаю, що в майбутньому, я б 

організувала екскурсійний маршрут до нашого села, гарно 

оформивши мандрівний путівник з історією будинку. В 

Інтернеті та бібліотеці я знаходжу багато нового  цікавого, а 

також збираю відомості про село від старожилів, вдосконалюю 

свою вимову і треную пам'ять. Я  хочу стати класним гідом, 

цікавим і значущим, щоб навіть найбільш непередбачувані 

питання не ставили мене в глухий кут. Подорожуючи рідним 

краєм, я з великою цікавістю зустрічаюся і розмовляю з 

краєзнавцями, старжилами села. 
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Професія екскурсовода обіцяє бути цікавою та 

пізнавальною, приносити радість і задоволення, викликати 

почуття гордості не лише за рідне село Хлівище, а й за нашу 

прекрасну, чудову, мальовничу Україну. 

Можливо, у виборі майбутньої професії думки ще 

зміняться, але я точно знаю, я не покину Україну, її землю, а 

буду жити, працювати та творити саме тут. 

 

«БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ МОЄЇ УЯВИ» 

 

Бодянчук Анна, 11 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

 с. Шипинці 

 

Фантазія, уява – це світ у якому людина 

почуває себе комфортно, так, як їй зручно, так, 

як вона себе відчуває. Іноді людина у своїй фантазії вигадує 

таких фантастичних героїв, такі фантастичні предмети, що їх 

ніколи не було, немає і не буде. Це феї, Баба Яга, гноми, тролі, 

мітли, які вміють літати, чаклуни, тварини, які вміють 

розмовляти. В моїй фантазії теж є такі істоти. Тому зараз ми 

поринемо у світ моєї уяви. 

Ласкаво прошу у світ чудес де можливо ВСЕ!!! Тут є феї, 

які роблять цей світ ще яскравішим, гноми, які за всім 

доглядають. Тут є звірі, які спілкуючись між собою, дарують 

моїй диво-країні мир, спокій та злагоду, яка, завжди пануватиме 

тут. Також у моєму вигаданому світі є палаци, є принцеса до 

якої незабаром приїде принц на білому коні, є король і королева, 
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які слідкують за порядком  у чудо-світі фантазії та уяви. Тут все 

розмовляє, навіть квіти можуть розмовляти з деревами. У моєму 

світі головне слово – це «Magic», що в перекладі означає -  

Магія.  У моєму світі у кожної живої істоти є ім’я: лисеня Емелі, 

ведмежатко Соня, киця Варвара, песик Баффі та багато інших 

чудових тваринок. Також тут є сім`я їжаків, яка складається з: 

тата їжака – Вальдера, мами їжачихи – Бернальди, та з двох їх 

прекрасних діточок Вільмена та Барвіни, які завжди 

бешкетували у пошуках нових та захоплюючих пригод. У цій 

чудо-країні було ще одне створіння, воно дуже любило 

відбирати солодощі в усіх. Це було маленьке вовченя по імені 

Ласун… 

Це було не так і давно. Вільмен та Барвіна знову були у 

пошуках нових та захоплюючих пригод. Ідучи лісовою 

стежкою, яка була вся оповита квітами, вони натрапили на 

Ласуна. Вони чудово знали, що зараз він почне випитувати чи 

нема в них хоч трі-і-ішечки меду або нектару. Але сьогодні 

вовченя було засмучене. Воно пройшло повз їжачків, буцімто й 

не побачило їх. Вони були напрочуд здивовані такій поведінці 

Ласуна. Тому вони зупинилися і, повернувшись до вовченяти, 

сказали: 

- Привіт, Ласуне! 

- Приві-і-іт – схлипуючи відповів той.  

- Чому ти такий сумний? – здивовано запитала Барвіна. 

- Чому ти вирішила, що я сумний? 

- Тому, що ти насупив носика і жалібно схлипуєш. – 

відповів Вільмен. 

- Просто я вже дуже давно не їв нічого солодкого: ні 

цукерок, ні меду ані нектару. 

- То й що? – запитали їжачки. 
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- Як, що? Без солодощів і життя вже не таке цікаве і 

прекрасне. 

- То чому ж ти не нарвеш квітів на галявині – 

запропонувала Барвіна. 

- І не поласуєш смачним нектаром – додав Вільмен. – Або 

ж не нарвеш суничок, адже їх довкола так багато. 

- Адже треба працювати: рвати квіти, збирати ягоди… - 

невдоволено відказав Ласун. 

- І що тут важкого? – запитали Вільмен та Барвіна. 

- Я зо–о-овсім не люблю працювати! 

- Так ось в чому справа!? То ти просто не вмієш цього 

робити правильно. 

- А як це? Допоможіть мені це зробити, будь - ласка! 

- Звісно, звісно.  Але тільки за однієї умови. 

- Якої такої умови? – запитало вовченя. 

- Ти більше не будеш красти солодощі у лісових жителів. 

Гаразд? 

- Звісно! Тільки допоможіть мені. 

- Добре! 

- Але спочатку нам треба підготуватися – сказала Барвіна 

– нам знадобляться два кошики. Один мені і Вільмену, а 

другий тобі. 

Взявши кошики вони вирушили. Натрапивши на 

найпершу чудову галявину, яка була просто вкрита ягодами, 

вони почали збирати і Вільмен сказав: 

- Перш за все потрібно отримувати від цієї роботи 

задоволення. 

- Справді? – запитав Ласун. 

- Так. 

І вовченя почало збирати ягоди.  
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- Щось я не отримую від цього ніякого задоволення. 

Ходиш собі збираєш ягоди і нічого тут веселого. 

- А ти спробуй збирати ягоди і наспівувати веселу 

пісеньку - запропонувала Барвіна. 

- Спробую – відказав Ласун.  

Наспівуючи веселу пісеньку вовченя Ласун скакав, сміявся і, не 

стримуючись,  він радісно вигукнув: 

    - Це і справді весело!!!! 

І ось так,  зовсім раптово, з їжачками трапилася перша 

історія їхньої диво-мандрівки. 

Ідучи лісовою стежкою Барвіна і Вільмен натрапили на 

якусь дуже дивну хатинку  на курячих ніжках. Їжачки навіть не 

здогадувалися, що то хатинка Баби Яги. Вони вирішили 

заглянути туди, попоїсти, перепочити з дороги, а завтра вранці 

знову вирушити в дорогу. 

У хатинці нікого не було. Заглянувши вони спочатку 

були перелякані від того, якою була та хатина. В ній все було 

чорне. Піч, стільці, посуд, ліжко. Але потім подумали, що все 

тут таке стало через те, що тут ніхто не живе. Вечоріло. Вільмен 

та Барвіна зголодніли. На столі лежав посуд, а посередині стола 

в глибокій мисці лежала їжа. Їжачки не звернули увагу на те, що 

в будинку, у якому ніхто не живе, є їжа. Вони смачно попоїли і 

лягли спати. Саме в цей час з лісу повернулася Баба Яга. Вона 

хотіла попоїсти і одразу лягти спати. У себе на столі вона 

побачила брудний посуд, але не дуже на те звертала увагу, адже 

Яга дуже хотіла спати. Їжачкам пощастило, тому що вона лягла 

на припічку. Наступив ранок і першою прокинулася Барвіна. 

Побачивши, що на печі лежить сама Баба Яга, вона одразу ж 

розбудила Вільмена зі словами: 

- Брате, Вільмене, вставай, вставай! 
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- Що трапилося Барвіна? Чому ти мене так рано 

розбудила? 

- Тихше! Дивися, дивися – пошепки сказала Барвіна – це 

ж хатина Баби Яги. І як же ми одразу не здогадалися. А ось і 

сама Баба Яга.  

Вона спала. На вигляд вона була злою і жорстокою, а в 

лісі всі знали, що з нею краще не зв’язуватися, адже хто 

попадеться їй на очі жадав тяжкої смерті. Одягнута вона була в 

стару спідницю, пірвану кофтину на голові була зав’язана 

хустина, а на ногах були протерті чоботи. Звісно, побачивши 

таке, важко не перелякатися. Але Вільмен та Барвіна не такі, 

вони не перелякалися. А вперто думали, як же їм втекти. 

Нарешті придумали. Але не вспіли й оком змигнути, як 

прокинулася Баба Яга. Вона вже прокинулася і снідала, а на 

їжачків не звернула уваги. Вони підійшли до неї і сказали: 

- Доброго дня! 

- Доброго. Як вас зовуть? Звідки Ви? 

- Я Вільмен, а це моя сестричка Барвіна. Ми мандруємо і 

вирішили одну ніч переночувати у вашій хатинці. Пробачте 

нас, що ми без дозволу вдерлися до вашого будинку. 

- Рада знайомству! 

- Хіба Ви нас не будете сварити чи заставляти щось 

робити? 

- З чого ви взяли? – здивовано запитала Яга. 

- Всі в лісі знають, що ви зла і агресивна. 

- Я знаю. Але насправді це не так. Я люблю тварин. І я 

можу це вам довести – впевнено сказала Баба Яга. 

І вона відчинила двері, які вели на заднє подвір’я. 

Поглянувши туди, їжачки дуже здивувалися, адже там було 

таке! За будинком у Яги був повен сад тварин. Там були: і 
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лисенята, і білченята, і зайці, і котики, два песики і одне 

клишоноге ведмежа. І всі ці тварини раділи, що опинилися тут. 

Вони розповідали Барвіні і Вільмену багато чого цікавого та 

доброго про Ягу. Наприклад те, що вона підбирає тваринок, що 

загубилися, або ж тих, які поранені. Також звірята розповіли, що 

Яга про них піклується: дає їм їсти, пити, бавиться з ними. А 

також Яга допомагає заблукавшим тваринам знайти дорогу 

додому. Але деколи Баба Яга сумує, що до неї ніхто  не заходить 

обминає її хатинку або швидше тікає звідси. 

Наступного ранку Бабуся пішла у ліс, а їжачкам наказала 

поводитися чемно. Вільмен та Барвіна пішли гратися до 

звіряток. Вони весело забавлялися, грали у безліч ігор. Наступив 

вечір. Баба Яга повернулася. Вона сказала: 

- Зараз ми всі разом повечеряємо. 

А у відповідь почула: 

- Бабусю, дякуємо Вам за те, що Ви нас не вигнали, 

нагодували, спати поклали. Але нам час іти додому – 

сказала Барвіна. 

- Нам у Вас сподобалося, – додав Вільмен – але наша 

мандрівка закінчилася. Нам час повертатися. 

- Мені шкода, але я не буду вас затримувати, я все 

розумію. 

- Дякуємо за розуміння. До побачення! 

- До зустрічі! Будьте обережні! 

- Звісно-о-о! 

І їжачки пішли додому.  Дорогою додому їх застала буря. 

Почався сильний дощ, вітер, гримить так страшно, а блискавка 

по всьому небі розляглася. Звісно, їжачки перелякалися, а тут ще 

й просто перед ними, через таку погоду, впало дерево, яке 

«перекрило» дорогу. Але на щастя у тому дереві було дупло в 
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якому їжачки і вирішили сховатися і перечекати, а коли знову 

вийде сонце вирушити додому. Вже було пополудні. Дощ і далі 

ішов, гриміло, але десь вдалечині. Їжачки було навіть вирішили 

іти вже додому, але не пішли через те, що дощ посилювався. 

Вони почули якесь жалібне цвірінькання. Виглянувши з дупла 

вони побачили, що на сусідньому дереві сидить пташечка.  

- Це напевно її дупло -  сказав Вільмен. 

- Напевне -  погодилася Барвіна. А сумна вона така тому, 

що дерево впало. 

- Дивися! Дивися! – викрикнув Вільмен. 

 - Що таке? – перелякано запитала Барвіна. 

- Це яйця тієї пташечки! 

- Так, ось чому вона така сумна, вона перелякалася за 

своїх діточок. 

- Давай покличемо її і скажемо, що все добре, – 

запропонував Вільмен. 

   - Давай! 

І вони разом голосно закричали: 

  - Пташечко, пташечко, лети, лети до нас. Пташечко, 

пташечко!  

На ці крики підлетіла пташка і сказала: «Невже щось 

трапилося з моїми малюками?» 

- Ні, ні. Не хвилюйтеся! З ними все гаразд. 

- Добре. Дякую, що подивилися за ними. 

- Ми не дивилися! Ми побачили ці яйця після того, як 

почули ваше жалібне цвірінькання. 

- Нічого. До речі мене звати Рокі. А вас? 

- Я Барвіна, а це мій брат – Вільмен. 

- Приємно познайомитися – відказав Вільмен. 

- А як ви потрапили у моє дупло? 
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- Ми просто шукаємо пригоди.  

І їжачки почали розповідати Рокі про те, як вони навчили 

Ласуна працювати, і як подружилися із Бабою Ягою. 

Після їхньої довгої розмови і дощ вже перестав йти. Тому 

Вільмен і Барвіна вирушили додому. Але вирушили не самі, а з 

мамою пташкою і з чотирма маленькими пташенятами. 

Вдома вони заходились  розповідати своїм батькам, 

родичам, друзям та іншим жителям цього диво-лісу про свої 

незвичайні пригоди. І познайомили усіх з новою мешканкою 

їхньої родини. 

З того часу всі жителі почали з повагою відноситися до 

Ласуна і Баби Яги. Відвідувати їх і запрошувати у гості. Деякі 

звірі стали друзями із Ласуном, почали гратися із ним. А у 

Бабусі Яги залишилося ще декілька тваринок. Тож з цієї всієї 

історії ми можемо зробити лише один висновок – не потрібно 

судити людей по їхніх вчинках та за їхнім виглядом, потрібно 

побачити душу тієї людини. 

Ось такий цікавий випадок із життя моїх фантастичних 

друзів. А скільки ще попереду у них, не менш цікавих, пригод, і 

ще більше знайомств і нових друзів. 

 

Іконєн Артем, 16 років 

Чернівецька обл. 

Сокирянський р-н 

м. Сокиряни  

 

Випадкова знахідка 

Сутичка спалахнула зненацька і була 

вкрай жорстока. Біля самого лісу, темного й густого козацький 

загін, очолюваний характерником Остапом, був атакований 
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чамбулом татар. Сили були нерівні. Вже через якийсь час серед 

козаків, що прямували в Січ, не залишилося майже нікого, хто 

здатний був тримати в руках зброю. Але й татари втратили 

багато воїнів. На кожного козака припало двоє, а то й троє 

полеглих ворогів. Остап ледве тримався в сідлі. Кінь вихором 

ніс пораненого козака до лісу. Татари, вражені опором, і не 

думали переслідувати самотнього вершника.  

Остап мчав на коні в бік лісу. Вони заглиблювалися все 

далі й далі. Поранений козак, ледь тримаючись в сідлі, цього не 

помічав. Останнє, що побачив, непритомніючи, Остап, була 

галявина, оточена стрункими дубами, що аж ніяк не були схожі 

на стовбури дерев. Пітьма поглинула його. Провалюючись усе 

глибше й глибше в небуття, козак помітив хвилі світла, що 

оточили його… 

«Доба козацтва залишила чималий слід і у вас», - 

зненацька почув Тарасик голос академіка.  

«Знову замріявся» - подумки картав себе хлопець. А 

скільки обіцяв бути уважним! – Адже справжні дослідники, 

згадав Тарас слова вчителя історії, - повинні бути не тільки 

відважними, але й спостережливими. А чи зможе він стати 

справжнім археологом?». 

Думки знову підхопили його на крилах мрій, та через 

силу хлопець примусив себе дослухатися до слів академіка 

Степового. Оце так нагода! Хто ж міг подумати, що в їхнє село 

завітає археологічна група на чолі з відомим києвським ученим. 

Причиною всього була його ж, Тарасика, випадкова знахідка. 

Непосидючий характер уже вкотре привів хлопчика до 

лісової скелі, що височіла за декілька кілометрів від села. 

Місяць тому саме там розкопав він разом з друзями старовинні 

шаблі.  



66 
 

Яким же було захоплення школярів, коли Панас 

Михайлович припустив, що знахідки відносяться до часів 

козацтва. Незабаром він відвіз зброю до Києва, де й підтвердили 

її велику історичну цінність. 

Промайнув місяць. Хлопці захоплено допомагали вченим 

у пошуках скарбів. Скільки цікавого вони дізналися від 

академіка та його помічників! Щоправда, поки що знайшли вони 

не так уже й багато. Та хлопці, особливо Тарас, мріяли 

відшукати гетьманську булаву. 

Тим часом академік продовжував: «У минулі часи тут 

часто відбувалися запеклі сутички, тому варто розширити коло 

пошуків. Ми підемо на берег річки, а ти, Тарасику, за 

знахідками з хлопцями йди до лісу. Думаю, не заблукаєте».  

Хлопці погодилися. Їм уже набридли пошуки на одному 

місці. Не роздумуючи, вони гайнули до лісу, розійшовшись у 

різні боки. 

Тарасик, як завжди, видерся на скелі. У пошуках 

пройшло чимало часу. Хлопець, стомившись, уже надумав 

повертатися. Раптом погляд його привернули зарослі мохом 

стовбури. Підійшовши ближче, він здивовано оглянув стрункі 

колони, що аж ніяк не були схожі на дерева. У хлопця від 

передчуття несподіваної знахідки аж дух перехопило.  

Затамувавши подих, Тарас ішов серед галявини, оточеної 

потемнілими від часу конструкціями. Він вирішив, що то зовсім 

не галявина, а геометрично правильне коло. Якась незборима 

сила штовхнула його прямо в центр цього дивного місця. Не 

роздумуючи, Тарас став на овальний круг, що виділявся 

посередині галявини, і враз, не встигнувши навіть злякатися, 

відчув стрімке падіння на хвилях світла. 
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Тарас стояв серед того ж лісу, але відчував, що навколо 

все інше, все змінилося. Він перебував в минулому і водночас у 

майбутньому, де були присутні хоч і не відомі, але майже 

близькі люди. Тарас відчув здивування, рішучість і залізну волю 

характерника Остапа. Поранений козак стояв колись на цьому ж 

місці, але зовсім в іншому минулому, оповитий тягарем і сумом 

за товаришами. А поряд був ще хтось, безмежно мудрий, 

знаючий, досвідчений. Від нього віяло силою й упевненістю. 

Ледь чутний шепіт думок торкнувся розуму Тараса. 

- «Подивись на мене, відкрийся і довірся мені», - почув 

хлопець.  

Хвиля запаморочення підхопила його і понесла. Слова, 

думки, почуття вливались у свідомість, відкриваючи чарівні й 

дивовижні картини. 

 Він жив у майбутньому і, знаючи це, стояв у далекому 

минулому серед лісу. У майбутньому настала ера титанів, епоха 

великих звершень людства. Усі планети сонячної системи, крім 

далекого Плутона, були колонізовані. Скрізь вирувало життя. 

Люди змінювали планети. Навколо все огорталося штучними 

атмосферами та комфортним кліматом. Навіть сам космос був 

пронизаний нитками життя – спалахами двигунів кораблів 

міжпланетних ліній. На Землю, оточену кільцями орбітальних 

поселень, раз у раз сідали й піднімалися ракети. А сама планета 

повнилася величними й таємничими спорудами, що наче 

вершини найвищих гір, здіймалися в небо.  

 Стрункий світловолосий чоловік (саме його присутність 

відчував хлопець) упевнено торкнувся перемикача головної 

станції трансхрону. Так починався експеримент. 

 Хвиля образів та відчуттів потьмяніла, та хлопець 

продовжував жити в іншому часовому вимірі.  
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- «Я – Євітлогор, твій нащадок і відомий учений своєї 

епохи» - почув Тарас голос, хоч і зрозумів, що то був лише 

шепіт думок.  – На місці твого лісу в наші часи виникне 

лабораторія хронофізики – науки про час. Дозволь мені дещо 

пояснити. Ти стоїш на своєрідному острівці – місці, де 

перетинаються часові межі. У розумінні вчених твоєї епохи час 

– це потік особливої енергії, ріки, по якій пливуть в одному 

напрямку – в майбутнє. Та тепер ці погляди дещо змінилися 

тому й змінилися і наші можливості. Ми зуміли сконцентрувати 

всю енергію Сонця й спрямувати її для здійснення 

надзвичайного експеременту – стрибка у часі в минулі епохи 

щляхом створення часового або, як кажуть учені, темпорального 

коридора. Енергія для стрибка була послідовно розсіяна й 

сконцентрована в різних епохах, тому утримувати її безперервно 

проти могутньої течії часу неможливо. Ти стоїш на одному з 

таких острівців. Енергія впорядкувала атоми матерії вашої 

епохи в певні форми, що ти сприймаєш як колони. Так магнітне 

поле притягує й вибудовує за своїми силовими лініями залізні 

предмети. Це місце, як і багато інших, ми називаємо 

трансхронами – станціями часу. Вони є резервуарами 

надпотужної енергії для послідовних стрибків у глибини епох». 

У Тараса мимоволі виникла перед очима картина: він 

стрибає через струмок по камінцях. А камінці – це і є 

трансхрони – зупинки на річці часу. 

- «Саме так», - знову відчув він думки Євітлогора. Ти все 

розумієш правильно. І це не випадково. Усі твої психофізіологічні 

характеристики – від метаболізму до емоцій та мрій співзвучні 

моїм думкам. Виник, як кажуть вчені, темпоральний резонанс, 

співпадіння особистостей у часово-просторовому континіумі. До 

речі, саме тому ти, єдина людина свого століття, зміг побачити й 
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увійти і трансхрон. У цю мить у стані резонансу знаходяться ще 

декілька мешканців різних епох. 

  У найближчому трансхроні – козак Остап. Його 

присутність ти вже відчув. До речі, під дією енергії станції 

відбувається гармонізація психофізичних характеристик, тому 

його рани вже загоїлися. Та годі про це. Часу вкрай обмаль, ще 

трохи – і нитка, що тримає нас усіх разом, обірветься. Знову 

відчуття чужих думки підхопило хлопця, і в якусь мить він все 

зрозумів.  

Учені майбутнього сконцентрували величезну енергію для 

проникнення в минуле, протидіючи майже всесильній дії часу. 

Енергію, яка могла б спопелити не одну таку планету, як Земля. 

Вогняний джин у руках дитини. Так, дитини, бо вчені 

майбутнього всемогутні й мудрі, помилилися. Час – не просто 

ріка енергії. Це психофізична структура. Вона формується 

думками, почуттями й прагненнями – хвилями свідомості, наче 

кола на воді… 

Згадай, як швидко чи повільно тече інколи час для тебе. 

Разом з тим він сам формує й розвиває свідомість розумних 

істот – нас, людей, прискорюючи чи сповільнюючи еволюційні 

процеси. Течія часу пов’язана з мисленям тисячами незримих 

ниток буття. Ми вплетені в єдиний килим  життя космосу, ми 

його візерунки. Люди невід’ємні від часу і не можуть у ньому 

пересуватися самостійно проти течії  часу. Так, неможливо 

витягнути себе самого за волосся з води.  

- Хоч у вашій історії був такий відважний персонаж, - 

Тарасик відчув усміх ученого, згадавши ім’я славнозвісного 

Мюнхаузена. – проте це ми усвідомили після того, як розкрили 

трансхрони по річці часу вглиб далекого минулого.  



70 
 

Контроль над станціями часу, по яких пересуватися 

виявилося неможливим, був утрачений. Результат – потенційна 

катастрофа, яку навіть неможливо уявити. Неконтрольована 

енергія розпорошується, порушуючи рівновагу законів 

світобудови, загрожуючи природніми катаклізмами. Простір і 

час ніби розповзаються, рвуться нитки буття. Килим часу і його 

окраса – розум розпадаються на окремі шматочки. Незабаром 

зникне не тільке життя, а й сам Всесвіт перетвориться на хаос. 

- Я все зрозумів, - сказав Тарас. – Необхідно зупинити 

експеремент, вимкнувши трансхрони. Я згоден. 

- Чудово, хлопчику, - відгукнувся Євітлогор. – та треба 

зробити це і на попередній станції часу, де опинився козак 

минулих епох. Ти маєш ініціювати ланцюгову реакцію 

відключення трансхронів. 

Знайома хвиля світла підхопила його. Він стояв поруч з 

Остапом. Усього лише за кілька хвилин характерник перестав 

дивуватися появі Тараса – в його суворому житті було все. 

Контакт розумів почався. 

Наступні години промайнули, як мить, а може, тривали 

вічність. Тарас зумів пояснити необхідність і послідовність 

відключення трансхронів. Неначе уві сні, оповитому туманом, 

хлопець відчув, як Остап, зрозумівши його, взявся допомагати. 

А, може, то справді був сон.  

Здавалося, Тарас прожив ціле життя, і не тільки своє. Він 

жив долею Остапа, відстоюючи в битвах волю України. Бачив 

майбутнє козака – довге життя і мудру старість. Тарас пізнав 

долю Будимира, бачив розквіт Київської Русі. Саме характерник 

був попередником Остапа в іншому трансхроні, жителем епохи 

більш віддаленої.  
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Були й інші, та їх хлопчик майже не запам`ятав. Рятівна 

стіна небуття відгородила його від неймовірного напруження.  

Настав вечір, коли Тарас опритомнів на галявині серед 

лісу. Озирнувшись, він не побачив знайомих колон, хоч місце 

було те саме. Зосталося лише відчуття неймовірної втоми та 

подиву, суму та радощів. І ще дещо: в його руках сяяла, 

зігріваючи долоні, золотиста куля, всередині якої переливалася 

світлом спіраль дивної форми.  

- Ключ – символ часу, - раптом згадалося хлопцеві. Ключ 

трансхрону і символ – емблеми хронофізики – науки 

майбутнього.  

Тарас відключив станцію часу після того, як згасли один 

за одним індикатори трансхронів попередніх епох. 

Отож все не марно. І в далекому майбутньому все так і 

буде. Чи не буде? Чи відмовляться вчені від проникнення в 

минуле? А, може, знайдуть інші шляхи. 

Як же хотілося йому знати це, ще раз побачити 

Світлогора, дивовижну Землю, неймовірне майбутнє людства. 

Пройшли роки…Усе минуло. Лише куля-ключ не давала 

хлопцеві сумніватися і неймовірній пригоді. Свою долю він 

пов’язав з квантовою фізикою. Закінчивши навчання, Тарас 

вирішив працювати в нещодавно створеній лабораторії часових 

ефектів. З радісними думками хлопець зайшов у приміщення і 

зупинився вражений. На дверях вітальні сяяла, переливаючись 

світлом, емблема лабораторії – точна копія надзвичайної спіралі 

з кулі хлопця.  
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«ДАЛІ БУДЕ, НІ, «ДАЛІ» - ВЖЕ Є!» 

 

Бажан Олександра, 14 років  

Чернівецька обл. 

м. Кіцмань  

 

«Таємниця Едвіна Друда» 

Пролог 

Я прочитала книгу Чарлза Діккенса «Таємниця Едвіна 

Друда». Це незакінчений кримінальний роман з елементами 

детективу, остання та найзагадковіша робота письменника. 

Сюжет твору насичений цікавими подіями. Розповідь 

фокусується на дядькові Едвіна – Джоні Джаспері, який 

закоханий в свою ученицю Розу Бад. Вона є нареченою самого 

Едвіна і крім цього подобається Невілу Лендлесу, який приїхав 

зі своєю сестрою з Цейлону. При першій зустрічі Едвін Друд та 

Невіл Лендлес миттєво відчувають неприязнь один до одного. А 

в кінці роману Едвін раптово зникає. Згодом його знайдуть 

вбитим. І за правилами детективу нас мала чекати неочікувана 

розв’язка. Та Чарлз Діккенс не встиг подарувати її світу. Раптова 

смерть завадила письменнику дописати цей роман. Тож 

випускається він незакінченим. Багато літературознавців 

висувають свої варіанти кінцівки. А я вирішила втілити свою 

здогадку в життя.  

...Невіл йшов тихою стежкою кладовища, бачив зорі 

перед собою та яскравий місяць. І все було б загадково гарно 

якби не голоси, які кричали на всю площу. Він підійшов ближче 

і чув вже тиху розмову двох людей. Ці голоси здавались йому 

такими знайомими...та він так і не міг збагнути хто говорить:  
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- Я ж просила зробити все по-тихому! – прошепотіла 

дівчина.  

- Слідів немає, на мене ніхто не подумає. Я давно всім 

казав, що Невіл відчуває неприязнь до нього і може, навіть, 

вбити. На мене ніхто не подумає! - сказав чоловік.  

В цей момент Невіл пригнувся до стіни, щоб його не 

побачили.  

- Навіщо ти ходив на кладовище з Дудзлом того дня? 

Вапно навіщо набирав? Всім відомо, що воно пришвидшує 

розкладання біологічних тканин! – вже прокричала дівчина.  

- І що то кому дасть? Ніхто не підозрює моїх істинних 

цілей цієї прогулянки.  

- А Грувджісу чому сказав про те, що я з Едвіном 

розірвала свої відносини? Тоді ж іще ніхто не знав про його 

зникнення?- невимушено запитала дівчина.  

- Я вже терпіти не міг того, що всі вважають вас 

зарученими. А опікун твій допоміг розвіяти це! – крикнув 

чоловік.  

Дівчина обурено подивилася на нього...  

- Моя любов до тебе настільки сильна, що цього 

достатньо, щоб забрати улюбленого племінника з дороги!!!  

- Джоне, ти все зробив неправильно... Я йду і всім 

розповім правду.  

- Розо, ні! Я заради тебе вбив свого племінника, а я його 

любив...Та тебе кохаю сильніше! – кричав Джон Джаспері, 

тримаючи Розу за руку.  

А далі все для Невіла було як в тумані... Він збагнув, що 

Едвіна вбив його же дядько. Хлопець тихо відійшов в бік виходу 

кладовища. Там біля дерева в роздумах і заснув...  
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Минув день. Невіл та Роза зустрілися. Вони гуляли разом 

по алеї замку. Та спочатку не проронили ані слова. Аж тут 

хлопець зібравшись із духом сказав:  

- Я все чув.  

Дівчина перелякано подивилась на нього, а потім 

заплакала:  

- Все можу пояснити...  

Невіл тихо дивився на Розу, тримаючи її праву руку  

- Я давно не відчувала себе поряд із Едвіном. Та наші 

батьки вже спланували ці заручини. Він так щиро показував 

мені свої почуття, розповідав про наше майбутнє, якого я не 

бачила. А, згодом, Олена мені розповіла про твоє відношення до 

мене. І тоді я збагнула, що кохаю тебе... Та як же я могла 

покинути Едвіна? Та сам Едвін ніколи б мене не відпустив, про 

що не раз мені нагадував на підвищених тонах. Я зрозуміла, що 

потрібно з ним покінчити... Але сама! Сама ніколи цього б не 

зробила!!! А минулого місяця я дізналася, що Джон Джаспер 

також має до мене почуття. Він ніколи мені не подобався, і 

завжди я трохи боялася його. Але вирішила скористатися 

почуттями Джона на свою користь. І вигадала увесь цей план... 

Він швидко погодився.  

- Розо, я тебе підтримую у цьому, адже вже нічого не 

зміниш. Та чому так грубо? Ти вважаєш, що Едвін нічого б не 

зрозумів? Він був хорошою людиною, хоч і в нас не заладився 

контакт ще з самого початку. Олена мені розповідала, що тобі 

дуже пощастило з ним. Описувала його вчинки і взагалі все, що 

відбувалося у його житті. Я вже й сам змирився, що він кращий 

за мене.  
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- Я все це зробила заради тебе! Але зараз я у небезпеці. 

Допоможи мені! Потрібно довести, що саме він це зробив. Я не 

хочу бути причетною до цього.  

- Розо, ти впевнена, що Едвін помер?  

- Ну Джон вже точно не залишив би його в живих. Я 

пообіцяла за це бути разом з ним.  

- У мене є підозри, що Едвін живий... Сьогодні вранці я 

ходив в ліс по гриби. Під одинокою осикою при вході на 

кладовище я побачив амулет Едвіна. А вчора його іще тут точно 

не було!  

- Ходімо тоді його шукати!  

Три дні вони блукали. І знайшли! Знайшли його! Він 

лежав в гілках старого дуба. Голодний, замучений дивився 

прямо в очі Розі, поки Невіл тягнув його за руку. Коли Едвін 

піднявся, промовив:  

- Розо, ти жива! - і обняв її.  

- Едвіне, це ти! Ти живий! Джон казав, що убив тебе! Але 

ми шукали, вірили! - відповіла Роза.  

- Мене він намагався вбити та я втік, тоді коли він за 

вапном пішов. Коли він мене почав душити я скористався 

моментом і впав, наче мертвий. І коли дядько вже вважав мене 

не живим, то промовив такі слова: 

 – «І до твоєї нареченої черга дійде...вапна більше взяти 

потрібно».  

- Я злякався та не видавав себе, а коли він вийшов, втік, 

 – зауважив Едвін.  

- Тобто Джон і мене має вбити? Ти в цьому упевнений?, – 

скрикнула міс Бад.  

- Вчора Димова принцесса щось таке Олені бурмотіла, – 

сказав Невіл.  
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- Що? Що саме? Згадай! Це важливо!!!, - сказав Едвін, 

трясучи плечі Невіла.  

- Казала, що Нед вже заважати не буде, і Розу також 

потрібно знешкодити, – сказав Невіл.  

- Як знешкодити? Чому знешкодити? Що я йому 

зробила?, – почала плакати Роза.  

- Ти йому обмовила про свій план напевне... – сказав 

Невіл.  

- Який план? - здивовано запитав Едвін.  

- Навіщо ти зараз це сказав? Навіщо? – ще більше почала 

плакати міс Бад.  

- Я вважаю, що Едвін повинен це знати, – зауважив 

Невіл.  

- Що повинен знати? Про що ви говорите? Розо, що 

відбувається? - відпустив руку Рози Едвін.  

- Милий, я тебе не люблю, вибач. Невіл. Я його люблю... 

-  тихо сказала Роза та пішла.  

- Це якийсь жарт? - крикнув Едвін, а потім побіг за 

Розою.  

Невіл не втручався. Просто дивився на них.  

Минуло півгодини. Вони вирішили, що потрібно 

рятувати Розу. Едвін лише виривав з себе поодинокі фрази, та 

все ж таки змирився з цією новиною. Адже настільки любив 

Розу, що був готовий заради неї на все.  

Перше, що вони вирішили, це розповісти копам про 

Джона та те, що він надумав. Звісно його заарештували, адже за 

всіма доказами і свідченнями очевидців саме Джон намагався 

вбити свого племінника. Згодом, він був ув’язнений на двадцять 

років за замах на вбивство.  

Невіл та Роза одружилися. А Едвін став другом сім’ї. 
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Балагур Дарина, 13 років 

Чернівецька обл. 

Хотинський р-н  

м. Хотин  

 

Що далі буде... 

Що далі буде? Філософія життя... 

Вона така, як кришталева чаша 

У цьому світі я - своя, а думаю - чужа я. 

І в подумках я мрію про своє майбуття. 

Про моє місце в моїм ріднім краї 

Про маму, що покинула родину 

Заради грошей на моє навчання, 

А в мене на очах бабуся, що чекає на хлібину... 

 

Куди поділася поезія із душ людей? 

Чому усе живе заполонили гроші? 

Чому життя людське не варте і монети, 

Чому вмирає молодь досі ще на Сході? 

 

Чому перестали вкраїнці радіти? 

Чому залишають стареньких їх діти? 

Я чую навколо: прогрес! Це прогрес! 

Мої українці! У душі, у власні, впустіть цей процес! 

 

Щоб добро і щедроти повернулись в серця, 

Щоби в смітнику не валялось маля, 

Щоб не плакали мами дубочків-синів, 

Щоб сміялась країна, а з нею і я! 
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2019 рік 

«ЗНАЙОМТЕСЯ – ЦЕ МИ!» 

Боднар Олександра, 11 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

с. П’ядиківці 

 

 

Ми друзі не лише у школі, 

Але й на стадіоні. 

Всі дружні та кмітливі, 

Але завжди рухливі. 

На перервах шумимо, 

Але міру знаємо. 

Тільки задзвенить дзвінок – 

І ми побігли на урок. 

Всі відповіді знаємо 

Та вчителя вітаємо. 

У школі ми радіємо 

Та багато чого вміємо. 

 

На образотворчих і трудах – 

Не тікати по дворах. 

Потрібно шити і творити 

Та багато чого робити. 

На столі вироби красуються 

Та ними не користуються. 

Оцінки у щоденниках стоять, 

Про наші успіхи говорять. 

У школі діти думають, гадають, 

Що багато вже знають. 

Вправи, приклади, рівняння – 

Це всі наші знання. 

Біжимо на фізкультуру у 

спортзал 

Та не заводимо скандал. 

Як тільки продзвенить дзвінок  - 

Ми побігли на урок. 
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Рашківська Крістіна, 14 років 

Чернівецька обл. 

Хотинський р-н 

м. Хотин 

 

 

Давайте познайомимось – це я, 

Крістіна з міста Хотина, 

Прикольна, жвава, жартівлива, 

Такої другої нема. 

Мене цікавить все навколо, 

Я б зазирнула геть в усі кутки: 

Айфон, комп’ютер, книга, 

школа, 

А ще музична, ще гуртки. 

Мій другий дім – бібліотека, 

Там змалечку тусуюсь я, 

Журнали, книги, картотеки, 

Мене чекають там щодня. 

Там можна класно відпочити, 

Там завжди книга головна, 

І можна граючись навчитись, 

Багато знань дає вона. 

А ще своє люблю я місто, 

Фортецю, річку, парк, ставок, 

Мені ніколи тут не тісно, 

Це - мій маленький острівок. 

Також люблю я мандрувати, 

Незвідані відвідувать місця, 

В усіх 

куточках України мрію 

побувати, 

Мандруючи, себе знаходжу я. 

Встигаю на концерти й 

фестивалі, 

На конкурсах завжди беру 

призи, 

З бандурою ми їздимо у парі, 

Ми з нею нерозлучні назавжди. 

Умію я співати, танцювати, 

На репетиціях минають дні. 

Ну а вночі… люблю я 

почитати, 

Герої книг – то друзі всі мої. 

Найкращий час – канікули, 

звичайно, 

І стали вони творчими для нас, 

Бо в конкурс ми включилися 

негайно, 

Щоб мали змогу всі дізнатися 

про нас! 



«ТАК, Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ» 

Китайгородська Олена, 13 років 

 Чернівецька обл. 

Кельменецький р-н 

 с. Грушівці 

Землю вкрила тиха українська ніч. 

Темно-синя ковдра неба була помережана 

яскравим візерунком зірок. Великий місяць 

повільно піднімався на небосхилі, чимось нагадуючи мені 

старого дідугана, який веслував по річці. Сон, немов легенька 

невидима павутинка, огортав натомлену землю, людей. 

  Поступово казковий сон заколисав і мене. Було відчуття 

нічного приємного польоту. Я, ніби маленька пташка, 

розправила крила і легенько злетіла в зоряне небо. Піді мною 

пропливали зелені сади, несли свої води широкі річки, 

маленькими цяточками здавалися села і міста. Я летіла і летіла, 

аж поки збагнула, що безмежний простір, який постав перед 

моїми очима, - це моя рідна земля.  

  Стискає серце і перехоплює подих від такої краси, від 

того, що ти – її часточка, бо живеш на цій землі. І вона – твоя 

єдина, твоя рідна, своя ! Хіба можна нею не пишатися, бути 

байдужим до її краси, її мальовничості, до її долі? 

  Піднімалась все вище і вище, мене огортав густий 

туман. Невдовзі «біле молоко» розсіялося і я  побачила перед 

собою незвичайної краси галявину. У мене виникло бажання 

опуститися на землю. І я опустилася. 

  Якою ж прекрасною виявилася ця галявина! Навколо 

мене росли яскраво-блакитні квіти. Вони хилили свої голівоньки 
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то вліво, то вправо від легенького подиху вітерця. Здавалось, 

ніби, вони вітаються зі мною. Біля квітів росли високі дерева. 

  Раптом звідкілясь долинула прекрасна пісня. З лісу 

вийшла незвичайної вроди дівчина. Одягнена вона була в довгу 

білосніжну сорочку, гаптовану жовто-блакитними нитками. 

Голову незнайомки прикрашав великий різнобарвний вінок. 

- Хто ти ? – здивувалася я. 

-  Хіба ти мене не впізнала ? Я – твоя Україна. 

- Невже ? Яка ж ти гарна ! Ніколи не думала, що ти така 

чудова, неповторна! 

 Я розквітла завдяки вашим старанням, адже це ви, діти 

мої, підняли мене з колін. Сум огортає серце при згадці про ті 

важкі часи, коли я ходила в обідраній сорочці і немала права 

говорити правду. Зневажену і скривджену кидали мене вороги в 

бруд грудьми і топтали. А я, незважаючи ні на що, піднімалася з 

колін. Піднімалася та йшла далі. І допомагали мені в цьому мої 

діти. А потім настали страшніші часи. Мої діти вбивали одне 

одного, безжально топчучи зранене тіло своєї матері. Ті, кому 

пощастило вистояти, виїжджали з рідної землі, не бажаючи по-

рабськи жити. Чи розуміє хтось, як боляче, коли тебе 

зневажають люди, а ще гірше – власні діти ?! 

Я, мов жебрачка, ходила попід чужі двори і просила 

чужого шматочка хліба. Мене ловили і розривали вороги. Та 

кожен раз я воскресала, бо знала, що потрібна своїм дітям. І все-

таки дочекалася такої години, коли нарешті віднайшла рідний 

куточок на землі. 

- Що це за куточок? – запитала я. 

- Ось цей?, - розвела руками дівчина. 

- Як добре, що ця райська галявина і є моєю Україною. 
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- Хоч дехто з моїх дітей, - продовжувала незнайомка, - ще 

змушені блукати чужими землями у пошуках шматка хліба, але 

більшість з них живе тут, на рідній землі. Ці люди всіма силами 

намагаються будувати майбутнє. А нам багато не треба, тільки б 

жити у рідній оселі, пробуджуватись від співу солов’я, а не від 

гарматних пострілів, розмовляти рідною мовою, співати своїх 

пісень, вирощувати хліб на своїй, не чужій землі. Щоб було так, 

як писав славетний син України, Тарас Шевченко: 

Садок вишневий коло хати , 

Хрущі над вишнями гудуть, 

Плугатарі з плугами йдуть, 

Співають ідучи дівчата, 

А матері вечерять ждуть… 

  І я вірю, ні, знаю, що на мене і моїх дітей чекає прекрасне 

майбутнє. Вірю, що вестиме нас вперед не хабарництво, не зло і 

ненависть, а добро, чесність і справедливість, і шлях нам осяє 

велика жовто-блакитна зірка. 

  Раптом переді мною постала велика зірка, тільки чомусь у 

неї було людське обличчя, а на ньому  - добрі-добрі очі. Я 

дивилася в ті очі, жадібно ловила відкритий погляд і бачила 

майбутнє, у якому я зможу обрати ту професію, на яку вказує 

мені серце, а не ту, на яку вистачить коштів у моїх батьків. І моя 

улюблена праця дозволить мені створити власний дім, в якому 

лунатимуть дитячі голосочки, і я ніколи не залишу рідних 

кровиночок, ніколи не поїду за тисячі кілометрів, щоб 

забезпечити їхнє життя. Як добре, що зоря нарешті зійшла, бо ж 

ми так довго чекали на неї. Вона – наче Боже благословення. Як 

добре, що саме нам довелося цю зірку засвітити. 

  Задумуюсь над долею твоєю, Україно, і щиро болить 

серце за тебе. Болить від того, що підступний ворог ось уже 
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п’ятий рік шматує тебе, сіючи на рідній землі розбрат, смерть і 

розруху. Та, на щастя, епоха лицарів – захисників, які все 

віддадуть заради Батьківщини, не закінчилась. Не вичерпалась 

найкраща риса українців – всеперемагаючий оптимізм. 

  Україна пережила чимало, і з нею народ український, та 

все ж вистояла, не скорилася. Тому впевнено можу сказати, що 

минуле нашої держави гідне його продовження. Хочеться, щоб 

кожен з нас гордо називав себе українцем, народом з великим 

духовним багатством. 

  Сучасна Україна переживає нелегкі часи, коли потрібен 

цей оптимізм, коли потрібні всі сили, аби згуртувати українську 

націю, щоб нам не було соромно перед прийдешнім поколінням, 

щоб наші нащадки з вдячністю згадували своїх попередників, 

щоб їм не прикро було гортати сторінки історії XXI століття. 

  Без минулого не було б сучасного, а сучасне вже починає 

будувати «сходинки» для майбутнього. Сподіваюся, що ці ще 

хиткі «сходинки» з часом стануть надійними, витривалими. А для 

цього кожному з нас треба бути Людиною та Патріотом, постійно 

самовдосконалюватись і щедро дарувати скарби свого серця та 

розуму людям. Головне, триматися разом, бути згуртованими, 

чесними, жити по совісті. Тоді наше майбутнє буде гідне 

минулого й сучасного. 

  … Мій чарівний сон перебила мелодія, яка змішалася зі 

звуками Гімну. Незвичайна галявина почала зникати, і я 

розплющила очі. Кімнату наповнювало звучання Гімну. Це 

прокидалася моя Україна, моя красуня Україна. Боже, який 

прекрасний сон мені наснився! 

«Ще не вмерла України, і слава, і воля. Ще нам, браття 

молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на 

сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці,..», - ці чудові слова 
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лунали з радіо, і душа моя сповнювалася гордістю за мій 

нескорений народ, сповнювалася вірою, що оте світле майбутнє 

уже настає, тільки б його не проспати, не втратити, бо нащадки 

нам не простять. 

  Молюсь за тебе, Україно, вірю в твоє майбутнє, бо я тебе 

люблю ! 

Любіть Україну, як сонце, любіть, 

як вітер, і трави, і води… 

В годину щасливу і в радості мить, 

любіть у годину негоди. 

Які прекрасні слова! Влучніше не скажеш. У мене слово 

Батьківщина асоціюється з рідною домівкою, батьками, моїми 

пращурами, а ще – стежиною, що привела мене до рідної школи. 

А школа – це мої прекрасні, улюблені вчителі, друзі і товариші. 

Незабутні шкільні роки, хіба можна їх коли-небудь забути! 

З чого починається Батьківщина? Вона починається з 

теплих долонь матері. Адже недарма Батьківщину називають 

матір’ю. А хіба можна зрадити рідну неньку, рідну домівку, 

свою родину? Щодо мене, я вважаю, що не можна. Бо тоді ти 

зрадиш і самого себе! 

Дивно складаються людські долі, особливо в нинішній 

час багато українців (моїх знайомих) за різних життєвих 

обставин вимушені покидати свій рідний край, але немає такої 

людини, яка б не сумувала за своєю домівкою. У кожного з нас 

свій куточок рідного краю, своя річечка, своя стежина, свої 

незабутні спогади. Та зігріває серце те, що на них чекають рідні, 

близькі люди і, що вони завжди можуть повернутись додому. 

Патріотизм – це і є любов до свого народу, до своєї рідної 

української мови, до Батьківщини. Поезія Тараса Шевченка є 

гарним прикладом для мене. Його вірші, які написані в засланні, 
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за кордоном – пронизані тугою і любов’ю, глибокою вірою в те, 

що він повернеться до рідного краю. Я вважаю, що Тарас 

Григорович – це людина, яка насамперед віддана своїй 

Батьківщині. Я поважаю його творчість, бо він висловлював свої 

думки не злякавшись тогочасного уряду та устроїв в країні. Поет 

прямо обговорював всі події та осіб, які на його думку, гнобили 

народ, пригнічували їхнє власне «Я». З самого дитинства, 

творчість Кобзаря стала для мене прикладом та найкращим 

зразком для усіх творів у літературі. Любов до його творчості 

мені прищепила бабуся. Мій перший вивчений напам’ять вірш 

«Думи мої, думи мої..» - я пам’ятаю й досі. Тепер я усвідомлюю 

справжній сенс вірша, сповненого тугою за рідним краєм, за 

вільним життям, за мистецтвом. Адже він був написаний у 

засланні. Бабуся, ще й досі декламує напам’ять його твори, під 

час яких на її очах з’являються сльози. Бо вона, на жаль, як 

ніхто інший розуміє долю дитини-сироти. За знайомство з 

творчістю, цього істинно великого  поета, я дуже вдячна їй. І в 

свій час, я теж передам цю любов своїм дітям. Я думаю, якщо 

всі зрозуміють особливий сенс творчості великого поета, то його 

творчість ніколи не зникне з нашого життя, бо саме Шевченко 

відстоював право людини на свободу, на свою власну думку, на 

право людини жити без меж і заборон. 

На мою думку, кожен з нас повинен зробити внесок в 

майбутнє нашої держави. Для того, щоб наша ненька-Україна 

розквітала ще пишніше, ніж зараз. 

Я люблю Україну за щиру душу українців. Щоб не 

говорили про нас, я відчуваю всім серцем, що Україна – це 

Душа планети Земля. Як би не гнобили нашу Батьківщину, вона 

співає, бо має наймелодійнішу мову у світі. 
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Я люблю рідну землю за її неосяжні, красиві і безмежні 

простори гаїв та щебет пташок, за вишневі садки та золоту 

пшеницю.  Вийдеш в поле, і очі не можеш відірвати від 

справжнього моря зрілого жита, яке стоїть, наче непідступні 

стіни. Увійдеш в це жито, і майже ховаєшся серед його колосків: 

тільки синє небо стає твоїм дороговказом. Така краса милує і 

заворожує мою душу.   Україна, як гарна господиня, має запаси 

та ресурси для гостинності. Україна знаходиться на сьомому 

місці у світі по вирощуванню зернових культур, які йдуть на 

експорт. Вона сама сита, та годує інші народи. Це — моя 

Україна. 

Україна працьовита та відрізняється умільцями й 

майстрами своєї справи. Хлібороби, ковалі, пасічники, шахтарі, 

інженери, музиканти, вчителі, вчені – це моя Україна, яку я 

люблю, якою пишаюсь. 

Я люблю Україну. Безмовно. Щиро. Безмежно. 

Я люблю кожного, хто вважає себе українцем не тільки за 

місцем народження, а і за покликом душі. Для мене не існує 

кордонів між тими, хто поважає мою рідну землю. Хто не плює 

на неї, бо вона дає нам хліб. Вона нас годує, вона нас плекає, 

вона дарує нам мудрість, вона наповнює нас духовно. 

Я люблю тих, хто поважає мою Україну, бо на цій землі 

спочивають мої предки. Я пишаюсь своїми талановитими 

земляками. Нас трохи більше 40 мільйонів, але ми прославляємо 

свою країну на весь світ. Ми вміємо любити і цим відрізняємось 

серед багатьох народів світу. 

«Я люблю Україну. Я тут народився. І тут хочу жити…» 

співав Андрій Кузьменко і дуже любив свою Батьківщину. Я 

Люблю Україну за її синів та дочок. Плодовита земля народжує 

талановитих людей. 
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Я люблю Україну за Михайла Грушевського та Тараса 

Шевченка, за Лесю Українку та Ярослава Мудрого, за 

Володимира Вернадського та Олега Антонова, за Миколу 

Амосова та багатьох тих, українців, різних часів, що вірили у 

краще наше майбутнє. Вони докладали зусиль, щоб ми були 

щасливі.  

Я люблю Україну у талановитих дітях, які по всьому світі 

у спорті та мистецтві, науці та освіті прославляють її. Винаходи 

наших дітей підкорюють світові науково-технічні виставки. 

Наша молодь грає та співає на самих відомих сценах світу. Наші 

спортсмени беруть олімпійські медалі. Ми маємо чим пишатись. 

Я люблю Україну за її винахідників, творців прекрасного 

життя. На початку 1870-х років полтавчанин Федір Піроцький 

розробив схему запуску першого у світі трамваю, який на рельси 

поставили у Берліні (1880-1881 рр.). Сьогодні електричні 

трамваї бігають по містам всього світу, але мало хто знає, що їх 

створив українець. 

Я люблю Україну за Ігоря Сікорського, який вперше у 

світі запатентував та виготовив вертоліт (1931 р.). Я люблю 

Україну за Сергія Корольова з Житомирщини, який вважається 

батьком космонавтики, за створення ракетно-космічної техніки. 

Запитайте у школярів, чи знають вони про це? А коли люди на 

знають своєї історії, вони не можуть пишатись своєю країною. 

Україна – це ми! 

Я Люблю Україну за її талановитих людей, які відають 

світові свої знахідки, а про них навіть не відомо історії. Українці 

не прагнуть слави. Вони творчі та вільні. Вони завжди прагнули 

й прагнуть злагоди та миру. Так у 1853 році у Львові Ігнатом 

Лукасевичем та Яном Зехом була створена перша у світі 

керосинова лампа. Вона використовувалась львівськими 
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лікарями при термінових операціях вночі. Але патент вони не 

зареєстрували, тому у світі згодом з’явилось багато прототипів 

цього винаходу, а про українців забули. 

Я люблю Україну за харківського вченого Анатолія 

Малихіна, який розробив безкровний спосіб аналізу крові. На 

екран монітора виводиться 131 показник здоров’я людини. І 

сьогодні цей винахід широко застосовують у Китаї, Мексиці, 

Саудівській Аравії, Німеччині та Єгипті. 

Я люблю Україну за козаків. Не тільки за їх силу, 

мужність та відданість. Я згадую, що перший підводний човен 

на Україні – це була козацька «Чайка» і розумію, яким 

потенціалом наділив нас Творець. Козаки створили цей 

підводний човен ще у XVI-XVII ст. Він був довжиною 18 м, 

шириною 3,6 м, висотою 1,6 м. Розвивав швидкість до 15км/год і 

дуже швидко розвертався під водою за рахунок 15 пар весел. Він 

був спритнішим за турецькі галери, тому помагав козакам 

перемагати. 

Я люблю Україну за філософію Єдиного Всесвіту, яку 

знали та використовували наші предки. Саме предкам українців 

належить символ гармонії та єдності «Інь-Янь». Саме він 

використовувався у трипільську пору, коли ще не існувало 

жодного китайського імператора.  

Я люблю Україну за тих талановитих винахідників, які 

створювали тут свої шедеври, розкривали закони буття, писали 

наукові трактати, будували майже фантастичні споруди. Навіть, 

якщо їх творіння застосовують у інших країнах, бо вони не були 

схвалені на батьківщині. Ми — це цінність для нашої країни. І 

попри все українці продовжують творити, бо не можуть по-

іншому. Вони своєю творчістю прославляють Любов по всьому 

світі, бо знають, що ми єдине людство. 
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Я люблю Україну не лише коли кланяюсь їй, саджаючи 

квіти у своєму садку. Я люблю Україну, коли схиляю свою 

голову перед своїми пращурами у думках, коли дякую кожному 

з них, коли рину до них у своїх молитвах. 

Я люблю Україну у вишиванках. У барвистих малюнках з 

глибинним змістом.  Люблю мріяти, вхопившись за горизонт 

України і проникати за його межі. Я мрію про мир. І моя 

Батьківщина заслуговує на це. Я люблю Україну. Це моя 

Батьківщина. Я хочу тут жити і радіти за її успіхи. 

Я люблю Україну і моя Любов може творити дива! 

 

Бейзак Каріна, 14 років 

 Чернівецька обл. 

Герцаївський р-н 

с. Горбово 

 

У кожного з нас є своя 

Батьківщина – країна, яка одна на всіх. 

Це наша прекрасна Україна. Я вважаю, 

що любов до Батьківщини, до України, завжди живе в серці 

кожного з нас. І проявляється вона і в гірку, і в радісну для 

країни годину. Напевно, кожна людина в своєму житті хоч раз 

замислювалась, що означає для неї слово «Батьківщина», і що 

означає любити її. На питання чи люблю я свою країну, я можу 

твердо сказати, що так, я люблю Україну, люблю свою 

Батьківщину. 

Я люблю Україну за щирість людей, за безкрайні 

простори гаїв, за працьовитість наших громадян та за безмежну 

красу природи із  золотистими полями пшениці, за синє, 

безхмарне небо, за щебет птахів. 
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Я можу щиро сказати, що насправді я люблю свою 

Україну, тому що я тут народилась, тут виросла, тут живу і буду 

жити, також тут знаходяться всі мої близькі родичі та друзі. 

Саме тут моє рідне село, де я живу. Тут мій улюблений дворик з 

гойдалками, які для мене зробив тато, та клумбами, де ми з 

мамою вирощуємо квіти. Тут наші квітучі горобина та яблуні в 

нашому дворі. Я згадую сонячне літо, канікули, коли 

прокидаєшся під спів півня за вікном і запах оладок, які мені 

пече на сніданок мама. Без наших сусідів я теж не уявляю свою 

малу батьківщину. А ще це моя школа, мої друзі й футбольна 

галявина за будинком. 

Також, варто сказати, що я ціную та дуже поважаю всі 

традиції, які пов’язані з нашою державою. Я вважаю, що 

Україна – натхнення письменників. 

Багато хто з письменників обожнювали та й досі 

обожнюють оспівувати красу України в своїх творах. Я ними 

дуже пишаюсь та вдячна тим людям, які пишуть, моляться та 

захищають нашу країну. 

Я захоплююсь Тарасом Григоровичем Шевченком, тому 

що він дуже любив та поважав нашу державу. Про неї він 

написав безліч чудових творів. Як він гарно та сильно сказав: « 

Я так її, я так люблю Мою Україну убогу, що прокляну святого 

Бога, за неї душу погублю!». З цих слів ми розуміємо, що 

письменник любив Україну понад усе.  

Так, мені дуже пощастило народитись та жити саме в цій 

країні – Україні, тому що саме тут дуже прекрасний народ – 

співчутливий та вільний, чудове повітря, тому що саме тут 

пташки співають дуже гарно.  

Я люблю свою країну за її вишиванки. Вишиванка це 

один з символів України. Це – національна святиня, бо 
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символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і 

традиційний зв'язок багатьох поколінь, що не переривається 

віками. Вишиванку передають з роду в рід, зберігають як 

реліквію. Вона символ здоров’я й краси, щасливої долі і 

родинної пам’яті, любові і вірності, адже вишита українська 

сорочка – це не просто одяг, це справжній оберіг. Я вважаю, що 

треба носити обов’язково вишиванки бо  це наша історія та 

культурне надбання, яке є тільки у нашого народу. 

Насправді, про свою країну я можу говорити вічно, тому 

що вона неперевершена. Україна має усе, про що тільки можна 

мріяти. Наприклад, чудові люди, які завжди прийдуть на 

допомогу, гарна природа, яка зачаровує кожного своїми чарами 

та чудові традиції, в які важко не закохатись. 

Про Україну, споконвіку люди складали чарівні пісні. 

Одна з них має назву: «Люби Україну». Мені дуже подобається 

ця пісня, а особливо один уривок з приспіву: «Так, я люблю 

Україну! Я тут народився і тут хочу жити!». 

Я можу кричати, співати, читати вірші про свою любов 

до своєї рідненької землі, до своєї країни. Але вважаю, що моя 

праця, добрі вчинки, навіть, допомога близьким, гарне навчання, 

краще скажуть про мою любов до України. Адже я  впевнена, 

що саме ми, прості люди, робимо цей світ прекраснішим і 

добрішим. Ми повинні жити в мирі й злагоді, адже Батьківщина 

в нас одна і ми є її творці! 
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«ПРИРОДА – ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ 

ТА КРАСИ!» 

 

      Ілій  Руслана, 16 років 

Чернівецька обл. 

Герцаївський р-н 

с. Годинівка 

 

Темно... Тільки місяць освітлює 

вузьку стежку нічного лісу. Тиша... 

Лише сови, вчепившись своїми кігтями у стару кору дубових 

гілок нагадують про своє існування голосним: «угу». Для когось 

- це початок американського фільму жахів, а для наших героїв - 

це відпочинок на природі з ночівлею. Вранці, коли сонце знов 

освітить обрій, їм доведеться покинути це місце на старій ладі 

1972-го року, повернутись назад у місто. Та все це станеться 

завтра, коли жовто-червоні язички багаття погаснуть, коли 

маленькі пташки почнуть щебетати свої найкращі мелодії, коли 

дикі зайці повибігають зі своїх нірок назустріч зеленій, літній 

травичці, а метелики, вийдуть зі своїх коконів назустріч 

блакитному небу та кольоровим квітам, що ростуть на лісній 

галявині.  

Шоста ранку... О такій порі люди беззахистно сплять у 

своїх ліжках і дивляться неймовірний фільм під назвою «сон». О 

цій порі починається робота сонця, що уже з'являється із-за 

пагорбів, освітлюючи землю своїми яскравими променями і, 

звісно ж, о такій порі прокидається півень, щоб розповісти про 

початок дня своїм голосним: «кукаріку». Саме в таку годину 

п’ятеро друзів, Іван, Марина, Соня, Іра та Петро, виїхали на 
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старій машині в ліс, на відпочинок. Сама ідея поїхати на 

природу належала Марині. Вона не хотіла йти в старий ліс за 

кілька кілометрів від міста, вона хотіла на море, але невеликий 

бюджет змусив забути про лазурний берег та купити м'яса для 

шашлика. Добре, що друзів вмовляти не довелось, усім ця ідея 

була до смаку, тому одразу ж усі погодились. 

Ліс зустрічав друзів прохолодною росою та запахом 

зеленої трави. У лісі можна побачити величні дуби, стрункі 

сосни та вічно зелені ялинки. Під деревами навкруги ростуть 

чагарники, а рослини, що тут ростуть тягнуться вгору, ближче 

до світла й сонця. Знайшовши гарне містечко біля озера, вони 

розтягнули намети та розпалили багаття. Озеро гарно блищало 

від яскравих променів сонця, що проходили крізь гілки дерев, а 

зелені жабки, що повиставляли свої голі животи на сонці, жваво 

квакали. Атмосфера була просто чарівною, тому Марина зовсім 

не жалкувала, що не поїхала на море. Тут було тихо та спокійно. 

Літній ліс не такий гучний, як весняний, та все ж чути було спів 

окремих птахів. Звуки літнього лісу - це шелест темно-зеленого 

листя та скрипіння розгойданих легким вітром гілок дерев.  

Біля багатьох дерев підносяться горбики з мурахами, які 

постійно знаходяться в русі. Опівдні температура повітря стала 

високою і квітучі трави почали пахнути своїми природними 

парфумами. Іра лягла серед цих квітів та вдихала аромати квітів, 

поки Іван смажив шашлик на вогнищі, що розвів Петро. Вона 

дивилася на блакитнє небо, розглядаючи як пропливають хмари. 

Біля неї лягла й Марина, яка щоразу сміялась, вгадуючи, на що 

ж вони схожі. 

 Наскільки ж чудове тут небо! В місті у неї завжди немає 

часу подивитися на це диво природи, а тут можна годинами 

спостерігати за легким рухом, оцих "пухнастих створінь". Поки 
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інші дівчата милувалися небом, Соня розкриваючи мольберт 

почала писати картину цієї краси, щоб зберегти цю чудову мить, 

щоб усе це можна було взяти з собою у місто, щоб раз по раз 

милуватись пейзажом та згадувати відпочинок на природі. 

Ось так промайнув, як один момент, увесь день. Іван 

ніжно вкриває Маринині плечі ковдрою, поки Петро грає на 

гітарі не дуже складну мелодію в чотирьох акордах, а Соня з 

Ірою підспівують цій мелодії, сміючись про себе. Їм здавалось, 

що це дуже весело. Усі відчували радість, що летіла в повітрі 

між ними, всі почувалися щасливими.  

Після такого відпочинку, на свіжому повітрі, далеко від 

міста, вони відчували розслабленість та спокій. Шкода, що 

завтра їм доведеться покинути це місце. Все ж таки природа – 

надихає і сповнює людину чудодійною енергією. Тільки треба 

бути вдячними і берегти те, що нам дає матінка-природа! 

 

Сихвордт  Вікторія, 13 років 

Чернівецька обл. 

Кельменецький р-н 

 с. Подвір’ївка 

 

Я  живу у селі Подвір’ївка  якому  вже  

понад 590 років.  Тут мешкають добрі люди, а 

ще  село  дуже мальовниче  і відрізняється  гарними краєвидам,  

урочищами. Воно розташоване  по обидва боки річки  Медвежа,  

і якщо глянути  з одного боку на інший, то перед вами  суцільна 

зелена стіна  - село потопає у зелені.  З ранньої весни, щойно 

розтанув сніг,   земля за селом в урочищах  щедро вкрита 

первоцвітами,  пролісками, фіолетовими дзвониками, мати-й-

мачухою, навіть горицвіт тут цвіте. Вчителька розповідала нам  
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легенду  про первоцвіти, а в легендах криється  правда.  Ось, 

наприклад,  легенда про  первоцвіти  стверджує, що  красуня-

весна, оглядаючи свої володіння, загубила  якось ключі. А в 

тому місці, де ті ключі  впали,  з’являлися   чудові квіти  з 

китицями, схожими на в’язку ключів. Багато квітів розквітають 

навесні, наприклад: бузок, півонії, тюльпани, ромашки, іриси, 

півники. Старожили   помітили, що саме білої акації  зацвітає 

найбільше  в нашому селі і воно ніби оповите її пахощами  і 

помережане білим цвітом. Мовою квітів – акація – приховане 

кохання. Можливо  це пов'язано з легендою про  таємно 

закоханого юнака, який постраждав через своє кохання  до 

зарученої дівчини і подарував їй на згадку намисто з цих 

пахучих білих квітів, яке розсипалось по селу  і проросло 

навічно  у цих високих  крислатих  деревах. Можливо  так, а, 

може й ні, хто знає. У цю прекрасну пору не дають спати   

голосисті солов’ї. Дуже радіють  мої односельці,  коли  на наш 

ставок, кожної весни, прилітають  білі лебеді,тоді і малі,  і 

великі ходять на них милуватися і спостерігати  за ними та 

підгодовувати. На початку літа  в них народжуються  маленькі  

сіренькі лебедята, які вчаться плавати. Влітку довгі сонячні дні  

змінюють  короткі теплі ночі. Вся природа  ніби одягнула зелені  

шати: дерева, трава, городи, луки. У цю пору розквітають літні  

квіти – маки, дзвоники, троянди, календула, мальви. А над ними  

літають метелики, коники, різні комашки. Дозрівають  смачні 

полуниці, соковиті вишні, а за ними  абрикоси  та персики, 

малина, ожина… Тільки встигай все це ласувати. Я думаю, що 

немає в світі людини, яка б не любила літо. Ми з друзями  

ходимо на ставок   купатися  і спостерігати за тим, як  

хлюпочеться  рибка, стрибають веселі  жабки  та за нашими 

улюбленими лебедями, які з кожним днем підростають все 
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більше і дарують нам радість. У селі треба також і допомагати 

старшим, я, наприклад, пасу наших  корівок  і теж милуюся вже 

іншими краєвидами за селом. Великі луки вкриті соковитою 

травою, лікарськими рослинами  і морем польових квітів. Коли 

заходить сонце, то мабуть цією красою милуються всі. Навіть 

коли йде дощик, то все змінюється, стає свіжішим, зеленішим, 

веселішим.  Літо дуже яскраве та різнокольорове. Червень  не 

схожий на липень  і серпень, адже  все навкруги змінюється, 

підростає, доспіває. І наші лебеді  вже підросли  - з кожним днем 

все краще  плавають, літають, на це видовище можна дивитися 

нескінченно. Тільки спостерігаючи  за природою  можна 

зрозуміти її красу .  

Наближається осінь.  Восени починають  збирати  

урожай, недарма кажуть  що осінь золота.  Наше село стає  ще 

прекраснішим. Червоніє калина, горобина, клен, жовтіють  

пузаті  гарбузи, дозрівають смачні яблука, груші, квітнуть  

айстри, жоржини, хризантеми. Осінь підносить нам щедрі 

дарунки садів і полів. Якщо прогулятися  лісом, луками  то 

можна побачити  всю красу,  яку неможливо описати. 

 Взимку  - село неначе у казці, все в білій перині. Дерева 

вкриті  інеєм, а не листочками. Діти люблять зиму за те, що 

можна гарно повеселитися, покататися  на санчатах  і 

милуватися тим, як падають сніжинки і вкривають  село білою 

ковдрою. Природа спить. Тільки бачиш маленькі сліди  зайчика, 

чи лисички . 

Природа дуже гарна в усі пори року. Нею можна 

милуватися  та надихатися. Взимку спить під пухнастим снігом, 

навесні прокидається і оживає все навкруги, влітку  радіємо 

теплу, квітам, зелені. Поступово приходить осінь, за нею зима. 

Кожна пора року по-своєму красива і надихає нас на гарні 
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вчинки, добрі справи. Треба берегти природу, і вона віддячить 

нам. 

 

«І В КОЖНОМУ ІЗ НАС УЖЕ ЖИВЕ 

ФІЛОСОФ» 

 

Андрущак Ольга, 14 років 

Чернівецька обл. 

Кельменецький р-н  

с. Бабин  

 

 

Розділ І. Ранок мого життя 

А щастя все таки існує. 

Воно у кожному із нас живе.  

Та хтось його знайде, відчує, 

А хтось його ніяк у собі не збагне.   

Сонячний ранок усміхнувся мені крізь розстелене вікно 

і розбудив мене. Ласкаві промінчики весняного сонця 

поцілували мене у щічки і зараз танцюють на моїй долоні, а 

один навіть спробував погратися у моєму побуреному волоссі. 

Вони всі такі яскраві, вони щодня приносять людям щастя, а 

люди їх чомусь не розуміють. 

В роздумах про світ всього прекрасного я піднялася з 

ліжка і, намагаючись не порушити весняного спокою, відкрила 

двері… І в мою кімнату увірвався весняний вітер – молодший 

брат самої королеви Весни. Приніс мені в подарунок букет 

п’янких ароматів, ніжний спів птахів – симфонію  весняних 

звуків… А повіє сильніше – обірве білосніжну цнотливість з 
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молодих вишень і подарує той цвіт мені. Кине до ніг, полоскоче 

вранішньою свіжістю моє тіло і знов утече – пестити ранкову 

зорю.  

А я все покину і побіжу за ним. Бігтиму доти, доки роса 

не змочить моїх ніг, доки важке мертве німе каміння не 

пошкодить їх. Ні! Не буду бігти. Безнадійно усе це. І чому я 

тільки надіюся, що його наздожену? Він ще прийде погратися у 

піжмурки зі мною. Я закохана у нього – у вітер. А чи не 

безглуздо усе це? Може й ні. Бо як можна прожити на світі не 

закохавшись у вітер, у сонце, у квіти, у музику, яку мені дарує 

соловій, у зорі, у місяць… Це – щастя, адже не можна жити на 

світі і не любити. Не можна вранці не звернути увагу на все це, 

не можна до вечора забути про це, про оцю ідилію. Сама весна 

простягає мені руки і хоче понести у край найбожевільніших 

мрій і бажань. Там усе прекрасно, там нема горя, немає смутку. 

Це дивний ранок. Чудовий ранок! Це ранок мого життя, 

бо я теж лише починаю жити, як оцей новий день, вмитий 

сонячним промінням. І для мене все цвіте, росте, буяє… 

Мої груди радість на шматки розриває … Мої роки… 

Мої шалені роки – це моя дзвінка весна, де весь світ належить 

мені, бо я – його майбутнє. І переді мною відкривається безліч 

можливостей – бери від життя все і дій. І як мені зараз добре! Як 

гарно жити на світі… 

- Доню, сніданок холоне. Іди поснідай і поспішай до 

школи! 

Це моя матуся – моя рідна людина, яка піклується про 

мене щодня, зігріваючи теплом із своєї власної душі. А яка вона 

глибока та щира та душа, якби ви тільки знали!  Як же мені не 

любити її, не дякувати їй за подароване мені життя? 
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Це просто чудово. Як гарно жити на світі у 

чотирнадцять. Усе в цім світі для тебе. Немає нічого 

неможливого у ці золотом вишиті роки. Ти не хвилюєшся, який 

сюрприз тобі готує доля, не переймаєшся питанням, для чого ти 

живеш, не віриш у зло. В цей час від тебе нічого не вимагають – 

лише старанності і вдячності. І я вдячна, за все вдячна, бо не 

дякувати просто не можу. Кажуть, якщо в молитвах ти більше 

дякуєш, ніж просиш, то ти щаслива людина. Я – щаслива! 

Ось переступаю поріг величного «храму» – храму 

непростого – храму науки. І йому я дякую, бо це теж невід’ємна 

частина мого життя. І мені просто не обійтись без школи – вона 

вчить. А вчить вона не лише математичних доведень, фізичних 

та хімічних дослідів чи мовної компетенції. Ні. Вона, 

насамперед, вчить жити, вимагає з часом доведення складних 

життєвих аксіом. І це не просто. І саме тут, в стінах цієї великої 

споруди, вирішувалось не одне життя, майбутнє не одного учня. 

Вона стала початком не одного успіху. Саме тут і я роблю перші 

кроки у самостійне життя. А яке воно самостійне життя? Таке 

ідеальне, як здається, чи ні? Не знаю я цього, не пізнала ще все, 

що доля готує, і недостатньо в мене життєвого досвіду. Тому і 

не знаю, яке воно. Тільки мрію про нього. І в мріях воно таке 

прекрасне. Може й нереальне, але прекрасне… 

В червоному жарі купається сонце, наче кров’ю облите. 

Скочується за обрій і ховається за легку весняну хмаринку. 

Хмаринка та повільно пропливає по небу, і сонечко вже не 

переховується за ширмою. Тільки якось не так яскраво воно до 

нас усміхається, наче скупиться на тепло. Чи, може за весь день 

люди забрали у нього всі сили, і сонце не може грати 

промінням, як вранці? Скочить, бува, один промінчик на мою 

книжку, ліниво посміхнеться – і тікає за обрій. Це сонячний 
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захід. Знаю, я вже доросла  і добре знаю, що сонечко не лягає 

спати вночі, а тішить собою інших людей, але так хочеться 

вірити в те, що, набравшись нових сил, сонце завтра знову 

розбудить мене бадьорим промінням… Кудись воно біжить і 

біжить, і вже геть зникає. А на землю опускаються сутінки, 

пташки співають по-іншому. То, мабуть, вони хочуть заколисати 

якесь немовля своїм співом, або серенаду заспівати про кохання 

біля чийогось вікна, а, може, вони готуються співати для 

закоханих, котрі гулятимуть пустими нічними вулицями… 

Ой! Що то за діаманти на синьому небі? Яка краса! – Це 

зірки вечорові сяють на небі, прикрашають собою світ і 

вказують закоханим дорогу в край любові, в солодкий едем, - не 

зрівняний ні з чим прекрасний рай, де душа від щирих почуттів 

хміліє, де бузковий запах здається найвишуканішим ароматом, а 

спів птахів величною долиною божественних звуків. І все це – 

нічна аура, сповнена нових надій і прекрасних нестримних 

бажань. Душа і тіло звільняються від обтяжливого багажу 

проблем…  

Цікаво, а коли я стану зовсім дорослою, чи буде в душі 

моїй так легко, так весело?  

Я зараз така щаслива. Я закохана в життя! Я люблю 

його. І хай через деякий час переді мною постане проблема 

вибору свого подальшого життя – я не боятимусь прийняття, 

рішення, аби тільки зберегти оцю чистоту душі, океан надій і 

віру в майбутнє. 

Розділ ІІ. «Перехрестя семи доріг» 

Приходить час – нам треба обирати:  

Куди звернути з перехрестя мрій. 

Своє життя так треба будувати, 

 Щоби не каятись серед пустих надій. 
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Життям навчитись треба дорожити. 

Гармонію між мрією й реальністю знайти. 

І все життя нам треба так прожити,  

Щоб чистоту душі зуміти зберегти.  

Минає час… 

Весняним цвітом облітає золота пора мого дитинства. 

Незабаром відлетять у вічність мої шкільні роки і я скажу: 

«Прощавай, дитинство! Здраствуй юність – примхлива пора 

закоханості, численних спроб самореалізації та 

відповідальності».  

І ось ця весна вже не здається мені  такою безтурботною 

порою, якою я не так давно насолоджувалась. Весна змінилася? 

Та ні, напевно, змінююсь я. І все сприймаю через призму свого, 

хоч і невеликого, життєвого досвіду. Дивно, але ще зовсім 

недавно я не вірила, що можу бути такою заклопотаною, щоб не 

помітити прихід весни надворі і в душі, не вірила і в те, що 

прийде час і треба буде серйозно задумуватися над своїм 

існуванням, над сенсом життя і своїм у ньому призначенням. 

Ось яке воно – доросле життя, сповнене щоденних 

вагань і непростих життєвих труднощів і переживань. І дуже 

шкода, що іноді у повсякденному вирі турбот у нас не 

залишається часу для мрії і втілення її в реальність, хай якою 

божевільною вона не була. Але ж так не можна, так не 

правильно. Не варто підкорятися зрадливому і мінливому 

світові, краще знайти спосіб його підкорити. А він має бути 

точно, цей спосіб. І тоді все буде по-іншому: наші мрії не 

розминуться з нашими можливостями. Може, справді, варто 

спробувати?  

Мене не повинні лякати нові труднощі і додавати 

невпевненості. Зараз, як ніколи досі, мені бракує впевненості, бо 
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потрібно вибирати шлях, яким доведеться йти все життя. 

Розумію, що ніколи не пізно вчитися чи змінювати своє життя і, 

що «кожен фініш – це, по суті старт», - як казала Ліна Костенко, 

але кожен день ми робимо важливий вибір, від якого наше 

життя може змінитися назавжди. Це, наче я йшла по прямій 

дорозі, а тепер виходжу на перехрестя безлічі доріг і доводиться 

добре поміркувати: куди звернути з нього. І, на жаль, на ньому 

немає дороговказів типу: «Направо підеш», чи «На ліво підеш», 

як у казці. Відтепер казку пишемо ми та екранізуємо її,  тут же 

знімаючи  документальний фільм за її сюжетом, без репетиції та 

перезнятих дублів. «І як напишеш, так уже і буде…» - нагадує 

мені мудра і далекоглядна Ліна Василівна. Якби ж то зуміти 

розгадати таємницю кожної з доріг і лише тоді, порівнявши їх, 

звернути на ту, яка здається найбільш оптимальною. Ідеально, 

правда ж? Але … не цікаво. Так, ніби ти вирішила помандрувати 

досі незвіданою країною чи до міста, з культурною та 

архітектурною спадщиною якого давно хотіла познайомитися, а 

нічого нового так і не побачила. Так, ніби давно хотіла 

спробувати новий кулінарний шедевр та відчути досі 

незнайомий смак і не відчула його. Так, ніби довго чекала на 

сюрприз  від близької людини, а сюрприз не вдався. Так, ніби 

взяла до рук  цікаву книжку і прочитала спершу кінець. Так, 

ніби закачала новий фільм, а хтось тобі розказав його сюжет 

щойно він розпочався. Не хочу так жити. Подорож має бути 

цікавою, гостросюжетною, захопливою, з безліччю 

можливостей постійних змін, залежно від того як пройдено 

попередній рівень. Оце і є справжнє життя!  

І важливо у цьому житті не залишатись самотнім. Часто 

буває у соціальних мережах у людей є багато друзів,  

підписників.  Вони «лайкають» фото та поширюють  їхні 
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репости, поки їм цікаво це робити. Але до того, що в людини на 

душі їм абсолютно байдуже. І це сумно. Сумно, коли у Фейсбуці  

мати просить допомоги на лікування хворої дитини у друзів і не 

тільки, люди «лайкають», але кошти зібрати не вдається, бо 

зовсім трохи не вистачає. Сумно, коли в тебе є багато друзів, 

поки немає проблем і навпаки, як тільки з’являються проблеми – 

зникають друзі.  Сумно, коли на гучній вечірці люди роблять 

вигляд, що вони щиро радіють та веселяться, а вдома плачуть 

від самотності у подушку. Сумно, коли довіряєш людині 

найпотаємніше з надією, що тебе зрозуміють і підтримають, 

обіцяють дотримуватися таємниці, а на наступний день на тебе з 

осудом дивляться всі твої знайомі і не тільки. Як би не 

розгубити справжніх друзів на життєвій дорозі, не 

розчаруватися у близьких, а нових знайомих перетворити у 

надійних, вірних товаришів. А й справді, без справжніх друзів і 

близьких людей в житті приходиться скрутно, часто обпікає 

зневіра, в душу стукає розчарування і невпевненість.  

Важко прожити на світі і без справжнього й світлого 

кохання. Здається, немає в світі нічого приємнішого за це 

величне почуття взаємної любові. Це стан душі, без якого світ 

здається сірим та байдужим. І, можливо, саме в цьому віці 

людині судилося зустріти достойного супутника, вибрати друга, 

з яким може й долею назначено пройти усе життя. Та 

найголовніше, щоб кохання, яке спалахнуло яскравим полум’ям, 

не обпекло, а тільки дужче розгоралося та зігрівало душу, щоб 

ти був щасливим і твоя кохана людина була також щаслива у 

твоєму оточенні. А щастя воно не абсолютне, воно відносне. 

Воно рівно пропорційне твоєму бажанню відчувати себе 

щасливим і дозволити собі бути таким. Чи не так?  
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Приходить час задуматися і над своїм покликанням, над 

своєю «спорідненою працею». Нині з’явилося  дуже багато 

нових престижних спеціальностей, які обирають молоді люди. 

Та, на жаль, не всі до цього вибору підходять свідомо. Іноді 

буває так, що обираючи фах, молодь  керується рішенням 

батьків та їхньою платоспроможністю, а не своїм серцем та 

розумом. А потім такі фахівці геть не потрібні і не затребувані 

на ринку праці. Тому часто, закінчивши престижні вузи, молодь, 

нарікаючи на погану якість вищої освіти та дефіцит робочих 

місць у країні, вирушають за кордон на заробітки. Нівелюються 

цінності, країна втрачає свій науковий потенціал і робочу силу. 

А що гірше – людина втрачає себе, бо ж, як відомо, від себе не 

втечеш. 

 Звісно, можна і потрібно вчитися впродовж життя 

чогось нового, постійно розвиватися і безперервно знаходити в 

собі нові грані, таланти та здібності. Але не менш важливо на 

початку свого свідомого життя, на «перехресті семи доріг» 

звернути туди, куди підказує твоє серце, твоє покликання, 

уважно прислухаючись до своїх здібностей та захоплень, 

талантів та мрій, бо успіх завжди починається з мрії, простої і 

щирої, без сумнівів і вагань. Якщо душа рветься співати – 

співай. Якщо думка, як пташка, рветься на волю, бо в голові їй 

тісно – пиши. Якщо словами неможливо передати те, що 

чарівним змахом пензля лягає на полотно – малюй. Якщо для 

тебе найголовніше людське життя і здоров’я – лікуй. Якщо ти 

більше за все на світі любиш відкривати нові горизонти – 

мандруй і в дорозі ти себе знайдеш. Якщо ти завжди готовий 

ділитися своїми знаннями і вести за собою – навчай інших. Але 

роби це так пристрасно і самовіддано, як ніхто до тебе і на тебе 
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чекає успіх і щастя, яке ти шукав. Бо щастя – поняття 

відносне…  

Та найцікавішим у всій цій життєвій подорожі є те, що 

на так зване «перехрестя семи доріг», про  яке співає Андрій 

Макаревич  із гурту «Машина часу», ми потрапляємо не один 

раз у житті: «хай загнав я долю свою, та в якому б не співав краї, 

мені здається, я знову на тобі стою…». Парадокс? Ні. Життя! 

Ми часто чуємо – така доля. Можливо, та хіба долю не ми 

обираємо? Хіба не від нашого вибору залежить вона – доля? Бог 

посилає нам випробування на нашій життєвій дорозі, та тільки 

від нашого вибору як вчинити:  прийняти чи відштовхнути, 

змиритися чи змінити залежить наше подальше життя. І тільки 

той, хто зумів це збагнути  може стверджувати, що сам будує 

своє майбутнє і щасливий нести відповідальність за свій вибір у 

житті. І дай, Боже, не розчаруватися в обраній життєвій дорозі, 

аби не блукати і не нарікати. А час, певно, всіх нас розсудить. 

Це найсправедливіший суддя.  

Розділ ІІІ. Проза життя 

З батьківського порогу я вирушаю у життєву подорож 

невідомими дорогами, незвіданими стежками. І з кожним днем я 

розумію, що «закони життя» - неписані. Ніхто не живе за 

шаблонами, бо життя – це індивідуальна дорога. 

Коли я думаю про життя, то мені здається, що воно має 

свою періодизацію: перший період проходить в утробі матері і, 

народжуючись, нове життя стає світанком майбуття людини. 

День, як і життя, тільки но починається і плавно переходить у 

ранок – безтурботну пору дитинства, коли ми не звертаємо увагу 

на проблеми та негаразди. Для нас їх тоді просто не існує. 

Ближче до полудня настає період  юності. Життя – прекрасне, 

хоча й з’являються перші тривоги та сумніви. День сонячний чи 
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хмарний, радісний чи  похмурий  – це і є зріле свідоме життя. І 

яке воно буде залежить від нас. Це найкращий час  для 

важливих життєвих справ. Сонце ховається за обрій, приносячи 

легку втому від прожитого дня. Це період надвечір’я душі, час 

завершити, розпочаті справи та робити висновки, можна дещо 

виправити, поки не настала повна темрява. Старість, як вечір, 

може бути тихою і зоряною, гармонійною і затишною, а може 

бути бурхливою, сповненою болю розчарувань  та вітрів 

безнадії. Ніч – це цілковитий спокій душі. А сон – це інше 

життя. Недаремно старі люди кажуть, що життя прожили, як 

один день. 

Та, на відміну від нового дня, нове життя нам прожити 

не дано. Кожне життя – неповторне, це історія  індивідуальної 

людини. Бо, як писав В. Симоненко: «ти на землі – людина і 

хочеш цього чи ні –  усмішка твоя –  єдина, мука твоя – єдина, 

очі твої одні». Додати від себе хочу, що в кожного  з нас своя 

неповторна життєва дорога, свій вибір і своя відповідальність, 

свої право прийняти щастя таким яким воно до нас стукає, чи 

спробувати не погодитись і  змінити його так як підказує серце з 

позиції сьогоднішнього дня. Та не варто ніколи боятися, адже 

життя – це не кінцева зупинка, а довга і цікава подорож, 

сповнена приємних і не дуже несподіванок, та навряд чи хтось 

боятиметься вирушати  у подорож  через те, що не знає, що його 

чекає попереду. В цьому ж і вся суть подорожі. Подорожі 

тривалістю у все життя. Подорожі як один прекрасний 

неповторний день – день,  сповнений захоплюючих 

несподіванок і невичерпної віри в майбутнє. Життя – це не лише 

голуба хмаринка рожева мрія, що колишеться на ній, не лише 

лірика і поезія – це, насамперед, нелегка часом гостросюжетна 

життєва проза, яку я хочу гідно і щасливо пройти, зберігши 
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чистоту  в душі, гордість і совість у помислах і  мрію, яку 

обов’язково втілю в реальність. Бо не можна просто так по-

споживацьки  існувати, треба жити, залишивши по собі слід, 

беручи від життя все найкраще, щоб потім його сторицею 

віддати світові. 

З батьківського порогу я вирушаю у життєву подорож… 

 

«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ» 

Грубер Яна, 16 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

с. Лашківка 

 

Моя найзаповітніші мрія – стати 

вчителем початкових класів. Я дуже добре знаю, що бути 

вчителем – це нелегка праця, адже я народилася і виросла в сім’ї 

де бабуся була вчителькою початкових класів, а мама викладає 

математику в школі. Тож мій вибір не є випадковим, це скоріше 

династія, спадковість. 

Я дуже люблю маленьких діток і уявляю собі, як ці 

малята вперше прийдуть у школу в перший клас, а я, їхня перша 

вчителька, буду навчати їх читати та писати. Вони будуть ще 

зовсім несміливі, нетерплячі, будуть сумувати за мамою, і я 

буду намагатися зробити все для того, щоб вони полюбили свій 

клас, свою школу і мене – свою першу вчительку. 

Мені добре запам’яталось, як моя перша вчителька 

Світлана Юріївна пояснювала нам, що добре, а що погано. 

Завжди наводила приклади з життя, вчила дружити, переживати 

й співчувати. Одного разу ми знайшли біля школи маленьке 
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цуценятко, яке трусилося від страху і холоду, а вчителька 

дозволила взяти його в клас, де ми всі разом примостили його в 

куточку. Воно відігрілося і до кінця уроків вже махало 

хвостиком до нас. Потім його забрали в сім’ю моєї подружки. 

Усі свої сили, знання і час віддавала нам перша вчителька, дбала 

про те, щоб стали освіченими і добрими людьми. Як і вона, буду 

залюбки організовувати різні конкурси, походи, екскурсії, 

концерти, щоб наповнювати дітей не тільки знаннями, а й 

багатьма новими враженнями. 

Я знаю, що потрібно буде багато сил, терпіння і любові 

для того, щоб впоратися з класом у якому від двадцяти до 

тридцяти учнів і кожен з них має свої звички і характери. Вірю 

та твердо знаю, що вони будуть гамірні, проте слухняні, а 

найбільше надіюсь, що мої уроки їх зацікавлять, і маленькі 

оченята будуть  спостерігати за мною із захопленням. 

Коли я писала цей твір, я готувалась до  вступних іспитів 

в педагогічний коледж. Я їх склала, і тепер я студентка коледжу. 

Моя мрія поступово збувається!!! 

 

Чернівчан Каріна, 13 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський р-н 

смт Неполоківці   

 

У світі є багато різних цікавих 

професій. Але кожна людина має обрати 

собі професію до душі. Як кажуть мудрі 

люди, людина щаслива лише тоді, коли вона з радістю йде на 

роботу і з радістю повертається з роботи додому. Наша 

майбутня професія – це наша майбутня доля. У житті не можна 
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помилятися у двох випадках: у виборі своєї другої половинки  і 

у виборі професії. Тому з раннього дитинства треба 

прислухатися до себе, до своєї душі. Потрібно відчути серцем 

свою майбутню професію. 

Мене звуть Каріна. Мені тринадцять років.  На відміну 

від багатьох своїх ровесників я вже визначилась із своєю  

майбутньою професією і чітко іду до своєї мети. Моя матуся 

вважає, що я цікава  людина з різнобічними інтересами. 

Напевно, і тому мені було складно зупинити свій вибір на одній 

спеціальності. З самого дитинства мріяла стати гімнасткою. 

Займалась в спеціальній школі. Мені це вдавалося. Брала участь 

в різних конкурсах, змаганнях, де займала призові місця. 

Пізніше, десь у десять років, мріяла здобути професію кухаря-

кондитера. Дуже полюбляю я готувати. Найбільш люблю 

випікати печиво, кекси, тортики. На даний час я перейшла у 

восьмий клас. Досі мені вдавалося підтримувати високу 

успішність навчання. Буду й далі все робити для того, щоб 

вступити до університету і в майбутньому принести користь 

нашому суспільству та державі. Отже,  після закінчення школи я 

планую вступити до Чернівецького національного університету 

на юридичний факультет, спеціальність – міжнародне право. Не 

раз я чула від дорослих, як  важливо знайти своє місце в житті. 

Але, я тільки тепер зрозуміла, що це дуже-дуже важливо. Я 

чітко вирішила, що буду юристом. Професія юриста є досить 

цікавою, а також перспективною на сьогоднішній день. Юрист 

повинен працювати не лише з паперами, але й вміти донести 

свої знання до людей. А це набагато складніше, ніж працювати з 

паперами. Основна мета цієї професії – встановлення 

справедливості. Бути юристом –  величезна відповідальність. 
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           Оскільки я дуже відповідальна людина, сподіваюсь, що 

буду гарним юристом! 

«БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ МОЄЇ УЯВИ» 

Бодянчук Анна, 12 років 

Чернівецька обл. 

Кіцманський район 

с. Шипинці 

«Космічні пригоди» 

 Звичайний літній теплий суботній 

ранок. Сашко, нарешті, дочекався довгоочікуваних канікул! 

Тепер він уже другокласник. Звичайний худенький хлопчик, з 

світлим волоссям і кирпатеньким носиком. На перший погляд 

Сашко нічим не відрізнявся від інших дітей, але все таки 

родзинка в ньому була. Такої уяви як у нього не було ні в кого. 

Сашко мріяв, що коли він виросте, він обов`язково полетить у 

космос і відкриє нову планету. Цілий день Сашко допомагав 

мамі і татові. Ввечері він швидко заснув. Прокинувшись вранці 

він розповів батькам про те, що йому наснилось цієї ночі: «Я 

лечу в космос на супер-потужній ракеті. Приземляюсь на якусь 

незвідану планету. Вона виглядала фантастично. Одна величезна 

куля гарного червоного кольору. Навколо цієї планети кружляло 

ще шість маленьких планет, кожна з яких мала своє 

забарвлення. А далі у мене незабутні пригоди, але які саме я вам 

не розповідатиму, це буде мій власний секрет». 

 Наступної ночі Сашко ніяк не міг заснути. Тут, 

зненацька, він побачив світло, яке було спрямоване з сусідньої 

кімнати прямісінько в коридор будинку. Цікавість не давала 

йому спокою. Все ж таки він наважився піти подивитися, що там 
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коїться. Від побаченого у нього пропав дар мови. На спинці 

дивану сидів чоловічок. У нього були тонкі довгі сині ноги з 

трьома пальцями, а сам він був плечистим і дужим. У нього була 

велика округла голова з величезними вухами, широчезним 

ротом і одним оком. А замість волосся, у нього на голові 

стирчало п`ять маленьких антенок. Сашко вже хотів було тікати, 

але двері, чомусь, зачинилися. Він хотів закричати, але його 

перебив незнайомець: 

- При-віт! Мене звуть Гранд. Я прилетів з планети 

Веселкобувалія. 

- Хто ти і-і-і-і що це за планета? –спитав Сашко. 

- Я житель Веселкобувалії. Ця планета вкрита квітами, 

добротою; там всюди літають метелики, співають пташки, а 

через всю країну простягається величезна - величезна веселка, 

на якій живе наша королева. Вона надзвичайно гарна, добра, 

мила і, що найголовніше, справедлива. Гайда зі мною, я 

впевнений, тобі там сподобається. Вируймо!  

- Але…. Ну-у-у… Я не знаю! 

- Та що тут ще думати! Я обіцяю - все буде добре – 

запевнив Сашка незнайомець.  

- Ну гаразд! А це не буде боляче? – знову з острахом 

запитав Сашко. 

- Не хвилюйся! Процедура переміщення дуже швидка і 

безболісна – як справжній  експерт в цій справі відповів Гранд. 

 - Ну, то полетіли! 

 І тут, Сашко й оком не встиг змигнути, як вони 

опинилися на незнайомій планеті. Він стояв на зеленій траві, 

навколо нього було безліч різних гарних квітів, спів пташок 

просто зачаровував і це все ховалося під білосніжним 

покривалом із хмар і найбільше диво - простягнута через всю 
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планету веселка. Такого ніхто ще не бачив: кому розкажу – не 

повірять - подумав Сашко. Але де подівся Гранд? Сашка не 

дуже бентежело де його друг. Його ніби зачаклували. Він просто 

йшов вперед, не розуміючи нічого. Йому здавалося, що все 

відбувається немов у казці. Раптом Сашко почув ніби хтось 

неподалік розмовляє. Він зупинився і затих. Десь неподалік 

чулась розмова. Він зазирнув за кущі. Там стояв Гранд і ще два 

чоловічки, схожі на нього. Хлопчик підійшов і втрутився в 

розмову: 

- Гранде, де ти пропав? Познайомиш мене зі своїми 

друзями? 

- Із задоволенням. Знайомтесь – це мій новий друг. Він 

людина. Його звати Сашко. А це мій найкращий друг – Веня і 

його сестра Менабель.  

- Приємно познайомитися! – відповів Сашко. 

- Взаємно!- відповіли в один голос. 

- Сашко, розповіси нам трішечки про свою планету, будь 

ласка! – попросила Менабель. 

- Ну добре! Моя планета називається Земля. На ній 

живуть люди. Вони не схожі на вас. У них два ока, по п`ять 

пальців на руках і ногах, а на голові волосся. У чоловіків його 

немає. Ой, тобто точніше воно є, але його трішки. А от у жінок 

воно довге і блискуче, таке, як у моєї мами. Я за нею сумую. У 

нас теж є дитячі майданчики, дерева, квіти, метелики, птахи. 

Але от у нас проблема з чистим повітрям. А знаєте чому? Тому, 

що людство придумало таку річ, як автомобілі. Тепер всі люди 

їздять на них і цим самим забруднюють навколишнє 

середовище.  

- Ого! Це дійсно проблема! А визнаєте як її вирішувати?  
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- Може дехто і знає, але, на жаль, ніхто не хоче з нею 

боротися. 

- Гаразд, це все звісно погано, але нам час. Сашко, ходімо 

я тобі щось покажу. Це тобі точно сподобається! – запропонував 

Гранд. 

- З радістю! Бувайте, було приємно познайомитися. 

- Бувай, Сашко. До зустрічі! 

 Сашко і Гранд помчалися вперед стежкою. Гранд 

розповідав Сашку про їхню планету.  

Йдучи хлопці почули жалісне щебетання пташеняти. 

- Гранде, ти це чуєш? 

- Так, чую. Звук лунає он звідти – показавши праворуч 

сказав Гранд. 

- Ідемо подивимося що там? 

 За кущами сиділо маленьке пташенятко. Воно з жалістю 

в голосі щебетало. 

 

- Що з тобою трапилося? – запитв Гранд у пташеняти, 

ніби чекаючи відповіді. 

- Я випав з гнізда, але я ще не вмію літати, а мої мама і 

тато полетіли кудись, але вони скоро повернуться – сказало 

пташеня. 

 Сашко завмер. Невже пташеня вміє розмовляти!? 

- Гранде, що це було? 

- Де? – здивовано запитав той. – А-а-а. Це?! 

- Так! Як? Пташеня вміє розмовляти? 

- Звісно. У Веселкобувалії всі тварини вміють розмовляти 

– це одна із особливостей нашої планети. 

- Це чудово. Я завжди мріяв поговорити з тваринами. Так 

що ми будемо робити з пташеням, Гранде? 



114 
 

- Хороше питання. О! Я придумав. Де твоє гніздечко, 

кажеш? 

- Он на тому дереві – вказуючи крильцями на нього, 

відповіло пташенятко. 

- Чудово. Сашко, ти мені допоможеш?  

- Звичайно допоможу. Тільки як ми це зробимо? 

- Елементарно. Це дерево не є дуже високим, отже і 

залізти туди можна. Я залізу на дерево, а ти поки що скажи 

пташенятку, щоб воно, коли ти його підкинеш з усієї сили 

махало крильми і я його зловлю. 

- Чудова ідея. 

- Ну то що, я поліз, а ти бери пташенятко і ставай під 

дерево.  

 Гранд заліз. Сашко взяв пташеня до рук, став на пальці, 

витягнувся і підкинув пташеня вверх. Воно з усієї сили махало 

крильми, так, щоб підлетіли вище. Гранд зловив його, поклав у 

гніздечко і спустився з дерева. 

- Тепер ти в безпеці – мовив Сашко. 

- Дякую вам – відповіло пташеня. 

- Бувай! – сказав Гранд. 

- Бувайте! 

 Друзі далі прямували кудись. Тепер, вони були ще більш 

задоволені, адже допомогли пташці.  

 Нарешті хлопці прийшли. 

- Це що, дитячий майданчик? – запитав Сашко. 

- Ні. Це «Галявина дітей». Тут граються, веселяться, 

бігають і стрибають тільки діти. Бачиш, яке тут все маленьке!? 

- Бачу. А чому зараз тут нікого немає? 

- Тому що всі готуються до свята, яке буде завтра ввечері. 

- Це і є те, що ти мені хотів показати.  
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- Звісно ні! Те, куди ми йдемо, набагато краще і 

дивовижніше. Ходімо, нам ще трішки. 

 Сашко і Гранд подалися в бік річки. Чути її було ще 

здалеку. Через деякий час хлопці ішли берегом досить широкої, 

на думку Сашка, ріки. Звуки її дзюрчання з кожним кроком 

збільшувалися, а замість метеликів там літали гарні бабки. 

- Гранде,скажи мені вже нарешті куди ми ідемо? 

- Сашко, терпіння, тільки терпіння. 

- Тут дуже гарно. Я ще ніколи такого не бачив. 

 Нарешті вони прийшли.  

- Гранде, це…це… неймовірно круто! 

 Перед Сашком спадав водоспад з кришталево чистою і 

прозорою водою. Він шумів і розбрискувався в усі сторони 

маленькими краплинками. Це зачаровувало. Хлопці сіли на 

землю і милувалися красою природи ще довго. 

 Вечоріло. Сашко і Гранд сиділи і зачаровувалися 

прекрасним водоспадом. У них складалося враження, що вони 

повелителі всієї живої природи. 

- Мені вже, напевне, час повертатися додому?!  

- Спокійно. У мене все під контролем. Я поверну тебе 

додому вчасно. Краще ходімо до мене додому. Поп`ємо чаю і 

ляжемо спати. 

- Ходімо. Від чаю і м`якенького ліжечка я зараз не 

відмовлюся.  

 Хлопці вирушили. Вони йшли ще довго, але втома не 

брала владу над ними. 

- Ось ми і прийшли – мовив Гранд. 

- Це твій будинок? 

- Саме так. Тобі що, не подобається? 

- Ні. Швидше навпаки. Він чудовий.  
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 Будинок дійсно був гарним. Підлога з дерева, багато 

квітів, посередині кімнати маленький круглий стіл з двома 

стільцями, в куточку велике м`яке ліжко.  Також там була 

велика піч, така, яка є у будинку Сашкової бабусі. 

- Ну то що, сідай за стіл. Поп`ємо теплого чаю з печивом 

і ляжемо спати. 

- Добре. А печиво з шоколадом? 

- Яке хочеш?! Хочеш з шоколадом – буде тобі з 

шоколадом. 

 І тут почалося щось дивне, на думку Сашка. Гранд почав 

розмахувати руками і там почали з`являтися багато блискіток, 

потім вони почали зникати, а на столі з`явилося смачне печиво з 

шоколадом. 

- Щ-щ-що це було? 

- Чари! Чари. 

- Нічого собі. А…А…А… А ти можеш начаклувати 

еклери? 

- Еклери? Хм… Можу! 

 Знову зявилися блискітки, вони почали зникати, а на 

столі з’явилися еклери. 

- Ого! То, я тепер коли захочу і, що захочу можу 

попросити і ти мені начаклуєш? 

- Напевне, так! Гаразд, швидше їж і йдемо спати, а то ми 

щось й так засиділися. 

 На вулиці ніч. Ніде вже не горить світло, нічиїх розмов не 

чути, тільки жаби у ставку і цвіркуни у траві грали і співали, 

наче заколісуючи всіх… 

 Ранок. Прохолодний світлий ранок. Новий день і нові 

пригоди! 

- Доброго ранку, сонько – сказав Гранд Сашкові. 
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- Доброго ранку. Як тут добре спиться. Я ще ніколи так 

добре не спав.  

- Це добре що в тебе хороший настрій. Сьогодні ввечері, 

як я вже казав, у нас відбудеться свято. На яке ми з тобою 

підемо. Але спочатку потрібно до нього підготуватися. 

- Гаразд. А у нас буде сніданок? 

- Звісно буде! І так, що ти будеш їсти на сніданок? 

- Хм… Треба подумати. Я хочу торт,  морозиво, пончик і 

багато печива.  

- Сашко, я не можу тобі це дати. Зранку потрібно їсти 

щось корисне, адже сніданок – це головний прийом їжі. 

- Ну от. Ти як моя мама. Гаразд, вмовив. Де я можу 

вмитися?  

- На вулиці. Виходиш  праворуч, побачиш. 

- Добре.  

- І так, сьогодні у нас на сніданок вівсяна каша і свіжий 

салат. 

- Каша? Я не люблю кашу – з відразою сказав Сашко. 

- Як? Ти не любиш кашу? Нічого! Полюбиш. Ти просто 

не куштував мою кашу. Ось, тримай. 

 Сашко спробував.  

- Це непервершено. Я ще ніколи  не їв нічого смачнішого. 

- Ну ось, що і треба було довести.  Гаразд. Швидше їж. Я 

тебе чекаю на вулиці.  

 На вулиці стояла прохолода. Гранд сидів на лавиці і 

насолоджувався красою природи. 

- Гранде, я поїв. Ходімо готуватися до свята. 

- Ну що, починаємо?! Спочатку я тобі розповім, що це за 

свято у нас має бути. Сьогодні ми святкуємо День меду. Це моє 

улюблене свято, тому що я обожнюю мед. Всі збираються на 
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галявині Дружби. Там будуть танці, веселощі, а найголовніше 

багато меду. Насамперед, нам потрібні костюми.  

- Костюми? А якими вони мають  бути? 

- Костюми бджіл. Вони – головні винуватці свята. Адже 

бджоли – трудівниці, збирають мед, який ми потім їмо. Є другий 

варіант – костюм пасічника. Адже саме вони збираютиь мед із 

сотів, розкладають його в банки і дарують нам. Який костюм 

хочеш ти? 

- Я хочу костюм бджілки. Але ж де ми його візьмемо. 

- Тоді у мене буде костюм пасічника. Що означає де? Ти 

забув, що я вмію чаклувати?! 

- Точно. То давай швидше, я вже хочу скоріше побачити 

себе. 

 Навколо Сашка закрутилися блискітки. Йому це 

сподобалося. Потім, на ньому з`явився неперевершений костюм 

бджоли. 

- Ого! Тепер я справжня бджола. У мене ще й крила є. 

- У мене є для тебе сюрприз. Спробуй помахати крилами. 

 Сашко спробував. Після двох махів він перестав 

відчувати землі під ногами.  

     - Я..Я…Я літаю! Юююхуу! Ці відчуття не передати 

словами. Це неймовірно круто.  

     - Тобі подобається? 

- Звісно! Дякую, Гранде. 

    - Ну, а тепер моя черга приміряти костюм.  

 Гранд повернувся навколо себе і на ньому з’явився 

чудовий костюм пасічника.  

- Ось тепер ми повністю готові до свята. Ну що, 

вирушаймо? 
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- Звісно! Але, як ми будемо іти разом, якщо я лечу, а ти 

ідеш. 

- Є тільки два варіанти, або ти не будеш літати, або мені 

прийдеться злетіти. 

- Але я хочу літати, а не йти, адже ти… - Сашко не встиг 

договорити, тому,  що його перебив Гранд. 

- Адже я, що? Не вмію літати? Ти це хотів сказати? Так 

от, запам`ятай, у Веселкобувалії немає нікого, хто б не вмів 

літати. Просто ми цю особливість рідко використовуємо.  

- Чому? 

- Давай я тобі по дорозі все розповім, Гаразд? 

- Ну, то полетіли. 

 Гранд легко відштовхнувся від землі і злетів у повітря. 

Вони вирушили. Гранд почав свою розповідь: 

- Одного разу, коли ще всі літали і ніхто не ходив пішки, 

сталася у Веселкобувалії одна прикра історія. Всім відомо, щоб 

рослини, як і все живе, жили довго, за ними потрібно доглядати, 

але це ніхто не робив, тому що нікому їх не потрібно було. Всі 

літали і насолоджувалися красою з висоти. Через нашу 

недбалість всі рослини і дерева почали гинути, а як відомо, 

рослини виділяють кисень, який необхідний для дихання. 

Кожного дня ставало гірше і гірше, ніхто не міг зрозуміти в 

чому проблема, аж поки, я вже і не пригадую кому, прийшла  

думка про те, що проблема криється не у повітрі, а на землі. Від 

того часу ми майже не літаємо і доглядаємо за рослинами. Ми 

зрозуміли, що потрібно думати не лише про себе, а й про все, що 

тебе оточує.  

- О це так історія. До речі, нам ще довго летіти? 

- Ні. Ми вже на місці. Ти готовий? Дивись. 

- Нічого собі, як тут красиво!  
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   Вся галявина була прикрашена кульками, стрічками і 

гірляндами. Вона сяяла і наповнювала всіх позитивом. 

Посередині галявини стояли два столи з медом і різними 

ласощами. 

- Нічого собі скільки смаколиків – викрикнув Сашко.  

- Цього разу ще мало приготували, тому що минулого 

року було три великих столи. Тобі тут подобається? 

- Звісно! Ти ще питаєш? Шкода тільки, що мені ще не 

довго залишилось тут бути.  

- Дійсно шкода. Але ти не переживай, у мене є 

спеціальний годинник, який спрацює тоді, коли я маю тебе 

переправити додому. А поки що, давай повеселимося.  

 Гранд і Сашко танцювали, веселилися, грали в різні ігри, 

але Сашкові настав час повертатися додому. 

- Сашко, Сашко, тобі вже час додому. Було приємно 

познайомитися. Ось тримай. Це браслет, який буде нагадувати 

тобі про мене і мою планету. Бувай!  

- Бувай! Мені теж було приємно познайомитися. Дякую 

тобі за такий чудовий подарунок.  

 Сашко знову опинився у своєму ліжку. Настав ранок. 

Мама прийшла розбудити Сашка.  Він подумав, що це був сон, 

якщо б не слова мами: 

- Що це за браслет у тебе на руці.  

- Це?... Подарунок одного мого дуже доброго друга.  

 Сашко лежав нерухомо. Він не розумів, що з ним 

відбувається. Невже це не був сон, невже це все було насправді? 

Він не розумів нічого, але одне знав напевне – це, що з ним 

трапилося, не відбудеться більше ніколи, але…це вже зовсім 

друга історія. 
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Крикривий Артур, 14 років 

Чернівецька обл. 

Хотинський р-н 

м. Хотин 

 

«Безмежний світ моєї уяви» 

Привіт, мене звати Артур, і я 

хочу, щоб ви поринули в історію за допомогою цієї розповіді, 

щоб ви потрапили у різні епохи і віки, зустріли багато героїв, 

які допомогли мені. Добре. Ви самі дочитаєте швидше, ніж я  

розповім всю історію… до зустрічі.  

Розділ І. Наївний король 

Світлого  літнього ранку я прокинувся і хотів прочитати мою 

нову книжку з історії. Незрозуміло чому,  але батьків не було  

вдома, я просто подумав, що вони кудись поїхали, і все-таки 

я дістав книжку з полиці. Коли я відкрив  першу сторінку,  

зробилось щось дивне… Стіни почали трястися, стеля 

розвалювалася просто на очах! І на мить я  заплющив очі… 

все стихло. Відкриваю очі, а переді мною ліс, розвертаюсь, а 

там… замок! Величезний замок! Я на секунду подумав, що це 

розіграш, але  ж ні, це справжнісінький замок! Я хотів 

роздивитися його: ворота, башту та ін., але  мене помітив 

охоронець і сказав : «Гей! Хлопче, не ходи сюди, це замок 

короля Генріха ХІ!».  

- Точно  -  прошепотів   я. - Це король Англії. Значить, я зараз 

в Англії, і десь в 1500-их роках н.е.. 

- Після цього я  пішов від замку до села, яке було неподалік. 

Проходячи через ринок, я помітив  якогось незрозумілого 

чоловіка, який стояв на вході  і, побачивши мене, хитрим 

голосом сказав: 
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- Хлопче, я бачив, що ти хочеш потрапити в замок Генріха? 

- Так, хочу! 

- Тихіше!  Спочатку дві срібних монети, а потім розкажу.  

Я дав йому дві срібних монети, не зрозумівши, звідки вони у 

мене, і  уважно прислухався,  коли незнайомець розповідав 

мені різні ходи. Наприкінці видурив  у мене ще дві срібних 

монети. Потім  порадив просто купити одяг і сказати, що я 

син короля. Я зрозумів, що заплатив лишні дві монети за 

одну пікантну таємницю: король прославився як бабій. 

Переодягнувшись, я впевнено попрямував до замку:    

- Впустіть мене, я син графа Генріха ХІ, Артур! 

- Відчиніть ворота! 

Після цих слів мене завели до самої кімнати Генріха 

ХІ,  щоб показати мене королю. 

- Генріху  - вклонилися - цей дворянин каже, що він 

ваш син. 

- Хлопче, скажи, хто твоя мама? 

Я згадав, що у Генріха було шість  жінок,  трьох  з яких  

стратили,  і троє   померло   від хвороби, і те, що  одну з них 

звали Єлизавета.  Я  сказав: 

- Єлизавета, мати моя, була страчена  

- Точно! Єлизавета це моя четверта дружина, синку! 

Тієї  ж  миті  він обійняв мене, ледве стримуючи  хвилювання. 

Згодом він провів   екскурсію замком. Мене зацікавило те, що 

коли ми проходили  через бібліотеку, я помітив таку  ж   саму 

книжку з історії, яка була і в мене.  Коли він відволікся, то я 

пройшов до бібліотеки -   там було так просторо, що в мене  аж  

голова запаморочилася. Але все-таки  я доторкнувся до книжки, 

відкрив сторінку  і зі мною сталося те ж саме, що і в дома: все 
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тряслось, скло  наверху тріскалось, камені і штукатурка падали. 

Я знову на мить заплющив очі… і все стихло. Але ні, почався 

мороз! І біля мене не було абсолютно нічого, залишилося тільки   

тонке пальто, в якому було дуже холодно. 

Розділ ІІ. Розумний п’яниця 

Я такого морозу ще ніколи не відчував, земля, на якій я 

стою, вся вкрита снігом, туман не дозволяв  щось  бачити. Коли 

я спробував роздивитися через цей туман, то  помітив дещо 

незрозуміле… Я побачив якусь людину з рогами, 

перекрученими  вниз, з сокирою і з щитом. Я подумав, що це  

варвар,  який хотів мене вбити, але коли він наблизився, то 

сказав: 

- Хто ти? Ти з роду вікінгів? 

І тут я проявив кмітливість: 

– Так, кхе-кхе.  

- Хлопче, одягни кожуха.  

Після цього мене відвели до їх нього табору. Вальгард, так 

звали воїна, відкрив двері до кімнати, де розробляли план 

нападу на Францію. Вальгард сказав: 

- Вождь, я помітив нашого воїна повністю без зброї і 

обладунків! 

Вождь грізним голосом сказав:  

– Як так! Швидко обладунки! 

Я думав що вікінги - це п’яні варвари, яким хочеться все 

руйнувати, але… це були доволі серйозні люди, які 

обговорюють важливі для держави питання. Вишукана їжа була 

на столі, я стояв біля входу і чекав, поки мені принесуть 

обладунки, Вальдгард щось говорив вождю, a до мене пристав 

якийсь п’яний воїн, один п’яний на всю армію. Він сказав: 
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- Робін, ти знаєш, що на другому поверсі, гик, ой, 

другому поверсі є невідома книжка, яку забороняється навіть, 

гик, ой навіть торкатися… ой.  

Після цього він впав і  заснув біля  моїх ніг. Нарешті мені 

принесли обладунки: дворучну сокиру і щит.  Коли я все 

нарешті  одягнув, відразу пішов на другий поверх. Там я 

помітив мертвого вікінга. Напевно то був Робін. Коли я 

підійшов до тієї ж самої книжки з історії, за мною уже гналися 

два воїна. В останню мить я встиг відкрити її і… стіни почали 

обвалюватись, дерев’яні балки впали. Від страху я  заплющив 

очі і… все стихло, але стало дуже спекотно. 

Розділ ІІІ. Індіана Джонс - 3000 років до н.е. 

Водночас я зняв всі обладунки і  пішов в бік якогось 

будиночка. По піску неможливо було ходити, але я вперто 

прямував далі. Чим ближче я наближався, тим більшим і 

величнішим здавався будинок, аж поки я на кінець зрозумів: це 

ж піраміда! Я в Єгипті! Як же потрапити всередину піраміди, 

адже вона заставлена охороною?! Я помітив хлопця, який, 

напевно, переслідував таку ж мету. Я звернувся до нього:            

- Привіт хлопче, ти теж хочеш потрапити в храм? 

- Так, хочу зустрінутись з самим Акілом, великим жерцем 

в Єгипті! 

- Хто ти, єгиптянин ? 

- Амон, а ти хто? 

- Артур. До речі… у мене є план, як потрапити в храм 

- Як?! 

-  Слухай мене уважно: бачиш, там  зверху є отвір, в який 

можна залізти, адже нам не пройти через парадні двері, там 

стоїть охорона. Спочатку ми зробимо так: треба знайти мотузку, 
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я прив’яжу себе нею, і залізу наверх, потім ти тримаєш мотузку, 

і повільно  наближайся до стіни, щоб опустити мене, потім, коли 

я стану на ноги, то  буду піднімати тебе і так ми опинимося там 

двоє. Все зрозумів? 

- Так, напевно. 

- Добре, почнемо. 

  Ми  не врахували те, що там були пастки і…книжка! Та ж 

сама книжка! Від несподіванки  я забув підняти Амона, і пішов 

далі по коридору. Коли я зробив маленькій крок, то плитка 

з’їхала вниз і я враз згадав  Індіана Джонса! Я відразу підбіг до 

книжки, минаючи всі пастки. Тільки-но, відкривши книжку, я з 

жахом побачив, як все затремтіло, пісок сипався, цегли падали 

один за одним. Я заплющив очі, щоб пісок не попадав в очі, і… 

все замовкло, але ні… заграли арфи і ліри, заговорили оратори. 

Я здогадався де я. 

Розділ IV. В Греції вважають, що ми диваки! 

Коли я ішов по узбережжю, я помітив якусь споруду, 

схожу на дім, біля нього стояв  чоловік в костюмі філософа. 

Коли я наблизився до цього чоловіка, мене вразило те, що він 

був схожий на картину в школі. Архімед! Точно, це Архімед! 

Він сидів і над чимось міркував. Підійшовши до нього, я 

запитав: 

- Архімед, над чим ви замислились? 

  - На нас скоро нападе римська імперія, а наша армія 

замала, щоб відбити атаку. Уряд  наказав, щоб я щось придумав. 

- А як же ваші лінзи? 

- Які лінзи ? Ти дивак, як лінза може оборонити нас? 

- Слухайте, коли ви поставите лінзи на узбережжі, то 

треба виявити координати сонця до лінзи, щоб утворився 
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промінь, потім треба направити промінь на кораблі римлян, щоб 

ті кораблі згоріли від контакту проміння. Повірте, тієї  

температури вистачить, щоб запалити кораблі. 

- Ні, ти дивак, ти точно дивак! 

- Повірте мені, це спрацює 

-  Добре, на тобі стоїть все майбутнє Греції   

Наступного дня  ми поставили лінзи. Я наглядав за кораблями, а 

Архімед налаштовував лінзу. Побачивши, як наближаються 

кораблі,  я вигукнув: 

- Римляни наближаються! 

- Хай ця тактика спрацює, хлопче! 

Архімед вже навів лінзу, проміння висвітилось на 

кораблі, потім Архімед навів на другий корабель, розпалив 

вогник, і корабель згорів, і так десь разів 40. І все ж ми відбили 

атаку римлян! Всі раділи, святкували, потім мене піднімали на 

руках і підкидали, сам Архімед вручив мені…Відгадайте  що? 

Книжку, схожу на мою! Я подякував, відійшов від гріха подалі і 

відкрив її. Вмить стався такий землетрус, що я ледь не 

провалився крізь землю! Я заплющив очі… і все стихло. До 

мене донісся дивний стукіт, ніби хтось рубає дрова…Цікаво, де 

я знаходжусь на цей раз?  

Розділ V. Олімпійські ігри по-слов’янськи 

Я розплющив одне око, щоб подивитися, чи немає 

небезпеки біля мене. Сонце  світило, але  я не побачив нічого, 

крім лісу. Я пішов на  шум лісорубів. Побачивши чоловіка 

міцної статури з сокирою в руці, я запитав: 

- Дядьку лісорубе, чому ви рубаєте дрова в таку спеку? 

- У нас сьогодні конкурс, хто більше дров  нарубає, той 

отримує  приз. 
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- А я можу  позмагатися? 

- Звичайно, хлопче, піди он туди - показав пальцем на 

північ - там є містечко, де можна зареєструватися, тепер іди і не 

турбуй. 

Після цього я  пішов до містечка… Я до того містечка 

ішов десь години дві. Зморений, ледве стоячи на ногах, все ж  

таки дійшов до місця реєстрації.  

- Добрий день, у вас можна зареєструватися? 

- Так, звичайно! 

Після того, як мені задали декілька запитань і видали 

сокиру, я не поспішав відразу рубати ліс. Я сів на пень і почав 

точити сокиру. Я пригадав притчу про двох лісорубів: вони 

посварилися, хто з них кращий. Перший відразу почав рубати, а 

другий добре наточив сокиру і з легкістю переміг. Я скористався 

досвідом другого і так наточив сокиру, що вона проходила крізь 

дерево, мов ніж крізь масло. Непомітно для себе я зрубав 58 

дубів, 21 ялинку і 29 буків. Почалися підрахунки. Безумовно, у 

мене виявилось найбільше -108 дерев. Суддя здивовано запитав:  

- Хлопче, як тебе звати? 

- Артур. 

- Давайте ми привітаємо  Артура з перемогою! 

Всі мене вітали з перемогою, суддя вручив мені 

найцінніший подарунок…ту ж саму книжку! Я відійшов подалі і 

все повторилось: такої ж сили землетрус, сильний вітер наче з 

чотирьох кінців землі…Мені здалось, що я відриваюсь і  зараз 

злечу, але я заплющив очі і… 

Розділ VI.  Чоловік - розумний початок 

Я опинився десь…  незрозуміло де, переді мною якісь 

дерева незрозумілої форми, якісь гади літають з величезними 
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крилами, а здоровенні ящірки ходять по цій дивній невідомій 

планеті.                                

- Так це ж динозаври! . 

- А ось і люди!  

Я побіг до них, але вони подумали, що я  звір, підняли 

списи і палки, один з них вигукнув:  

- Здобич, хапати здобич! 

- Ні, я не здобич я… ваш друг  

- Друг? Друг! Друг!? Друг!?. 

Після цього мене обійняли, потім ми пішли до якоїсь 

печери. Первісний лад, темінь, але на чільному місці…о Боже - 

там стояла книжка! Я підхожу до неї, хочу її взяти, але один із 

неандертальців  відштовхнув мене і каже: 

- Друг! Не торкайся! Руки, чік-чік, і нема. 

 Я замислився над цим і пішов з печери. Треба негайно щось 

придумати! Є ідея! Треба зробити зброю! Я згадав схему 

арбалета, тут були палки і нитки, і мені вистачило кілька годин, 

щоб виготовити цю примітивну зброю. Ні, я не хотів їх убивати, 

тільки налякати:  

- Ану відійдіть від книжки! 

Всі відійшли, я взяв книжку і відкрив: все тряслось, трощило 

камені, печера розвалювалась! Я заплющив очі і заволав: 

- Боже, коли це все закінчиться! Я хочу додому! І в цю 

мить… 

КІНЕЦЬ 

Я побачив перед собою всіх  приятелів, які 

зустрічалися на моєму шляху  і допомагали у складних 

ситуаціях. Вони привітно посміхалися до мене і раптом по 

черзі почали зникати. Я ущипнув себе, подумавши, чи це не 

сон? Від болю я розплющив очі і нарешті опинився вдома. 
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Що ж це було насправді? Дивний сон? Марево? Видіння? Ні, 

це називається - поринути у КНИЖКУ!  

ЧИТАЙТЕ ВСІ! АРТУР.                 

 

«ДАЛІ БУДЕ? НІ, «ДАЛІ» — ВЖЕ Є!» 

 

Герасим Крістіна, 16 років 

 Чернівецька обл. 

Герцаївський р-н 

с. Тернавка 

 

«Не відкладай на завтра те, 

що можна зробити сьогодні» -  всі ми 

знаємо цей вислів, проте, не всі ми 

його дотримуємося. Я думаю, якщо 

всі зрозуміють важливість 

сьогоднішнього дня – не варто 

боятися за майбутнє. 

Кожен з нас хоче гарне майбутнє, але що ми робимо для 

цього? Звинувачуємо у всіх проблемах владу, не намагаємося 

удосконалюватися, лінуємося та деградуємо. Поясню свою 

точку зору реальними прикладами.  

Минулого року я поступала у коледж, мала обрати свою 

майбутню професію і готуватися до вступних екзаменів. 

Здавалося, вибереш професію і вже матимеш хороше майбутнє, 

але не все так просто. Закінчивши 9 клас я опинилась на 

роздоріжжі дитинства та дорослого життя: з одного боку, 

хотілося лишитись разом з друзями, проводити час дома з 

родиною і не шукати проблем, а з іншого - піти далі, отримати 
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нові знайомства та знання, вдосконалюватися. Я боялась 

невідомого, що зроблю невдалий крок, але бажання стати 

економістом перемогло. Тільки зараз, хоча не пройшло багато 

часу, я зрозуміла, що цей крок був вдалим, що в житті варто 

ризикувати та не сподіватися що в майбутньому все саме 

налагодиться.  

Майже весь перший курс я хвилювалася за те, що не 

обрала "ту саму професію" і прийдеться працювати не за 

освітою. Здавалося, не буде вдалого майбутнього і я 

шкодуватиму про даремно втрачений час. 

Тепер, я зрозуміла, що ми не будемо жити вічно, не треба 

займатись тим, що приносить тобі погані відчуття та емоції.  А 

якщо ти не можеш не займатися тим, що не дуже подобається – 

шукай плюси! Так і зробила, я зараз вже не шкодую про те, що 

поступила на економіста, бо розумію важливість цієї професії.  

Щоб не хвилюватись про своє майбутнє я стараюсь робити щось 

вже зараз: вчитися, працювати та вдосконалюватися. 

В Україні треба акцентувати увагу на проблеми з 

екологією. Потрібно дуже чітко розуміти, що всі проблеми, які 

пов’язані з навколишнім середовищем, стосуються кожного з 

нас. Всі ми не можемо просто знаходитися в стороні від цих 

проблем, оскільки байдужість може привести до дуже поганих 

наслідків. Потрібно починати з самого себе, бо навіть проста 

обгортка від цукерки може завдати великої шкоди екології.  

Ще одна проблема, з якою я стикаюсь доволі часто – це  

запуск процесу деградації. Люди надають перевагу сидінню у 

гаджетах замість того, щоб самовдосконалюватись та прагнути 

самореалізуватись. На мою думку, треба залучити молодь до 

самовдосконалення, спочатку привити їм любов до читання, 

потім у шкільній програмі додати «інтерактивні курси», завдяки 
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яким засвоєння інформації буде легшим. Боротися з 

менталітетом людей, які вважають, що ті люди, які вчаться та 

хочуть щось здобути у своєму житті – дурні. Звісно, поміняти 

думку у всіх цих людей неможливо, але, якщо кожен з нас 

намагатиметься їм пояснити, як важливо у сучасному 

суспільстві бути освіченим, можливо, ми зможемо зробити цей 

світ кращим, зможемо підвищити культурний рівень наших 

громадян. 

У зв’язку з останніми обставинами в країні, у нас 

з’являється надія, що в країні все налагодиться. А що робить 

наш народ замість того, щоб підтримувати зміни та діяти? 

Правильно, ставить палки в колеса і кидається брудом, добре 

хоч більшість людей в Україні у здоровому глузді і розуміють 

важливість правильних рішень та звершень. Ви спитаєте: «А що 

ж робити?»,- я вважаю, що не треба лишатись осторонь, треба 

почати з себе. У першу чергу, хоча б намагатись не деградувати 

(останнім часом, на жаль, все більше і більше помічаю як падає 

культурний та ментальний рівень наших громадян), як кажуть: 

«Аби розум – щастя буде». По-друге, не красти, не займатись 

корупцією та хабарництвом, чесно платити податки; по-третє, 

дбати про навколишнє середовище; по-четверте, допомагати 

безпритульним і людям, і тваринам; по-п’яте, дбати про свої 

проблеми, а не про «проблеми сусіда», адже «У чужому хліві 

овець не рахують»; по-шосте, бути більш толерантними до 

національних меншин та представників інших рас… 

Всі ми хочемо, щоб Україна була частиною Європи. На 

мою думку, щоб чогось досягти потрібно ретельно працювати 

вже зараз. Майбутнє нашої країни в наших руках, а якщо більш 

точно, не тільки майбутнє, а й сьогодення. Від того, який ми 

зробимо вибір: працювати на благо країни або далі сидіти і 
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нічого не робити, залежить як складеться наше життя. Від того, 

наскільки старанно ми будемо навчатися, залежить якість 

отриманих нами знань, від неї  вступ до вузу, подальша 

професія, подальше життя… Тобто, все починається тут і зараз. 

Майбутнє твориться сьогодні і кожен з нас бере участь у його 

творенні. Далі буде? Ні, «далі» вже є! 

 

2020 
 

«ЗНАЙОМТЕСЯ – ЦЕ МИ!» 

 Заплітний  Богдан, 14 років 

Чернівецька обл. 

Хотинський р-н 

с. Зарожани 

 

Сьогодні твориться історія, 

учасниками  якої є ми самі. Від кожного 

українця залежить доля нашої Батьківщини. І безпосередньо  від  

таких, як мій батько, залежить, чи Україна і надалі буде 

незалежною державою. Зараз ми знаємо, що на Сході нашої 

держави йде неоголошена війна. І тому повинні допомагати 

своїм захисникам: словом підтримки, невеликим сувеніром, 

маскувальною сіткою, продуктами харчування, молитвою або 

дитячим  листом з малюнком. 

Наша держава опинилась у важкому стані, бійці на 

Сході захищають її вже шостий рік, виборюючи  цілісність та 

єдність України. Одним із таких захисників став і мій батько 

Руслан  Валерійович  Заплітний.  



133 
 

Народився тато в селі Зарожани  Хотинського  району  

Чернівецької  області у 1983 році.  Тут і навчався в 

загальноосвітній школі.  Потім здобув технічну освіту в 

Чернівецькому будівельному  технікумі, служив у Збройних 

Силах України. 

Після служби в Армії зустрівся та одружився з моєю 

мамою.  А  коли  мені було вже 8 років, у квітні 2014 року, тато 

поїхав на Схід   виконувати свій військовий обов’язок. Ніколи 

не міг уявити наскільки важко буде розлучатись із рідною 

людиною, не бачити тривалий час, не спілкуватися наживо, а 

тільки  зрідка  по  телефону. 

Тепер  я  знаю,  що  то  була  перша  хвиля  мобілізації  

військовозобов’язаних, найважчий період для української армії, 

а  тоді  я того не знав. Батько виконував свій  військовий  

обов’язок у складі 80-ої окремої аеромобільної бригади  на  

Луганщині, де  пройшов  бої в Орєхово, Побєді, Щасті, в 

Луганському аеропорту, а точніше - у  пеклі…  Він  під  

загрозою  життю  підвозив  на  «Уралі»  боєприпаси  на  

передову,  а  це дуже  відповідально й  дуже  страшно. Довелося  

йому також  пережити  там  не  одне  каліцтво  та  не  одну  

смерть  своїх  побратимів.  Сам  також  був  поранений,  отримав  

контузію  та  побував  у  чотирьох  шпиталях,  а  наслідки  

залишилися  і  по  сьогодні…  Але,  дякувати  Богу, він 

повернувся додому  живим. 

Рідна школа радо зустрічала своїх колишніх 

випускників, які демобілізувалися… Задавали  учні  багато  

різних запитань  про війну та про ворога.  Всім було дуже 

цікаво. А я пишався своїм татком, за яким так скучав.   

Після повернення  тато  став  до  мирної  праці  і по  

сьогодні  ремонтує  та  будує  дороги  на Буковині, є  водієм на  



134 
 

важкій  автомашині  «КРАЗ»,  чим  вкотре доводить, що живе  

для  України. 

До речі, очолює ТЗоВ «Бітл-Буд», де працює мій тато,  

Юрій Григорович Жук, наш обласний депутат, який від початку 

військових дій на сході України також, як і всі небайдужі 

українці, долучився до волонтерської діяльності. Спочатку для 

потреб наших військових направляв одяг та харчі, але потім 

вирішив, що потужнішою буде допомога безпосередньо там, на 

місці проведення АТО. 

Півроку, з квітня по вересень 2015 року, йому зі своїм  

колективом, довелося перебувати в зоні АТО, де будували 

фортифікаційні комплекси для наших військових, що 

включають в себе: бліндажі, окопи, вогневі споруди, командно-

спостережні пункти, укриття для танків та екіпажів. 

Пізніше  у нашій сім’ї народився мій братик Вадим. 

Я  вступив до  Зарожанської музичної школи.  Дуже  

пишаюся  тим, що  вже можу  грати  в складі духового оркестру 

цієї школи  на  різних заходах, що проводяться в селі.  А  все  

тому, що завдяки таким мужнім  і  відважним, як мій тато, у  нас 

на Буковині зараз мирне життя. 

Тато говорить, що війна – це найстрашніше, що є у світі, 

бо багато дітей та матерів залишаються без батьків та синів. 

Для  тата  спогади  про війну є болючими,  і  він  

старається  про  неї не згадувати,  але  слова Гімну  України  

стали для нього, як він каже, не  тільки словами,  а  станом душі. 

Батько  казав  і  каже, що  для хлопців на передовій дуже 

важлива підтримка з дому, адже це додає їм віри і впевненості. І 

тут хочеться сказати слова вдячності волонтерам, які везуть не 

лише найнеобхідніше для воїнів, а ще і такі важливі слова 
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підтримки у дитячих листах, що  значно піднімає їх бойовий 

дух. 

Тому добросовісних волонтерів, які допомагають 

нашим бійцям продуктами, теплим одягом та ліками,  також  

можна  називати  Героями, що в такий важкий час  об’єднують 

народ України в багатьох  містах і селах заради допомоги 

бійцям. 

Ми є жителями досі Незалежної країни завдяки 

військовим та волонтерам. Ми не втратили волю, гідність і 

життя завдяки їм. 

Волонтери, немов білки, все тягнуть й тягнуть на свої 

склади, а потім в АТО: шкарпетки, светри, гаджети, каву їжу… 

Вони знайшли житло та роботу переселенцям, вивезли біженців. 

Однією з них є і наша  землячка Жанна  Олексіївна Король. 

Мешканці села Зарожани і жителі навколишніх сіл від 

початку війни взяли собі за традицію регулярно передавати 

городину і домашню їжу бійцям АТО. В глибокому тилу, 

печуть, смажать, варять, консервують і засолюють гостинці 

бійцям АТО. І вірять, що домашні страви у справі захисту 

Батьківщини не менш ефективні за вогнепальну зброю. 

Шана, повага  і низький уклін за  їх небайдуже 

ставлення до  наших бійців. 

Тато  часто  згадує волонтерів.  Він  впевнений, що якби 

не  їх допомога, то  їм на передовій було б набагато важче, бо  

всього  не вистачало, а держава не могла забезпечити  всім 

необхідним. 

Дай, Боже, всім здоров'я міцного, щастя  безмежного, 

сімейного затишку та родинного тепла на многії літа. Щиро 

дякуємо за нелегку волонтерську працю: за допомогу, пораду і 
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підтримку, які ви так безкорисливо та щиро роздаєте всім, кому 

потрібно. 

Події в України після Майдану увійдуть в історію нашої 

держави, як боротьба українського народу проти зовнішньої 

агресії, за волю, за честь і славу, за народ, за Незалежність 

Батьківщини. В черговий раз за свою багатовікову історію 

українці довели, що готові стояти до останнього за волю свого 

народу. Довели, що готові віддати життя за свободу. Довели, що 

Честь, Слава, Гідність – це не просто слова, а принципи, заради 

яких варто жити, і заради яких можна померти. 

Нам є ким пишатися. Та, на жаль, і є за ким сумувати. 

Адже з поля бою цієї неоголошеної війни не повернувся наш 

зарожанець  Леонід Дергач. 

Леонід Валентинович гідно виконав свій патріотичний 

обов'язок перед державою, відомий не тільки в нашому селі, а й 

у різних куточках нашої України. Його життєвий подвиг в ім'я 

миру на рідній землі розкрито у книзі «Наша гордість і біль…», 

яка побачила світ завдяки ініціативі працівників Зарожанської 

сільської бібліотеки. 

Найвищою нагородою тих, хто уцілів, -  є життя, а для 

загиблих – пам'ять. 

Схилимо ж голови перед світлою пам’яттю тих, хто 

віддав своє життя, увійшовши в безсмертя. 

Пролита кров тисяч хоробрих захисників нашої 

держави, вимагає від кожного з нас нарешті змінити свою 

країну. Зробити її такою, як про це мріяли наші предки, мріємо і 

ми. 

Впевненний, що про таких, як мій тато,  писатимуть 

книги, зніматимуть кінофільми, бо вони – справжні герої, які у 
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нерівному бою показали свій патріотизм, безмежну любов до 

України та її людей. 

Мрію про те, щоб війна залишилася в минулому, всі 

воїни повернулися до рідних живими, з перемогою, і щоб над 

нашими головами завжди було мирне небо. 

 

Ялова Ілона, 13 років 

Чернівецька обл. 

Кельменецький р-н 

с. Комарів 

 

Кожна людина і навіть дитина 

хоче кимось стати, коли виросте, і будучи 

ще у садочку, у багатьох є свої плани і 

погляди на майбутнє. Хоча дітки ще 

зовсім маленькі, але все ж таки запитайте 

хлопчиків: «Ким хочеш стати коли виростеш?». І почуєте 

найрізноманітнішікумедні відповіді: «Хочу їхати на тракторі, 

буду комбайнером», «А я – директором», а хтось взагалі скаже, 

що президентом планує стати. Дівчатка ж по-своєму мріють, у 

них зовсім інші плани. Вони посміються над хлопцями і 

скажуть: «Що це за робота – президентом бути? Треба бути 

моделлю, принцесою, лікарем, учителем, перукарем – ось це 

робота». 

    Мені зараз тринадцять років, і хоча я ще маю час, щоб 

добре подумати, ким спробувати стати у житті, та все ж мріяти 

ніхто не забороняє. У моєму віці все частіше запитують мене 

про вибір професії, але я нікому не кажу про своє захоплення, 

тому що більшість вважає, що краще, якщо ти будеш учителем, 

лікарем, юристом, економістом, а я що? Я просто хочу бути 
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флористом. Ви лише уявіть, яка це гарна, ніжна, творча і 

водночас жіночна робота. Флорист – це професія дизайн-

декоратора, що оформляє приміщення за допомогою живих чи 

штучних квітів та рослин. Також створює квіткові композиції до 

різноманітних свят, весіль. 

   Я із самого дитинства люблю квіти. Природа наділила 

їх неперевершеною красою, різноманіттям суцвіть та 

веселковими барвами, що ніжно, як мазки художника, 

поєднуються у єдині кольори, які забарвлюють пелюстки 

тендітних квіточок, що заворожують своєю красою при 

спогляданні на них. Кожна квіточка по-своєму чарівна і 

неповторна, як же легко підняти настрій засмученій людині, 

подарувавши маленький букетик чи троянду, також завдяки 

подарованим квітам можна натякнути на симпатію, любов до 

когось. А в домі одразу стає затишно, якщо на столі стоятиме 

ваза зі свіжими квітами. 

Коли я була ще зовсім маленькою, то бігала на галявину 

неподалік дому збирати різні квіти, потім з них складала букети, 

бутоньєрки, їх одразу дарувала мамі, бабусі і всім сусідам.  Як 

же мені подобались їхні щирі посмішки та слова вдячності, що, 

мабуть, ці емоції і підштовхнули мене до такого вподобання і 

надалі. 

 Я також мрію, що у мене буде свій квітковий магазин, 

де від підлоги до самої стелі стоятимуть стелажі, заповнені 

квітами на продаж, і я приходитиму на роботу, відкриватиму 

двері магазину і мене одразу огортатиме аромат троянд, 

тюльпанів, гіацинтів та інших видів квітів. Дзвіночки на дверях 

сповістять про першого клієнта…  

- Що бажаєте? 
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- Букет…Ніжний, скромний, з невеликою кількістю 

зелені, побільше квітів кремового кольору.  

Так, це була наречена. Приймаю замовлення і одразу 

берусь до роботи, часу обмаль. У букет вкладатиму всю душу, 

адже для клієнтки це особливий день, вона буде у центрі уваги, 

а букет із нею, тому він має бути також  особливим і 

підкреслювати витонченість краси нареченої. Клієнтка забере 

його, і, якщо він їй дуже сподобається, то очі про  це скажуть, а 

гроші тут не головне, мені подобаються емоції.  

             Мені тринадцять років, я маю ще час, щоб добре 

подумати, ким стати у житті, і все може змінитись, але поки що 

моя мрія є такою, і я поділилась нею із вами. А всім іншим 

бажаю не лише жити мріями, а скоріше їх втілювати у 

реальність, і робити вибір у житті не лише для прибутку, але і 

для душі. 

«ТАК, Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ» 

 

Вершута Олександра, 13 років 

Чернівецька обл. 

 Хотинський р-н 

м. Хотин 

 

 

Це моя Україна! 

Україно! До тебе горнуся, 

До тебе співаю пісні. 

За тебе я Богу молюся, 

З тобою і вдень й уві сні. 

З тобою стрічаю світанки, 

Милуюсь на неба блакить, 
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Оспівую сонячні ранки 

І зірки вечірньої мить. 

Ти в серці моєму єдина, 

З тобою всі мрії мої. 

Я буду старатись невпинно 

Здійснити надії твої! 

Лиш разом ми будем 

щасливі, 

Лиш в єдності наше буття 

Прекрасне, безмежне, 

бурхливе, 

З тобою у нас майбуття! 

 

Поляк Іванна, 16 років 

Чернівецька обл. 

Путильський р-н 

с. Рижа 

 

                         Сила українців 

                                Прийшла на мить 

І неповторний час, 

Коли мені подарувала доля, 

Побачити, що ще живий Тарас 

І перед ним постала врешті воля. 

І майорить високо жовто-синій стяг. 

І тризуб гордо розправляє плечі. 

Це знав, це відчував Тарас, 

Бо в серці мав любов гарячу. 

Тож не губім  її і не пускаймо далі. 

Крізь всі незгоди не сутульмо плечі. 

А як не стане сили чи забракне волі, 

Її шукаймо на горі Чернечій. 

 

 



141 
 

«ПРИРОДА – ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ТА 

КРАСИ» 
 

Онуфрійчук Валерія, 15 років 

Чернівецька обл. 

Кельменецький р-н 

с. Козиряни 

 

Як приємно… Ніжні промінці 

лоскочуть мої щоки, очі мружаться від яскраво-золотистого 

світла.  А цей спів… від неймовірної мелодії, що долинає з саду, 

завмирає серце… можна слухати вічно. От за що я люблю літні 

ранки! У них своя магія. Так приємно прокидатися – навіть 

будильник не потрібен. 

Вийшла на подвір'я, вдихнула повні груди повітря, 

пробігла босоніж по росяній траві – і одразу відчула 

неймовірний заряд бадьорості та енергії. Не дарма кажуть, що у 

природи є прихована сила. Вона вміє зачаровувати, дивувати, 

захоплювати та надихати! 

Хочете, я поділюся з вами своїм секретом? Про цю 

маленьку таємницю ніхто не знає… Коли мені сумно, або 

просто треба вирішити важливі питання, чи то подумати, я біжу 

до лісу на високий пагорб, зручно вмощуюся під деревом і 

поринаю у роздуми. Можу так сидіти годинами. Там, у лісі, 

серед тихого шарудіння листя, скрипу гілок, ніжного співу 

пташок мені легше знайти  правильні рішення. Лихі думки, сум, 

страх та біль відходять на другий план, на душі стає тепло та 

спокійно. Так природа допомагає мені долати життєві труднощі 

та знаходити душевну рівновагу.  
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Усе в природі має приховану силу. Ви коли-небудь 

обіймали дерево? Ні? Тоді обов’язково спробуйте – це 

неймовірні відчуття. Просто широко розкрийте свої обійми, 

пригорніться до дерева і відчуйте його енергію. А якщо 

притулити вухо до стовбура, то можна почути, як дерево дихає, 

живе – по його стовбуру тече вода, наче кров у жилах людей. Ця 

енергія до життя настільки сильна, що дозволяє брунькам 

розкритися – і на світ з’являються ніжні, яскраво-зелені 

листочки. Вони помалу розпускаються та набувають насиченого 

зеленого забарвлення. Найбільше появі листочків радіє гусінь – 

це для неї найсмачніші харчі. Думаю, тепер у вас немає сумніву, 

що дерево і справді живе! Я сповна наситилася його енергією і 

теж готова творити дива. 

 Матінка-природа надихає на великі звершення. Інколи 

люди не можуть знайти своє місце у житті, постійно 

метушаться, потерпають від стресу. Відпочинок на природі 

допомагає освіжити думки, налаштовує на позитивне мислення, 

пробуджує найніжніші почуття у наших серцях. Не дивно, що 

закохані часто зустрічаються в квітучих садах, під зоряним 

небом, або під повислою плакучою вербою…  Краса природи 

розкриває в наших душах світлі почуття, дозволяє зазирнути 

всередину своєї душі, пробуджує хороші спогади та думки. 

 Хіба можна думати про погане, коли вдивляєшся у 

небесну блакить? Білі пухнасті хмаринки пливуть по неозорому 

полотну… Вони  нагадують мені фігурки тварин. От би 

доторкнутися до хмар руками!  

А вночі небо особливо зачаровує. Мільярди небесних 

світил, наче далекі ліхтарики, миготять десь там у безодні ночі. 

Немає їм ні кінця, ні краю!  Ось так лежиш собі на зеленій траві, 

вдивляєшся в зоряне небо і відчуваєш його велич, неосяжність, 
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силу та красу. О, зірка полетіла! Бажання загадаю – може 

здійсниться… От би стати пташкою і полетіти високо-високо – 

до самого неба. От би відчути запах безмежної волі і літати аж 

допоки не втомляться крила. 

Заплющую очі і на мить бажання здійснюється: я 

пташка, яка летить аж до самого піднебесся. Не описати словами 

своїх почуттів! Груди наповнюються свіжим повітрям, серце 

шалено б’ється… Піднімаюся все вище і вище, а там,  внизу, 

увесь світ: гори, долини, річки, озера, ліси, луги… А я лечу і не 

можу намилуватися всією красою нашої землі! Це настільки 

казково, що не хочеться розплющувати очей. Лечу далі над 

неозорим широким полем, що вкрите квітковим килимом 

неземної краси.  Кожна квітка витончена, граціозна та 

унікальна: пелюстки ідеальної форми, казкові відтінки, 

неймовірні аромати. Хочеться потонути у цих хмарах квіткових 

ароматів!  

На мить зупинюся серед поля. Тут вирує життя, все 

працює, як злагоджений механізм: бджілки-трудівниці збирають 

мед, метелики ніжно тріпочуть крильцями і перелітають з квітки 

на квітку, маленькі жучки щосили намагаються залізти по 

стеблу вверх, мурашки не перестають будувати собі домівку. А 

ось там, у траві, виблискує срібна павутинка – ще зовсім 

маленький павучок тихо гойдається на ній і очікує на свою 

першу здобич. Він налаштований серйозно, тож  мушці, що 

летить прямо на павутину, явно не поталанить. Але такий вже 

закон природи… 

А трішки далі, посеред поля,  розрісся крислатий дуб. 

Його могутні крони звисають аж до самої землі. Цікаво, як він 

сюди потрапив? Чи не самотньо йому? Але, придивившись, 

можна побачити, що дереву зовсім не самотньо, адже воно стало 
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домівкою для багатьох звірят. На гілках пташки звили зручні 

гніздечка. О, там уже вилупилися маленькі пташенята! Вони ще 

зовсім кволі, але широко розкривають дзьоба, коли мама 

прилітає зі здобиччю. А в дуплі зручно вмостилися білочки – 

вони весело стрибають з гілки на гілку і запасають харчі на 

зиму. Вони такі прудкі! Не встигнеш і оком мигнути, а руденька 

білка вже на самій верхівці, тільки хвостик мелькнув. Так цікаво 

спостерігати за тваринами – у них своя мова, свої закони. 

Раніше, мені здавалося, що у природі все хаотичне. Але зараз я 

бачу, що це не так. Тут панує гармонія та порядок, все йде своєю 

чергою. 

Подув легенький вітерець і я розплющила очі. На душі 

так добре, спокійно та легко. Хочеться залишитися тут, на 

м’якій зеленій траві, ні про що не думати, просто мріяти. В такі 

моменти відчуваєш нестримну жагу до життя! Адже в світі ще 

стільки краси – хочеться усе побачити.  

Так чудово, коли люди помічають цю красу навколо 

себе.  Природа оживає на полотнах художників, на сторінках 

книг. Якщо згадати творчість наших українських письменників, 

усі, так чи інакше, зверталися до теми природи, описували її у 

поемах, романах, віршах.  Її велич оспівують усі покоління. Ще 

в сиву давнину наші предки змальовували велич природи на 

стінах печер та у піснях. Вони вважали її святинею, дуже 

берегли та шанували. До прикладу, своєрідним культом була 

вода. Наші предки прикрашала джерела, вірили у їх цілющі 

властивості. Не дивно, що про криниці та джерела складено 

багато легенд. Люди вірили у силу небесних світил: Місяця, 

Сонця...  Найбільше вони боялися гніву матінки-природи, тому 

робили усе, аби жити з нею у гармонії. Не забували і про братів 

наших менших – ставилися до них із шаною, не ображали та не 
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вбивали просто-так, заради втіхи. Є чому повчитися нам, 

сучасному поколінню. 

Ех… так хочеться, аби люди і зараз жили в мирі та 

злагоді з природою. Без неї ми ніщо. Природа забезпечує нас не 

тільки матеріальними цінностями (повітрям, їжею, водою, 

житлом тощо), а й духовними (натхненням, силою, любов’ю, 

ніжністю, добродушністю). На жаль, не всі люди це 

розуміють… Так боляче дивитися, як людство знищує те, що 

було створене вищими силами з таким трепетом та любов’ю. 

Ліси вирубують, річки забруднюють побутовими відходами, 

небезпечними речовинами, землю засмічують купами 

непотребу… Наша природа дуже важко потерпає від цього і 

витрачає багато сил, аби відновитися! Врешті, може настати 

такий час, що просто не вистачить сил, аби боротися з тим 

лихом, яке ми насилаємо на матінку-природу. Потрібно 

схаменутися і задуматися над масштабами можливої трагедії. 

Хочеться зберегти красу нашої планети для майбутніх поколінь, 

щоб наші далекі нащадки змогли наживо милуватися сходом 

сонця, зеленою травою, різнобарвними квітами, чистими 

дощами, дихати свіжим повітрям! Щоб змогли побачити білочку 

на дереві, а не тільки на аркуші паперу в розділі тварин, які 

вимерли або на сторінках «Червоної книги».  

Природа дає нам все. Ми ж, в свою чергу, повинні 

дбайливо та з шаною ставитися до цих дарів, повинні бути 

вдячними. І тоді вся краса, що нас оточує, розквітатиме ще з 

більшою силою!!! Давайте збережемо нашу матінку-природу 

для щасливого майбутнього, для процвітання нашої планети. 

Адже сенс нашого життя не в тому, щоб знищувати, а в тому, 

щоб зберегти та відроджувати.   
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Онисків Наталія, 13 р. 

Чернівецька обл. 

Путильський р-н 

смт Путила 

 

 

Зима настала 

Зима настала 

Все покрило снігом, 

Неначе хтось розбив навмисне 

Сотні кришталів. 

Здається, все, що є на світі біле, 

Зібралось враз на зимній бал снігів. 

Було так гарно світло і яскраво, 

Немов би місяць, тишком-нишком уночі, 

Зійшов на землю – 

Й кожній тут сніжинці 

Частинку сяйва свого уручив. 

«І В КОЖНОМУ ІЗ НАС УЖЕ ЖИВЕ 

ФІЛОСОФ» 

 

Бурлака Аделіна, 18 років 

Чернівецька обл.  

Кельменецький р-н 

с. Росошани 

 

Осінь. Тепла рання осінь. Вона буяла 

повнотою врожаїв, зрідка плакала краплями прохолодного 

дощу, обсипала листям парки та ліси. Цього року осінь була 
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якась незвичайна: чи то ще літо не віддало право на керування 

природою, і було повноправним володарем; чи то вже зима була 

занадто близько, і коли-не-коли вистрілювала морозцем. 

Самотня постать блукала міським парком, з невеличкою 

сумкою в руці, в якій було нашвидкуруч скидано все лахміття, 

та злегка накинутим на голову капюшоном, звідки ледь-ледь 

виднівся маленький прямий носик. Одежа її була вже зовсім 

мокра, розтріпане волосся та обідраний чобіт на лівій нозі 

доповнював цю сіру картину. 

Сьогодні був її день, день коли вісімнадцять років тому 

на світ з’явилася маленька, синьоока дівчинка, яку назвали Віра. 

Все своє життя сирітка провела в Інтернаті №3, який точно 

запам’ятається їй довіку холодними та великими кімнатами, 

обшарпаними стінами, несмачною їжею та постійними 

знущаннями однолітків. 

Думки ще зовсім юного та чистого створіння були 

наповнені сумними питаннями: чому саме вона залишилась сама 

в такому жорстокому та несправедливому світі; як змогла жінка, 

що пригортала під серцем своє дитя, залишити його 

розтерзанню долі? 

Зараз же, у день свого повноліття, Віра могла вільно 

розгорнути крила, вдихнути життя на повні груди, перекреслити 

всі спогади та почати життя з чистого аркуша. Але  дівчині було 

далеко не до цього. Вона проходила парком, між зажурених 

дерев, з віття яких ще стікали краплі вранішнього дощу, між 

заклопотаних людей, роздумуючи над власним майбутнім. В 

долоні вона тримала невеличкий аркуш паперу, що був схожий 

на лист, який отримала вже при виході з інтернату, зміст якого 

змусив Віру переосмислити все її життя: «Люба донечко. Всім 

серцем я сподіваюсь, що ти ніколи не прочитаєш цього листа. 
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Сьогодні, ти ще зовсім крихітка, я відчуваю, як твоє маленьке 

серденько б’ється в унісон разом із моїм, відчуваю ті невеличкі 

поштовхи у животі від твоїх маленьких ніжок, що не приносять 

болю, а лише викликають усмішку на обличчі. Вже зовсім 

скоро, ти з’явишся на світ – мій довгоочікуваний малюк, до чиїх 

ручок та ніжок я зможу доторкнутись. Ти звісно запитаєш: де я і 

чому всі ці роки не була поряд? Зараз ти вже доросла дівчина, і 

зрозумієш мене. Моєму щастю не було меж, коли дізналась, що 

вагітна, але на зміну радості прийшли слова лікаря: «Пухлина, 

що з’їдає ваш мозок, прогресує, рекомендуємо позбутись плоду, 

та терміново оперуватись. Подумайте про себе. Мінімальні 

шанси є». Почувши ці слова, я ні хвилини не сумнівалась і 

зрозуміла, що ти – це найдорожчий мій скарб, заради якого, я 

готова на будь-які жертви. Покладаюсь лише на віру, віру в те, 

що моє дитя буде здоровим та щасливим. Я вірю в твоє щасливе 

майбутнє. Ти – моя Віра. Пам’ятай, що я завжди біля тебе, 

завжди в твоєму серці та душі». 

 

«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ» 

Биховська Мар’яна, 11 років 

Чернівецька обл. 

Кельменецький р-н 

с. Вовчинець 

 

Ніколи не знала, ким хочу бути 

насправді. Ким тільки діти не мріють стати: і балеринами, і 

перукарями, і, як тепер дуже модно, майстрами з манікюру. 

Перше улюблене питання моїх родичів, які, до речі, 

бачать мене раз на рік, це: «Ким ти хочеш бути?». Я, звичайно, 
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завжди чемно відповідала, що ще мала і не вирішила, хоча 

насправді їхні постійні посіпування за щоки та ще й на цвинтарі 

(на Зелені свята) мене інколи виводили з себе. І я потім завжди 

обурена іду додому, розмірковуючи: «Невже мене не можна 

питати вже щось інше, наприклад, які я цукерки люблю чи куди 

б хотіла поїхати, що люблю читати?…» 

Але час іде, і я розумію, що ще кілька років школи і 

потрібно зробити свій вибір. Та про це згодом… 

Мене виховує мама, у нас така сім’я. Я не буду вам 

писати про те, що обділена батьківською увагою, любов’ю, що 

на кожні шкільні свята чекала його, а в нього завжди були 

відмовки. Не буду про це, щоб не тиснути  на жалість, не люблю 

відчувати її до себе. 

Напишу про те, що дуже вдячна своїй мамі за те, що 

вона не впала духом і не опустила руки, коли в нашому житті 

були переломні моменти, хоча я ніколи їй цього не говорила. 

Пригадую, як я йшла перший раз у перший клас! 

Переживали обоє. Вона мене навчила розраховувати тільки на 

себе і на свої сили, завжди повторювала, що в нас немає нікого 

за кордоном, що я маю добре вчитися і сама зробити собі шлях у 

доросле життя добрими вчинками, хорошими звичками і 

любов’ю до ближнього. 

Карантин знову посилено, насправді дуже страшно, як 

буде далі… 

Позаду початкова школа, моя любима перша вчителька 

Катерина Петрівна, шумні коридори, веселі перерви, цікаві 

уроки, а що далі? А далі тишина… Дистанційне навчання, без 

друзів, як воно буде – ніхто точно не може сказати. 

Але після останніх подій у нашій країні я точно для себе 

вирішила, що в майбутньому стану медиком. На сьогоднішній 
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день я не бачу благороднішої професії. Я хочу бути потрібною! 

Я хочу допомагати людям! Я хочу рятувати життя! 

Пригадую, як минулого літа ми з подругою Діаною 

рятували білченя від Пушика. Воно напевно впало з дерева і 

наш кіт вирішив з ним погратися. Але ми вже пізно почули, що 

в траві щось пищить…Коли ми відбили маленьке білченя від 

Пушка, то побачили що в нього за вушком була рана, з якої 

сочилася кров. І тут я зрозуміла, що треба діяти! 

Я взяла в аптечці перекис водню і залила рану, потім 

голку з ниткою змочила в спирті і заштопала роздерте місце. 

Після всього обробила зеленкою. Діана виконувала роль 

асистента, тримала пацієнта і допомагала мені. Радості за 

пророблену справу не було меж! 

Перший час білченя жило в мене в коробці, а вже до 

вечора я побачила, як його понесла на собі мама-білка. Воно так 

обвило її шию, що вона була наче в пухнастому намисті з 

зеленими цяцьками. Це була моя перша успішна операція, за яку 

мене дома всі похвалили! 

Так хочеться, щоб все швидше закінчилося і всі 

повернулися до звичайного життя. Мого дідуся не врятували 

лікарі, а все через те, що в нас в районі недостатньо 

укомплектоване реанімаційне відділення. 

Я не хочу носити просто білий халат, мрію стати 

лікарем-хірургом, таким, про якого будуть писати газети – 

розумним, чесним, щирим, привітним, як лікарка Віра з серіалу 

«Доктор ВІРА». 

Під час пандемії медики достойно прийняли удар і до 

сьогодні відстоюють своє високе звання! Хвала і честь таким 

людям, які, рятуючи чужі життя, забувають за свої, не бачать 
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рідних тижнями, проводять цілі дні у парких костюмах та 

задушливих масках. 

Щиро надіюся на те, що на зміну чорній полосі прийде 

біла…грози розійдуться над Україною, мама почне знову 

займатися улюбленою справою, я зможу бігти на уроки і 

нарешті зустрінуся з друзями, все стане на свої місця, і через 

роки хорошого навчання нарешті здійсниться моя недитяча 

мрія. 

Давидна Аня, 14 років  

Чернівецька обл. 

Кельменецький р-н 

с. Нелипівці 

 

Честь і совість. Ми так часто чуємо 

ці слова, що мимоволі втрачається між буднів людей їхнє 

істинне значення. Ми промовляємо їх, не задумуючись над тим, 

що вони означають насправді і яку силу несуть у собі. На жаль, 

для багатьох із нас це лише символи, що не мають змісту і 

вживаються тільки для ефектних промов.  

Честь і совість… Що вони для людини? Яке місце 

займають у серці серед інших людських чеснот? Чому саме ці 

якості є головною цінністю людського життя, фундаментом 

віри, справедливості та милосердя?.. Ці запитання завжди 

хвилювали та бентежили думки людей, бо у всі часи 

незаплямована честь і чиста совість були найціннішими 

людськими рисами. 

   Мені хотілося б присвятити своє життя медицині і в 

майбутньому стати людиною, до якої звертатимуться по 

допомогу та підтримку, тому питання честі й совісті для мене 
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пов’язані, перш за все, із професійними та людськими якостями 

обраного фаху. 

    У багатьох із нас вже з раннього дитинства є мрія 

обрати професію, що буде улюбленою протягом усього життя, 

та коли настає цей вирішальний момент, приходить 

усвідомлення, що вибір - вельми нелегкии,̆ адже на світі безліч 

професій до душі, та й вибрати одну - справа відповідальна й 

важлива. 

  Величезну повагу й щирий захват у мене викликає 

професія лікаря. Саме їм відведено дуже важливу роль у 

розвитку та безпеці людства, адже в їхніх руках життя – 

безцінне, унікальне, неповторне. Від народження і до глибокої 

старості лікар, як янгол-охоронець, який подає руку та 

підставляє надійне плече, коли боляче і важко.  

   Лікар – одна із найгуманніших та найблагородніших 

професій на землі. Ще з давніх часів до цілителів завжди було 

особливе шанобливе ставлення. Люди вірили й вірять в те, що 

лікар їм неодмінно допоможе, бо знання, підкріплені практикою 

та бажанням допомогти, мають силу, що вселяє надію. Однак, 

професія лікаря – надзвичайно складна й серйозна справа, бо 

саме від нього залежить здоров’я, а часто й життя людеи.̆ 

Працювати в лікарні – бути на полі бою, де за вікнами вирує 

життя, а всередині його рятують всіма силами. Нести 

відповідальність за життя інших, не боятися труднощів, 

розсудливо приймати рішення, діяти в інтересах пацієнта, не 

зважаючи на власні, усе це виснажлива робота. 

  Справжній лікар має бути професіоналом своєї справи. 

Основнии ̆ ио̆го принцип: «Не нашкодити!». Слідуючи 

моральним законам честі та совісті, лікар повинен триматися 

впевнено і не здаватися до останнього в боротьбі за життя 
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пацієнта. Лікар ототожнюється з психологом. Уміти зрозуміти, 

підтримати й усе пояснити пацієнту - вміння професіонала. Що 

ж так приваблює людей у цій професії? На мою думку, 

більшість лікарів обрали свій шлях не з мотивів особистої 

користі та прибутку, а перш за все, через бажання приносити 

людям добро та бути корисними їм. Саме цеи ̆мотив відповідає 

головніи ̆ сутності медицини – гуманності, а істиннии ̆ лікар 

повинен в будь-який час надавати допомогу хворим людям, хоч 

і робити це зовсім нелегко. Я переконана, що заради поставленої 

мети я готова долати труднощі і не боюся того, що у 

майбутньому мене чекає рутина повсякденної роботи. 

  Однією з причин, чому я обрала своєю майбутньою 

професією фах лікаря – це бажання зробити свій внесок у 

боротьбу зі смертельними хворобами. Наше життя 

швидкоплинне, людина безупинно старіє і втрачає сили, тому я 

мрію винайти ліки від старості та всіх невиліковних хвороб, аби 

люди довше могли насолоджуватися життям. Дякувати Богу, 

вже є багато талановитих лікарів, які винайшли ліки проти 

захворювань, що раніше вважалися невиліковними. Я хочу бути 

однією із них, а тому докладу максимум зусиль, щоб стати 

справжнім професіоналом та присвятити своє життя здоров’ю 

людеи,̆ стати їхнім життєвим провідником та порадником. 

    Маис̆терність хорошого лікаря визначається не тільки 

обсягом знань, компетентністю в тій чи іншій галузі чи у вмінні 

правильно поставити діагноз, а и ̆ у здібності блискавично 

приймати єдино правильні рішення, ио̆го людській сутності, 

толерантності, турботі та самовідданій любові до людеи.̆ Тому 

вагоме значення мають душевні якості й мотиви, котрими лікар 

керується у щоденній праці. Совість лікаря буде чистою, якщо 

за кожного свого пацієнта він боротиметься до кінця, як за свою 
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рідну людину. Бо справжній лікар не тои,̆ хто проиш̆ов курс 

медицини, а той хто усвідомлює свій обов’язок, відповідальність 

перед людьми, тои,̆ чиїми діями керує честь і совість.  

     Життя – це найбільше диво и ̆ найдорожчий скарб, 

котрии ̆ треба берегти й цінувати. Помилку математика, 

продавця, кравця виправити можна, але необережність лікаря – 

ніколи. Бути медиком – місія від Бога. Лікувати людеи,̆ рятувати 

їх від хвороб і смерті, що може бути цінніше і прекрасніше? 

«БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ МОЄЇ УЯВИ» 

 

Мардар Ольга, 11 років 

Чернівецька обл. 

Кельменецький р-н 

смт Кельменці  

 

Дивакувата Яринка подалась до 

руїн старого, таємничого замку. Так, саме 

дивакувата. Адже ця одинадцятилітня, блакитноока, з двома 

кумедними хвостиками дівчинка не була схожою на своїх 

одноліток. Її завжди цікавило щось інше: загадкове, таємниче, 

трохи фантастичне і, навіть, небезпечне. Їй подобалось 

розкривати таємниці тисячолітніх предметів та місць.  

Сьогодні вона приїхала до бабусі в маленьке містечко з 

мальовничими пейзажами. Підкріпившись сезонними овочами з 

бабусиного городу, побігла до розвалин замку, що виднілися за 

сосновим лісом.                                                                                                        

Яринка прямувала повз річку Дарга, на березі якої було 

багато маленьких кольорових будиночків.  Далі знайомою 

стежкою пройшла ліс, і перед нею відкрився неймовірно 
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таємничий, напіврозвалений замок.  Вона частенько сюди 

приходила. Їй завжди хотілося знайти річ, котра належала графу 

Лобану, який там проживав у ХІХ столітті. Дівчинку ніколи не 

лякали страшні легенди про замок, які розповідала їй бабуся.  

Вже в замку Яринка почула якийсь незрозумілий звук. 

Вона подумала, що це привид графа Лобана. Коли  прислухалась, 

то зрозуміла, що це був звичайний вітер. Перечепившись через 

камінь, дівчинка помітила під ним малюнок, що нагадував карту. 

Яринка смикнула його, та, на жаль, він розірвався. І тоді в її руці 

залишився лише шматочок. Дівчинка зраділа знахідці, адже це 

дійсно була справжнісінька карта.  Їй здалося, що хтось за нею 

спостерігає, ніби промайнула чиясь тінь.  

- Ти хто? - запитала Яринка та оглянулася, але поруч 

нікого не було. Тоді швиденько вибігла з замку та повернулась 

додому.  

Ввечері Яринка  зустріла свого друга Сашка та його 

молодшу сестру Катрусю. 

- Привіт! - викрикнула Яринка і вирішила розповісти все, 

що відбувалося в замку. 

- Мені потрібна ваша допомога, - звернулася дівчинка до 

друзів. 

- Я хочу, щоб ви допомогли мені дістати залишок карти. 

Гадаю, що в ній є щось важливе і дуже цікаве. 

- Ми охоче допоможемо, - відповів Сашко. 

- Так, обов’язково ! – зраділа Катруся. 

- Гаразд. Тоді о восьмій годині зустрічаємося біля старого 

млина. І не забудьте взяти із собою ліхтарики, - сказала Яринка. 

Наступного дня Яринка прокинулася вранці, приготувала 

рюкзачок, в який поклала ліхтарик, мотузку, смачні бабусині 
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пиріжки та вирушила до обумовленого місця. Там на неї вже 

чекали друзі.  

- Ходімо до замку, - сказала Яринка. 

- Так, гайда через ліс, - відповів Сашко. - Але будьмо 

обережні, чув, що там є вовки, і не тільки. 

- Гайда,- мовила Катруся. 

Діти прийшли до замку і Яринка показала камінь: 

- Ось він. 

Друзі витягли мотузку, обв’язали нею камінь і 

зіштовхнули його з місця. Там вони знайшли другу половину 

карти. На ній було зображено дерево, озерце у формі ока, печера 

Каркан, а між ними була стрілочка червоного кольору, яка 

вказувала напрямок руху. 

- Мабуть, в тих місцях, які є на цій карті, сховані 

підказки! - сказала Ярина. 

- Так! Такої пригоди у нас ще не було, - відповів Сашко. - 

Розпочинаємо пошуки дерева. 

- Але ж в лісі так багато дерев, як ми знайдемо потрібне? 

– розлютилася Катруся. 

- Давайте логічно мислити. Карта напевно належить графу 

Лобану  -  мовила Яринка. - Отже, це було декілька століть тому. 

І дереву має бути не менше двохсот літ. 

- Я знаю, де росте це дерево! - вигукнув Сашко. - Ми з 

батьком ходили по гриби і бачили його. 

Друзі вирушили до лісу. Це був величезний старий дуб з 

розлогим гіллям. На ньому вони помітили дупло. Яринка 

заглянула в нього і вигукнула: 

- Є! Тут є записка.  

Всі кинулися її читати. Яринка знову помітила ту саму тінь і 

сказала: 
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- Тут певно хтось є. 

- Та хто тут може бути? - сказала Катруся. 

«Зверніть увагу на вершечок дерева» - прочитав Сашко в 

записці.  Поглянувши вгору, Яриночка помітила фіолетовий 

пакуночок. 

- Я залізу та дістану! - викрикнув  Сашко, піднімаючись 

на височезний дуб. Тільки-но він доторкнувся до пакунку, як 

з’явилося потужне, яскраве світло, що всі примружили очі. А 

хлопчик зник. Дівчатка спочатку розгубилися, тому що не знали, 

де шукати Сашка. Яринка сказала: 

- Це пов'язано з картою. Тому рушаємо далі.  

Дівчата знову склали дві частини карти. Наступним було 

зображене озерце в формі ока, це відоме туристам місце. Ярина 

та Катруся  пішли до водойми, там вони знайшли  пляшечку з 

іншою вказівкою. Катруся розгорнула і прочитала: «Ваш друг у 

СВІТІ ТРОЛІВ, і щоб його врятувати виконуйте всі вказівки!». 

Наступним пунктом на мапі була печера Каркан. 

- Біжімо! Швидше! - викрикнула Ярина. Зайшовши до 

печери, Катруся ввімкнула ліхтарик,  і в невеликому отворі стіни 

дівчата побачили  записку. Яринка прочитала її: «Щоб 

потрапити в світ тролів, візьміться за руки та повторіть наступне 

заклинання: РАРУС - КАРБАРАРУС!». Дівчатка взялись за руки 

та з усієї сили крикнули: 

- РАРУС - КАРБАРАРУС!  

Тоді з’явилися  старі дерев’яні двері, перед якими лежав 

зелений килимок. Катруся смикнула за ручку, та двері були 

зачинені. Під килимком Яринка знайшла старий величезний 

ключ і відчинила ним двері. І тут знову їх засліпило те саме 

яскраве світло. Вони ступили вперед і побачили велетенського 

троля, який був одягнутий в зелену сорочку та чорні штани. 
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Спочатку дівчатка розгубилися. Але Яринка, саме дивакувата 

Яринка, викрикнула:   

- Привіт! 

- Привіт, - відповів велетень і продовжив. - Моє ім’я 

Чаремік. Я живу тут вже двісті років. Мені стало дуже сумно і я 

вирішив пожартувати над людьми. Я часто це робив, однак 

нікому не вдавалось зустрітись зі мною. Ви дуже сміливі 

дівчатка, оскільки не побоялись і продовжили свій шлях до 

невідомого. Тому я повертаю вашого друга. 

В цей час відкрилися двері, і прошепотів тихенький голос: 

- Яринко, прокидайся. Онученько, ходімо снідати.  

Яринка розплющила очі і трішки засмутилась, що все  було не 

насправді. Це був лише сон. 

 

Назаришин Анатолій, 15 років  

Чернівецька обл. 

 Глибоцький р-н 

с. Кам’янка 

 

Я йду по безмежному полю. Де ж 

його кінець? Видно лише жовті яскраві 

колоски пшениці, які ледь-ледь похитуються від подиху вітру. 

Де-не-де виглядають червоні голівки маків та милують око сині 

волошки.  А які тут запахи! Вдихаю повітря на повні груди і 

відчуваю, як душа радіє від краси моєї Батьківщини - України. 

Вирішую прилягти на родючій землі. Дивлюся вгору і 

помічаю, як по чистому голубому небу пропливають хмаринки. 

Здається, вони граються між собою. Ось мале слоненя поливає 

хоботом квітник мами, а неподалік вершник змагається в 

нерівному бою з величезним чудовиськом. Цікаво, чи зуміє він, 
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пройшовши всі перешкоди, врятувати найцінніше в своєму 

житті? Тільки погляньте, цей равлик наздоганяє веселого 

собаку, що, мабуть, забув, де ж закопав свою кісточку. А 

дівчинка поряд складає зірки в свій солом’яний кошик. Тільки 

прошу, поверни їх назад до заходу сонця. Адже, як тоді знайде 

дорогу перехожий, що повертається нарешті до рідної домівки? 

Так цікаво мені спостерігати! І додому повертатися 

зовсім не хочеться. 

Аж раптом на небі з`являється темна хмара. Вона пливе, 

неначе корабель, який здатний перетнути усі океани, 

незважаючи на будь-що.  Помічаю, що усі інші хмаринки все 

швидше ховаються за нею. Темна хмара заполоняє все небо, 

бере його у свої володіння.  

На землі здіймається сильний вітрюган. Він гне золотаві 

колоски пшениці все нижче і нижче до землі, стає 

прохолодніше. В голові чую мамині слова, які вона завжди 

промовляє перед зливою, коли я граюся з друзями на вулиці: 

«Час повертатися додому!» 

Встаю з землі, при цьому відчуваю сильний головний 

біль у скронях і бачу, як переді мною уже не пшеничне поле, а 

величезне чорне полотно розкинулося. Де ж я?  

Десь вдалині вимальовується силует людини. Я починаю 

йти назустріч по чомусь дуже м’якому і приємному для моїх 

босих ніг. Ступаю крок за кроком, так обережно, наче десь серед 

цієї перини захована голка. Підходжу ближче і розумію, що це 

хлопчик моїх років сидить і розмахує ногами десь у безодню. 

Я вирішую присісти поряд, не спитавши дозволу. 

Поглянув на нього, такого світлого, в чистій біленькій 

сорочечці, та й питаю: «Як тебе звуть?». Він промовчав. 
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Можливо, просто йому також не можна говорити із 

незнайомцями? 

Тут спокійно, не холодно і не жарко. Зрідка тільки чути 

звуки грому. Дивно все це! 

Просидівши так декілька хвилин, мовчазний хлопчик 

звернувся до мене: «Як ти сюди потрапив?». Тепер мені 

довелося змовчати, адже відповіді на запитання я не знав. 

Наше мовчання продовжувалося ще довго. Я встиг 

оглянути все, що було навколо, але все-одно не міг зрозуміти, де 

я. 

Вирішую знову порушити нашу мовчанку: «Де ми?». 

Навіть не поглянувши на мене він відповів: «На хмарі». 

Ці слова прозвучали так, ніби це звична річ для будь-якої 

людини тут опинитися. Не повіривши, я перепитав: «На хмарі?». 

- Ходи зі мною, - він мене покликав. 

Я й пішов. Ми дійшли до краю. Я поглянув і зразу ж зробив 

декілька кроків назад.  

- Не бійся, не впадеш, - посміхнувся хлопчик. 

А й справді, ми були на тій же темній хмарі, що я бачив, лежачи 

на землі серед пшениці. З такої висоти все здавалося таким 

маленьким. Навіть безмежне поле було не таким вже й 

безмежним. 

- Сідай поруч! - запропонував він мені. 

Ми сіли на самому краю хмарини. Тобі, читачу, мабуть здається 

це все неможливим. Але я теж не міг повірити! 

Ми сиділи, спустивши ноги донизу. На землі я був безстрашним 

хлопчиком, який здатний зловити жабу, взяти в руки змію. Я 

навіть не боявся сусідського злого собаку. Але тут, так високо, у 

мене тремтіло все тіло від страху. 
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- Не бійся, ти не впадеш! - промовив новий друг, відчувши 

мою тривогу. 

Трішки заспокоївшись, я почав уважно розглядати свою 

планету. 

- Розкажи мені, будь ласка, про Землю. Що це за споруди, 

в яких живуть люди? Чому вночі, хоч і сонце ховається за 

небокраєм, все-одно так світло? Хто розкриває квіти і вчить 

пташок співати?  

Мені здалося це дуже дивним.  

- Невже він справді не знає відповіді на свої запитання? - 

подумав я. - Добре, я тобі розповім. Споруди, в яких живуть 

люди, називаються будинками. 

- А хто їх придумав? – перебив мене хлопчик. 

- Ну звісно, люди. 

- А як? – здивовано спитав він. 

Я задумався на хвилинку і відповів: 

- Коли в людини виникає в чомусь потреба, вона починає 

фантазувати і уявляє, що можна створити. І тільки сміливці 

здатні втілити свою безмежну уяву в життя. Уява однієї людини 

настільки яскраво працювала, що тепер жодна людина не живе 

на вулиці. 

- А ось ця річ, якою ви прибираєте в будинку, вона ще так 

голосно кричить. 

- Це пилосос, - я швидко здогадався про що йде мова. 

- Його теж придумала людина? 

- Так!  

 Це означає, що будь-яка людина може щось 

нафантазувати і втілити в життя? 
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- Звісно! Тільки для цього потрібно мати сильну віру в 

себе. Щоб попри всі падіння і невдачі, підніматися і йти до 

кінця.  

- А що б ти хотів створити для своєї планети? 

- Я б створив місце, де люди могли б торкнутися краси 

природи без шкоди для неї. 

Я не встиг договорити, як раптом здіймається сильний 

вітер, який піднімає мене і несе далеко від мого нового друга. 

«Буваааай!» - чую його крик. 

Я прокидаюсь. Відкриваю очі і бачу, що лежу серед того 

ж безмежного поля, а темна хмара вже далеко. 

Але ж це був не сон, правда? 

Встаю і йду додому з важливою думкою в голові: «Я 

знаю, яку із своїх ідей завдяки моїй безмежній уяві буду 

втілювати в життя! Обіцяю не здаватися і йти до кінця!» 

 

«ДАЛІ БУДЕ, НІ, «ДАЛІ» - ВЖЕ Є!» 

 

Остапова Єлєна, 13 років 

Чернівецька обл. 

 Сторожинецький р-н 

с. Михальча 

 

 

                            ЯК МАЛЕНЬКІ РЕЧІ 

МОЖУТЬ ЗМІНИТИ УСЕ ЖИТТЯ 

 

Розділ 1.  ВСТУП 
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        Безсонні ночі, напружені розрахунки, сумніви, бажання все 

полишити – це вже позаду. Зараз у голові лише думки про 

минуле та про відпустку, яку мені надав головний офіс за його 

рахунок. 

       Я сиджу на трохи відкинутому зручному кріслі з підігрівом, 

пристебнута надійними ременями безпеки, і дивлюсь у велике 

вікно на недбало розсипані цяточки зірок. Це вже третій день 

моєї подорожі до пункту призначення, хоч ми вже на половині 

шляху. В моєму салоні тиша, і лише електронний годинник на 

увігнутій стінці приміщення тільки що сповістив про третю 

годину «дня».  За словами командира «JtH[83-R]», нам летіти ще 

приблизно два дні. Нудно. Невже люди у 2031 році не 

придумали нічого цікавішого, крім лінзи віртуальної реальності 

для очей та робота, який може прийняти форму будь-якої 

тварини?! Справді нудно. Ви, мабуть, хочете спитати: «Що тут 

відбувається?! Де я знаходжусь? Як звичайний літак може 

летіти декілька днів безперестанку? Що то за робот, котрий 

змінює свій вигляд на тварину, яку ти забажаєш? Що це все 

значить?!».   

А я вам здивовано відповім: «Що? З якого ви року? Це ж 

звичайний туристичний космоліт, який прямує з космодрому 

«Mars-4/27» до сузір'я Фомальгаут».  

Ви знову ставите мені запитання: «Як?! Це ж дуже 

далеко! І ви ще плануєте долетіти туди лише за два дні?»  

А я вам знову відповім: «Так, оскільки це космоліт, який 

може розвивати швидкість, у десятки або навіть у сотні разів 

більшу за швидкість світла, і я здивована, що ще є люди, які 

вражені інформацією про двигун, що був створений близько 

десяти років тому, і я, доречі, зіграла у цьому досить важливу 

роль». І ви чогось стоїте у повному шоці, та такому, що можете 
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вимовити лише одне слово: «Ви?». Відповідь на це питання я 

можу сформулювати з посмішкою та без сумнівів: «Все дуже 

просто, бо я ступила на шлях вищої інженерії зовсім 

несподівано. Моє життя змінили декілька аркушів 

надрукованого паперу, які випадково потрапили до мене, і ніби 

нічим не примітний диск, а ще – ви не повірите – дрібка 

звичайнісінької кухонної солі». 

Розділ 2. «ЕКСКУРСІЯ» 

Усе почалося тоді, коли я прилетіла в 2020 році 

туристкою до столиці США. Під кінець свого відпочинку я 

вирішила придбати квиток на екскурсію по комплексу NASA*. 

Моєму щастю не було меж: не кожному життя дає можливість 

ходити там, де працюють найрозумніші представники країни і 

де тестують новітні технології для космосу. Вже у цьому 

величезному комплексі я крокувала коридорами, тримаючи в 

руках кілька різних путівників з матеріалом про екскурсію, 

журналів та листів з рекламою. Через те, що я з цікавістю 

задивлялась на інтер'єри та на різноманітні експерименти через 

скляні стіни, які стояли вздовж усього коридору, тож можна 

було слідкувати за роботою працівників, я встигла досить 

далеко відстати від своєї групи і таким чином заблукати. 

Намагаючись на ходу зрозуміти, де я зараз знаходжуся, за 

допомогою карти комплексу, я випадково зіткнулась з жінкою, 

яка несла купу буклетів з якимись документами та дисками. 

Зненацька ця стопка частково скріпленого паперу опинилася на 

підлозі, разом із моїми путівниками порятунку від самотності. 

Перепросивши у жінки за прикрий інцидент, я почала 

допомагати їй збирати розсипані на підлозі буклети й диски, 

мимохідь відкладаючи набік свою «макулатуру» – непотріб, 

який був у моїх руках перед зіткненням. Під час цього нудного 
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заняття у нас зав'язалася розмова. Виявилося, її звати Кейт, і 

вона тут працює секретарем. Поки ми розмовляли, мою увагу 

привернули її скріплені папери. На моє питання «What is it?» 

(«Що це?»), вона відповіла, що це розробка космічного двигуна, 

який здатний працювати у двох режимах і може подолати, за 

розрахунками творців, швидкість світла завдяки НАНО-

пальному. Але під час тестування двигун не запрацював у більш 

потужному режимі, хоч розрахунки були правильні. По суті, 

проєкт скасовано, і тому Кейт нема сенсу приховувати винахід. 

Після того як було зібрано наші буклети з підлоги, ми 

подякували одна одній за допомогу. Попрощавшись, Кейт 

вирушила далі, а я знову пішла за своєю групою, намагаючись 

не натрапити на когось ще раз.  

* * * 

Через деякий час я була в літаку «Вашингтон – Київ» і, 

знову передивляючись матеріали минулої екскурсії, помітила 

з’єднані скріпкою листки, що відрізняються від інших, а між 

ними був диск із емблемою NASA. На аркушах було 

надруковано креслення двигуна, про який розповідала Кейт.  

Мабуть, тоді ці листки потрапили до мене випадково, 

коли я з секретаркою розбирала купу паперу.  

У той момент я замислилася: «Чому не працює цей 

двигун? У чому проблема?» Тоді я ще навіть не уявляла, що 

відповідь буде коштувати мені багато витраченого часу та 

довгих безсонних ночей, проведеними за розрахунками.  

Розділ 3. «БЕЗСОННІ НОЧІ» 

Нарешті, після приземлення в один із аеропортів Києва та 

після дев’ятигодинної мандрівки на авто до Чернівців, я була 

вдома. Усе було як завжди: усі предмети на своїх місцях, знову 

розквітла орхідея, кішка мирно сопіла на зеленому килимі... Але 
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тоді мене це зовсім не хвилювало. Мене цікавила проблема 

двигуна, про існування якого я дізналася зовсім нещодавно.  

На аркушах була докладна інформація про НАНО-пальне та 

роботу двигуна у письмовому вигляді. На диску, як з’ясувалося 

під час його переглядання на комп'ютері, була 3D модель 

винаходу та його показники, а також інформація про його 

несправність. Як виявилося, двигун працює у двох режимах: у 

звичайному та у форсажному*. Паливом служить нове НАНО-

пальне, яке виводить об'єкт за межі атмосфери Землі у 

звичайному режимі, а вже у космосі надає літальному апарату 

надсвітову швидкість. Але двигун з якихось причин 

відмовляється входити в форсажний режим. Я не могла 

второпати, що саме там може бути не так, оскільки проблема 

може критися у будь-якій деталі.  

* * * 

Навіть після вкотре перевірених розрахунків усі цифри 

знову збігалися. Але формула згорання палива у форсажному 

режимі викликала у мене сумніви. Перевіривши хімічну 

формулу декілька разів, я зрозуміла, що в ній бракує якогось 

інгредієнту і що без нього двигун відмовляється виходити на 

другий режим. У такі моменти хочеться усе кинути, усе забути... 

Невже я вже витратила стільки місяців марно? У чому ж 

причина?Але якщо я вже поставила собі за мету знайти істину, 

то не повинна здаватись! З того моменту я ніколи не пожалкую, 

що не повернула назад. 

* * * 

У чергову безсонну ніч я вирушила на кухню, 

намагаючись ходити якомога тихіше, щоб нікого не розбудити. 

Оскільки я не хотіла морочитися з їжею, бо ж треба було знову 

робити нові розрахунки, моїм гастрономічним вибором став 
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банальний бутерброд. Намастивши маслом хліб, я наблизила 

дрібку солі до бутерброда, та в ту мить в голові щось наче 

клацнуло. Мабуть, мої думки з останніх сил намагалися хоч 

якось упорядкуватися. Сіль... Звичайнісінька сіль у моїй 

долоні... А може… Я дивилася на сіль, а думки в голові почали 

шикуватися в рівнесенькі шеренги: треба додати новий елемент 

у формулу! Звісно, в паливо додавати сіль просто немає сенсу. 

Але вже в космосі для активації форсажного режиму, треба у 

камеру згорання вкинути знайомі кожному білі кристали, щоб 

завдяки своєму хімічному складові вони запустили нову 

ланцюгову реакцію. Пальне буде придатне для потрібного 

режиму, адже відбудеться реакція з великим виділенням енергії.  

Вже за декілька секунд я була за робочим столом та перевіряла 

свої здогади. Судячи з результатів, двигун буде працювати. Я 

недарма витратила час, міркуючи про причини проблеми! І вже 

зі спокійною душею змогла виспатись. До цього часу безсоння 

щодня нагадувало мені про себе головним болем та 

величезними, як мені здавалося, синцями під очима. 

Розділ 4. «ЗНОВУ В NASA» 

Наступного дня я відшукала в соціальних мережах Кейт, 

оскільки мені потрібно повідомити, у чому полягала проблема з 

двигуном, а секретарка була єдиною, кого я знала з NASA.  

Вийшла з нею на зв'язок, я розповіла свою історію, 

починаючи з аркушів, які випадково потрапили до мене, та 

диска з кресленням двигуна, і закінчуючи несподіваним 

рішенням проблеми, не уточнюючи нічого про сіль. Жінка 

сказала, що розповість керівництву про мене, і також додала, що 

я відгукнулася вчасно, адже вони вже хотіли закривати проєкт. 

Через декілька годин я отримала нове повідомлення від Кейт, у 

якому вона повідомила про моє запрошення до NASA за їхній 
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рахунок, тож я можу вирушати через два дні.  Домовившись з 

батьками, через деякий час я вже знову була в літаку «Київ – 

Вашингтон» після кількох годин їзди на авто до столиці 

України.   

 

* * * 

В аеропорту мене зустріла особисто Кейт, і ми вже хотіли 

їхати до центру NASA. Але я попросила спочатку відвезти мене 

у патентне відомство США. Я забула повідомити, що ще вдома 

подала електронну заявку на отримання патенту «Стабілізація 

ланцюгової реакції НАНО-палива для досягнення надсвітової 

швидкості». Кейт здивувалась, і по її очах я зрозуміла, що саме 

зараз вона усвідомила: мої наміри досить серйозні. Отримавши 

патент, ми вирушили до комплексу технологій NASA. 

* * * 

Прибувши на місце, Кейт організувала мені зустріч з 

керівництвом проєкту. Я повідомила, що зробила перерахунок 

процесу згорання палива на другому (форсажному) режимі, і 

дійшла висновку, що формула містить прорахунок. Проблема 

полягає в тому, що космічний вітер блокує процес виникнення 

ланцюгової реакції палива для подолання швидкості світла. Але 

є рішення! Для цього треба зробити невеликі зміни у конструкції 

двигуна, вмонтувавши дозатор для подачі додаткового реагенту, 

який викликає ланцюгову реакцію. І на підтвердження своїх слів 

я надала креслення дозуючої системи і формули розрахунку 

процесів. Побачивши у формулах компонент NaCl, всі були 

ошелешені: це мало ефект бомби, яка вибухнула. Після 

багаторазової перевірки результатів, керівництво й інженери 

комплексу дійшли до висновку, що усі розрахунки коректні та 

можуть використовуватися у виробництві двигуна.  
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Через деякий час інженери виготовили систему дозації та, 

змонтувавши її на двигуні, провели стендові випробування на 

полігоні.  Вони мали позитивний результат, і двигун видав 

параметри для подолання швидкості світла. 

За час перебування у дослідному центрі, де проводилися 

дослідження та випробування двигуна, я доволі багато часу 

проводила з Кейт. І поступово ми стали хорошими подругами. 

* * * 

Після закінчення випробувань відбулася нарада щодо 

виробництва першого надсвітлового космольоту. Постало 

питання про виготовлення дослідного екземпляру космічного 

корабля. Але тут виникли певні суперечки, про які я згодом 

дізналася від Кейт. Деякі інженери вирішили привласнити собі 

винахід установки стабілізації. Тоді Кейт їх «протверезила», 

заявивши, що мною вже зареєстрований патент на цей 

винахід. Також Кейт доповіла керівництву NASA щодо ситуації, 

яка склалася. Розібравшись у суті проблеми, керівництво 

запропонувало мені посаду інженера-конструктора. Певна річ, я 

погодилася! Ну, а хто б відмовився від такої привабливої 

пропозиції? 

Розділ 5. «Я СТАЮ ІНЖЕНЕРОМ» 

А потім... Потім було багато цікавої роботи. Ми 

«навчали» космольоти літати швидше і швидше. Але ще треба 

було «вчити» їх скидати надсвітлову швидкість, що, мабуть, 

було складніше, ніж подолати її.   

Так ішов день за днем, місяць за місяцем, літо за зимою. 

Роки йшли за роками, і ось так минуло майже 10 років. Кораблі 

давно вже подолали швидкість світла: вантажні – у десятки 

разів, а пасажирські і дослідні космольоти – у сотні. Подорожі 

між галактиками стали буденністю, і ось я лечу на службово-
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туристичному космічному кораблі «JtH[83-R]» у свою відпустку 

до сузір'я Фомальгаут на планету Антарес і розповідаю свою 

історію вам.  

 

* * * 

О сьомій годині ранку під диваном заверещав будильник 

китайського виробництва, сповіщаючи, що мені час вставати й 

збиратися до школи. І вся моя блискуча кар'єра, успішна 

конструкторська діяльність разом з космічною відпусткою 

накрилися величезним мідним тазом! Але, може, цей сон колись 

здійснитися у моєму житті?   

Хтозна... 
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Зміст 

Василь Джуран. Паралель воскресіння проекції світла                          5 
«Творчі канікули»                                                                                       6 

ТВОРИ ПЕРЕМОЖЦІВ 
«ЗНАЙОМТЕСЯ – ЦЕ МИ» 

2017 

Андрус Крістіна                                                                                          7 

Герцаївський р-н 
 с. Куликівка 

Заєць Наталія                                                                          12 

Кіцманський р-н  
смт  Неполоківці 

2018 

Краснов Микола                                                                                        39 

Кіцманський р-н 

с. Клокічка 

2019 

Боднар Олександра                                                                                   78 

Кіцманський р-н 

с. П’ядиківці 

Рашківська Крістіна                                                                79 

Хотинський р-н 
м. Хотин 

2020 

Заплітний  Богдан                                                                                  132 
Хотинський р-н 

с. Зарожани 

Ялова Ілона                                                                                             137 
Кельменецький р-н 

с. Комарів 
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«ТАК, Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ» 

     2017 
Стус  Раїса                                                                                             15 

Кіцманський р-н 

с. Оршівці 
Тулівська Олена                                                                            24 

Кіцманський р-н 

с. Гаврилівці 

 

   2018 

Даневич  Христина                                                                        42 

Кіцманський р-н 
с. Стрілецький Кут  

Перепелюк Аня                                                                              45 

Хотинський р-н 

м. Хотин 

2019 

Китайгородська Олена                                                                 80               

Кельменецький р-н 
с. Грушівці 

Бейзак Каріна                                                                                 89 

Герцаївський р-н 
с. Горбово 

2020 

Вершута Олександра                                                                  139 

Хотинський р-н 
м. Хотин 

Поляк Іванна                                                                                140 

Путильський р-н 
с. Рижа 

«ПРИРОДА — ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ТА КРАСИ» 

2017 
Тимофійчук Людмила                                                                  26 

Кіцманський р-н 

с. Малятинці 

2018 
Олійник Марія                                                                               47 
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Кіцманський р-н 

смт Неполоківці 
Бурдун Діана                                                                                  48 

Кіцманський р-н 

смт Неполоківці 

2019 

Ілій  Руслана                                                                                  92 

Герцаївський р-н 

с. Годинівка 
Сихвордт  Вікторія                                                                       94 

Кельменецький р-н 

 с. Подвір’ївка 

2020 

Онуфрійчук Валерія                                                                   141 

Кельменецький р-н 

с. Козиряни 
Онисків Наталія                                                                          146 

Путильський р-н 

смт Путила 

«І В КОЖНОМУ ІЗ НАС УЖЕ ЖИВЕ ФІЛОСОФ!» 

2017 

Нявчук Ірина                                                                                28 

Кіцманський р-н 

с. Клокічка 

Дудчак Анастасія                                                                          29 

м. Чернівці 

2018 

Дудчак Анастасія                                                                          51 

м. Чернівці 
 

2019 

Андрущак Ольга                                                                          97 
Кельменецький р-н  

с. Бабин 

2020 

Бурлака Аделіна                                                                          146 
Кельменецький р-н 
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с. Росошани 

«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ» 

2017 

Сирна Вікторія                                                                            30 

Кіцманський р-н 

смт Неполоківці 

Шершень Рима                                                                             32 

Кіцманський р-н  

с. Дубівці 

2018 

Тимчук Валєрія                                                                            55 

Кіцманський р-н  
с. Хлівище 

2019 

Грубер Яна                                                                                    107 

Кіцманський р-н 
с. Лашківка 

Чернівчан Каріна                                                                        108 

Кіцманський р-н 
смт Неполоківці   

2020 

Биховська Мар’яна                                                                     148 

Кельменецький р-н 

с. Вовчинець 

Давидна Аня                                                                                 151 

Кельменецький р-н 
с. Нелипівці 

«БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ МОЄЇ УЯВИ» 

2017 
Бажан Олександра                                                                        35 

Кіцманський р-н 

м. Кіцмань 

2018 

Бодянчук Анна                                                                               57 

Кіцманський р-н 

с. Шипинці 
Іконєн Артем                                                                                  64 
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Сокирянський р-н 

м. Сокиряни 

2019 

Бодянчук Анна                                                                             110          

Кіцманський р-н 
с. Шипинці 

Крикривий Артур                                                                        121                                                                     

 Хотинський р-н 

м. Хотин 

2020 

Мардар Ольга                                                                              154 

Кельменецький р-н 
смт Кельменці 

Назаришин Анатолій                                                                  158 

 Глибоцький р-н 

с. Кам’янка 
 «ДАЛІ БУДЕ? НІ, «ДАЛІ» — ВЖЕ Є!» 

2018 

Бажан Олександра                                                                        72 

м. Кіцмань 

Балагур Дарина                                                                             77 

Хотинський р-н  
м. Хотин 

2019 

Герасим Крістіна                                                                         129 

Герцаївський р-н 
с. Тернавка 

2020 

Остапова Єлєна                                                                            162 
Сторожинецький р-н 

с. Михальча 
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58000 м. Чернівці, вул. Шевченка, 29 

тел. (0372) 52-60-41, 52-21-23 

http://bukovinchiki.cv.ua 

http://children29.blogspot.com 

e-mail: childlibbuk@ukr.net 

 


