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ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Ïроïонований çбірник диктантів для дерæавної ïідсумкової атестаöії учнів 9-ãо класу çаãальноосвітніх навчальних çакладів укладено ç урахуванням вимоã чинної ïроãрами ç
української мови.
Óкладачі çбірника керувалися ïринöиïами, вимоãами й
нормами Äерæавноãо стандарту баçової і ïовної çаãальної середньої освіти (ïередусім такими йоãо ïолоæеннями: у ïроöесі навчання необхідно реаліçовувати одночасно навчальну,
виховну й роçвивальну мету і досяãати її; виокремлювати
çмістові лінії навчальних ïроãрам – мовленнєву, мовну, соöіокультурну, діяльнісну – ç тим, ùоб надати мовному навчанню ôункöіонально-комунікативноãо, особистісно-діяльнісноãо сïрямування та сôормувати в мовöів усі види мовленнєвої діяльності, æиттєво необхідні мовні вміння й навички
æанрово-стильовоãо текстотворення).
Ïроïоновані çбірником тексти відобраæають рівень роçвитку сучасної української літературної мови, її æанрово-стильову диôеренöіаöію, синтаксичну ускладненість і ãнучкість,
лексичну ïовноту й баãатство стилістичних çасобів, ãраматичну усталеність, стан орôоеïічної, ãраматичної та стилістичної унормованості.
Ó çбірнику містяться уривки творів української худоæньої
літератури, текстів ç історії, культури, науково-ïоïулярних
статей. Äиктанти адаïтовано до чинноãо ïравоïису сучасної
української мови і методичних вимоã навчальної ïроãрами ç
української мови для çаãальноосвітніх навчальних çакладів.
Òексти дібрано ç урахуванням таких критеріїв: відïовідність тексту мовній çмістовій лінії ïроãрами; відïовідність
соöіокультурній çмістовій лінії (орієнтовним темам ç роçвитку мовлення); відïовідність календарно-ïриродничим і
ïроôесійно-виробничим темам.
Çбірник містить сто текстів диктантів на всі види орôоãрам
і ïунктоãрам.
Ïисьмова робота ç української мови у виãляді диктанту
надає моæливість об’єктивно ïеревірити ïисемну (орôоãраôічну й ïунктуаöійну) ãрамотність учнів. Ïід час ïідãотовки
дев’ятикласників до дерæавної ïідсумкової атестаöії вчитель
має вçяти до уваãи чинники, які сïрияють усïіøному наïисанню диктанту. Їх кілька.
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Ïерøиé ÷инник – öе ãлибоке, усвідомлене çнання норм
української мови, çакріïлених ïравилами орôоãраôії та ïунктуаöії. Вони викладені в «Óкраїнському ïравоïисі», довідниках ç ïравоïису й ïідручниках ç української мови для çаãальноосвітніх навчальних çакладів.
Äруãиé ÷инник – öе наявність уміння ïравильно ïисати та
навичок автоматично ãрамотноãо ïисьма. Ñуть йоãо ïоляãає в
тому, ùо çнання ïравил мови (особливостей, çакономірностей) необхідно трансôормувати в уміння çастосовувати ïевне
ïравило до конкретної мовної одиниöі (слова, морôеми,
ôорми, синтаксичної конструкöії), а ïотім çакріïити йоãо у
схоæих (аналоãічних) мовних одиниöях. Лиøе добре çакріïлене вміння ïравильно ïисати ïевну орôоãраму чи ïунктоãраму моæна øляхом систематичних вïрав трансôормувати в
навичку автоматично ïисати ãрамотно. Ãарантію усïіøно наïисати диктант має той учень, який володіє öим автоматиçмом.
Òретім ÷инником є морально-ïсихолоãічний стан учня,
йоãо ãотовність бути уваæним, çібраним, çосередæеним, öілесïрямованим, оïеративним.
Ãотуючи øколярів до диктанту, вчителю варто такоæ çаçдалеãідь ïродумати, ç якими орôоãрамами й ïунктоãрамами
в них моæуть виникнути ïроблеми і як öьому моæна çаïобіãти. Çвісно, якùо учень не досить добре çнає ïравила, їх
слід вивчити. Однак траïляється, ùо, çасвоївøи ïравила,
øколярі не вïіçнають їх у çакономірності ïевних явиù, не
бачать öієї çакономірності в конкретному слові чи словоôормі. Ó такому виïадку необхідно виробляти вміння çастосовувати ïравило до конкретноãо матеріалу тексту. Є й такі
учні, які добре çнають ïравила, уміють доречно їх використовувати, але в умовах диктування не встиãають çроçуміти
орôоãраму чи ïунктоãраму, виçначити й відтворити ïотрібне
ïравило.
Отæе, існують ріçні мовленнєві ситуаöії. І коæна ç них ïотребує відïовідноãо ïідходу. ßкùо учень не çнає ïравил, їх
треба усвідомлено çавчити, çакріïити на баãатьох (а не на
кількох) ïрикладах. ßкùо не ïов’яçує ïравила ç орôоãрамами та ïунктоãрамами, треба виконувати більøе ріçноманітних вïрав на ïевне ïравило. ßкùо не вïіçнає в орôоãрамах і
ïунктоãрамах ïравил, çакономірностей, сïеöиôіки мови, слід
ïисати більøе ïояснювальних навчальних диктантів, виконувати творчі вïрави çі çв’яçним текстом, тренуватися у сïрийманні тексту на слух, øвидкому виділенні орôоãрами чи
ïунктоãрами ç мовноãо ïотоку.
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Основною ôормою ïеревірки орôоãраôічної та ïунктуаöійної ãрамотності учнів є контрольний текстовий диктант.
1. Ïåðåâіðöі ïіäëÿãàþòü:
• уміння ïравильно ïисати слова на вивчені орôоãраôічні
ïравила і словникові слова, виçначені для çаïам’ятовування;
• уміння ставити роçділові çнаки відïовідно до оïраöьованих ïравил ïунктуаöії;
• уміння налеæним чином оôормляти роботу.
Ïеревірка диктантів дерæавної ïідсумкової атестаöії çдійснюється çа традиöійною методикою.
2. Ìàòåðіàë äëÿ êîíòðîëüíîãî äèêòàíòó
• Äля диктанту дерæавної ïідсумкової атестаöії використовується текст, достуïний для роçуміння учнів 9-ãо класу.
• Обсяã текстів диктантів становить 160–170 слів ç урахуванням самостійних і слуæбових частин мови.
• Äля диктантів дерæавної ïідсумкової атестаöії використовуються тексти, у яких оïраöьовані ïравила орôоãраôії та
(або) ïунктуаöії української мови ïредставлено 3–5 ïрикладами.
3. Îäèíèöÿ êîíòðîëþ: текст, çаïисаний учнем ç ãолосу
вчителя.
4. Îöіíþâàííÿ
• Äиктант оöінюється однією оöінкою на ïідставі таких
критеріїв:
– орôоãраôі÷ні та пунктуаціéні помилки оöінюються однаково;
– виïравляються, але не враховуються такі орôоãраôічні
та ïунктуаöійні ïомилки: на ïравила, які не внесено до
øкільної ïроãрами; на ùе не вивчені ïравила; у словах ç наïисанням, ùо не ïеревіряється, над якими не ïроводилася
сïеöіальна робота; у відтворенні так çваної авторської ïунктуаöії;
– повторþвані помилки (у слові, яке ïовторюється в диктанті кілька раçів) вваæаються однією ïомилкою; однотипні
(ïомилки на те саме ïравило, але в ріçних словах) вваæаються кількома ïомилками;
– роçріçняють ãрубі й неãрубі ïомилки; çокрема, до
неãруáиõ налеæать такі:
1) у винятках ç усіх ïравил;
2) у наïисанні великої літери в складних власних найменуваннях;
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3) у виïадках наïисання раçом і окремо ïреôіксів у ïрислівниках, утворених від іменників ç ïрийменниками;
4) у виïадках, коли çамість одноãо роçділовоãо çнака ïоставлено інøий і якùо моæлива інøа інтонаöія;
5) у виïадках, ùо вимаãають роçріçнення не і ні (у сïолученнях не õто інøиé, ÿк...; не ùо інøе, ÿк...; ніõто інøиé
не...; ніùо інøе не...);
6) ïроïуск одноãо çі сïолучуваних роçділових çнаків або
ïоруøення їх ïослідовності;
7) çаміна українських літер російськими;
– ï’ять виïравлень неïравильноãо наïисання на ïравильне
ïрирівнюються до однієї ïомилки;
– орôоãраôічні та ïунктуаöійні ïомилки на неоïраöьовані
ïравила виïравляються, але не враховуються.
• Íормативи оöінювання диктанту:
Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

1
2
3
4
5
6

15–16 і більøе
13–14
11–12
9–10
7–8
5–6

7
8
9
10
11
12

4
3
1+1 (неãруба)
1
1 (неãруба)
–

• Äля дерæавної ïідсумкової атестаöії ç української мови в
9-му класі ïередбачається диктант, робота над яким триває
одну астрономічну ãодину.
×истовий варіант ïідïисується на титульній сторінöі так:
Роáота
на дерæавну підсумкову атестаöіþ
ç українсüкої мови çа курс основної øколи
у÷нÿ (у÷ениöі) 9 класу
(пріçвиùе, ім’ÿ та по áатüкові в родовому відмінку)
Íа ïерøій сторінöі (там, де стоїть øтамï çаãальноосвітньоãо
навчальноãо çакладу) ïроставляється число öиôрами (наïриклад, 28.05.2013 р.). Íа друãій сторінöі виконується робота.
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Ãотуючись до дерæавної ïідсумкової атестаöії ç української мови, віçьміть до уваãи кілька ïорад.
1. Ðетельно ïовторіть вивчені орôоãраôічні й ïунктуаöійні
ïравила та винятки ç них, адæе текст контрольноãо диктанту
моæе містити будь-які орôоãрами і ïунктоãрами, çасвоєні
вами в 9-му та ïоïередніх класах.
2. Критично і вдумливо ïроаналіçуйте орôоãраôічні й
ïунктуаöійні ïомилки, яких найчастіøе ïриïускалися у
своїх ïисьмових роботах ïротяãом року. Ïоміркуйте, чим
саме вони сïричинені (моæливо, неуваæністю, а моæе, ви не
çнаєте відïовідноãо ïравила чи ïлутаєте йоãо ç інøим тоùо).
Виçначивøи ïричину, леãøе çаïобіãти ïомилöі.
3. Ïеревіряючи диктант, çверніть особливу уваãу на ті
слова і роçділові çнаки, у наïисанні яких ваãалися ïід час
диктування.
4. Ðоçчленовуйте орôоãраôію та ïунктуаöію на частини.
Виçначте, ùо в коæній ç них є основним. Орôоãрами, ùо ïиøуться çа ôонетичним ïринöиïом (неáо, ліс, çорі, õодити,
маÿк, сніã), вимаãають лиøе уваæноãо слухання. Äля наïисання таких орôоãрам тренуйте слух.
5. Ïам’ятайте, ùо існують такі ïравила орôоãраôії, які не
çбіãаються ç ïравилами орôоеïії: чується [стоáóéу], а ïиøеться ç тоáоþ, відïовідно: [миеëýéеис′:а] – милуєøсÿ,
[çустр′і÷áéуö′:а] – çустрі÷аþтüсÿ тоùо. Ці орôоãрами ïиøуться çа морôолоãічним ïринöиïом. Ó таких виïадках
треба добре çнати будову слова, словотвір, частини мови та
їхні морôолоãічні оçнаки, систему відмінювання й дієвідмінювання. Äо öих орôоãрам налеæать відмінкові ôорми çмінних частин мови, дієслівні ôорми, ïравоïис суôіксів і ïреôіксів та ін.
6. Ñеред ïунктоãрам моæна виділити інтонаöійні, структурні та çмістові (смислові). Íайïростіøе ç інтонаöійними:
моæна натренувати слух на окличну, ïитальну й роçïовідну
інтонаöії та ïауçи. Відтак, якùо çнати, якій інтонаöії, ïауçі
який çнак відïовідає, то основний мінімум роçділових çнаків
буде ïоставлено ïравильно.
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Ñтруктурні ïунктоãрами найскладніøі. Ùоб ними користуватися, треба добре çнати синтаксичну будову речення, усі
тиïи роçділових çнаків і основні ïравила їх роçставляння.
Çмістові (смислові) ïунктоãрами є сïільними çі структурними, бо синтаксична будова речення відобраæає йоãо çміст,
є ôормою лоãічноãо наïовнення. Однак один лоãічний çміст
моæе мати кілька синтаксичних структур іç ріçними роçділовими çнаками: ÿк приїду – çаéду; післÿ приїçду çаéду; коли
приїду, то çаéду.
7. Ïід час самостійної ïеревірки баæано ïодумки оçвучувати наïисане. Це доïомоæе вам вчасно ïомітити доïуùені
ïомилки.

Батько нашої історії

Íестор ïрийøов до Києво-Ïечерської лаври сімнадöятилітнім юнаком і наçавæди çалиøився тут, ùоб стати не тільки
монахом-чорнориçöем, а й батьком української історії. Історики сходяться на тому, ùо він був надçвичайно освіченою
людиною, добре çнався і на давньоруських, і на іноçемних
літоïисах, які читав в ориãіналі.
Íестора часто наçивають літоïисöем. Це так, він сïравді
вів літоïис, але ïравильніøе наçивати йоãо ïисьменником,
істориком. І не ïросто ïерøим ïроôесійним істориком Ðусі, а
батьком усієї наøої історії. Íестор дотримувався літоïисних
ôорм і хронолоãічноãо викладу ïодій, але ïраãнення висловитися øирøе й докладніøе диктувало йому численні вставні
оïовіді в «Ïовісті минулих літ». Ïриãадаймо, наïриклад, історію æиття й смерті віùоãо Олеãа або роçïраву княãині
Ольãи іç æителями міста Іскоростеня.
Íестор çвів в одне öіле літоïиси, створені ïоïередниками,
творчо оïраöював їх, і ç-ïід йоãо невтомноãо ïера вийøла öілісна, тематично çаверøена книãа, яка не тільки дає уявлення ïро те, çвідки ïіøла Ðуська çемля і хто в ній найïерøий ïочав княæити, а й читається як сïравді çахоïлюючий
худоæній твір на теми наøої історії.
(162 слова)

2

Çа М. Ñлаáоøпиöüким

Майбутні засновники Києва

Òри красені, мов три туãих молодих дубки! Òакі схоæі й
такі неоднакові. Ось ïо ïраву руку стоїть Кий – найстарøий.
Íадія і ãордість усьоãо роду. Високий, ставний, øирокоïлечий. Çасмаãле рум’яне обличчя. Одвертий ïоãляд ãолубих
очей, çавæди теïлих і ласкавих, але в ãніві несхитних і твердих, мов кремінь.
Ïосередині – Ùек. Він середульøий. Ох, öей Ùек! Íе хлоïеöь, а воãонь! Ãарячий, çаïальний, ïросто несамовитий! Íікому не çмовчить, навіть батькові. Ïроте який удатний до
сïіву, до муçики: çасïіває на Ðосі – луна відãукнеться на Äніïрі. Краùе çа ньоãо ніхто не çаãрає на соïілöі. Áеç ньоãо
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хлоïöі й дівчата не роçкладають куïальських воãниù, не водять хороводів, не ïускають вінків ïо річöі. À çараç він такий
сумирний! Ñхилив ïокірно ãарну кучеряву ãолову, ùо ïолискує свіæою бронçою, оïустив додолу очі.
Õорив має сімнадöять літ. Ó ïриïухлих ãубах – дитяча наївність, а в очах, таких синіх, як весняний ряст, – неçбаãненний ïодив, ніби він уïерøе ïобачив світ. Однак, неçваæаючи
на молодість, він має дуæі й умілі руки: кує çаліçо й виãотовляє серïи.
(161 слово)

3

Çа Â. Маликом

Прощання з богами

Áув день великий, ïо вінöя çалитий сонöем. Ñïівало ïтаство ïо садах і схилах, сріблом світився й виãравав Äніïро,
неçмінно ïахло медами, влеæаними ãруøами-дичками, доçрілим літом, ùо куïалося в травах і дçеркальних водах неïорочних дів – Либіді, Ãлибочиöі, Ïочайни, рідних дочок дідича Äніïра. Їхня врода й чистота були такі неïорочно-дитинні, ùо навіть качки не колотили тієї дæерелиöі. Ðічкові
чайки çрідка торкалися крилом тоãо синьоãо срібла, та ùе
якась ластівка наï’ється йоãо й стрімко ïодасться ãеть, ùоб
навіть тінь від неї не вïала в ту чисту ãлибінь.
Ó Києві стояв ãул, як у лісі, де валяли дерева. Íа ãорі, на
схилах рубали ідолів, скидали в одну куïу й ïалили. Ïолум’я
çлітало аæ у ïіднебесся, а дими виїдали очі. Ïеруна æ
ïрив’яçали мотуçкою коневі до хвоста й волочили від Княæої
ãори, а далі ïо Áоричевому уçвоçі. Äванадöять муæів іøли
ïоруч і били йоãо ïалиöями. Ðучаєм ïереïравили до Äніïра,
хвилі ïідхоïили ідола й ïонесли рікою.
Ñтояв лемент ïо всьому місту Кия. ×орно кляли княçя
волхви й æерöі.
(162 слова)

4

Çа Ê. Мотри÷

Київ за князя Ярослава Мудрого

Княçь ßрослав Мудрий, який очолив Äавньоруську дерæаву ïісля Володимира, дбав дуæе ïро її столиöю – Київ.
Áуло öе вæе велике місто, ùо мало ïонад сто тисяч меøканöів. Ç усіх сторін ç’їçдилися до Києва свої та чуæі люди:
чи то куïити, чи ïродати ùось, чи çа інøою своєю власною
або й дерæавною сïравою, чи до суду, чи до уряду.
Äавній ãород, ùо стояв на ãорі, не міã уæе ïомістити ïід
час небеçïеки всіх меøканöів. ßрослав роçøирив йоãо втроє
й наново укріïив. Äовкола йøли високі вали, çбудовані ç ка-

5

Çа М. Êоöþáинсüким

Козацькі чайки

«Ïоява на морі чотирьох коçаöьких човнів наводила на
Константиноïоль більøий æах, ніæ ïоява чуми», – ïисав
ôранöуçький ïосол.
Çаïороçькі коçаки були вïравними воїнами не тільки на
суходолі, а й на морі. Їхні славноçвісні чайки не боялися ні
бурі, ні ваæких ãармат туреöьких ãалер, до яких вони сміливо ïідходили вïритул. ×айки – öе бойові човни, видовбані
ç дерева, ç вітрилами й веслами. Çаçвичай вони були ïонад
дванадöять метрів çавдовæки й ï’ять – çавøирøки. Íа коæну
сідало кілька десятків невтомних веслярів. Ðоçсікаючи воду,
чайка летіла, мов на крилах. Ó ній вміùалося до øістдесяти
осіб ç усім сïорядæенням, до якоãо входило навіть кілька леãких ãармат.
ßкùо коçаки бачили в морі туреöьку ãалеру, їхні чайки
миттю øикувалися у ôормі ïівмісяöя, ùоб вона не çмоãла
втекти. Íаблиæаючись до вороæоãо судна, çаïороæöі вели невïинний ïриöільний воãонь ç руøниöь, ïотім іç øаблями в
руках видиралися на ãалеру – і ïочинався рукоïаøний бій.
Òут уæе ïротистояти коçакам не міã ніхто.
Іç çахоïленоãо корабля çабирали çдобич, дно йоãо ïрорубували, султанський ôлот ставав менøим ùе на одну ãалеру.
(166 слів)
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Çа М. Ñлаáоøпиöüким

Історія

Історія одноçначно свідчить ïро те, ùо найнеïохитніøі для
сучасників ïевної еïохи реалії æиття моæуть çникати çовсім
або ïереæивати неймовірні метаморôоçи. Òак, одні, колись
нікому не відомі, міста й країни набувають великоãо çначення
й моãутності, інøі відходять у небуття або æ втрачають свою
колиøню велич.
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міння й çемлі, ç дерев’яними й мурованими веæами, ç ãлибоким ровом, ùо череç ньоãо вели мости. Äо міста моæна було
увійти ç трьох сторін череç укріïлені ворота. Íайславніøими
були Çолоті ворота ç ïівденноãо çаходу, çбудовані ç каміння
та öеãли й ïокриті çолотою бляхою.
Ñеред валів, біля Äесятинної öеркви, ßрослав ïоставив
нову княæу ïалату й ріçні öеркви. Íайбільøу славу мала велика öерква Ñвятої Ñоôії, або Áоæої Мудрості, ç десятьма банями, ïрикраøеними ріçьбою, ãарними обраçами й малюнками.
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Ñкаæімо, на ïочатку сімнадöятоãо століття на карті світу не
було такоãо міста, як Íью-Éорк, ùо сьоãодні є ôінансовим öентром усьоãо світу. Òільки тисяча øістсот двадöять øостоãо року
ãолландська комïанія çаснувала на території ïлемені ірокеçів маленьке містечко – майбутній Íью-Éорк. Õто тоді çнав ïро ньоãо?
À ïриблиçно в той самий час çійøла нанівеöь військова й торãова
моãутність Венеöії – блискучої володарки морів, ùо мала неïеремоæний ôлот і ïереïовнені çолотом банки. Óсïіх тоді обертався
навколо Ïариæа, Лондона, Àмстердама, Відня. Останні два міста
не çбереãли до наøих часів своãо тодіøньоãо світовоãо вïливу.
Ñьоãодні все тече, усе çмінюється так øвидко, як ніколи
раніøе. Однак сучасники не çдатні ïомічати й відïовідно оöінювати öі çміни. À от çãодом історики майбутньоãо все оöінять і роçкладуть ïо ïолиöях.
(163 слова)

7

Çа Ê. Ãудçик

Українська національна ідея

Ñïільна свідомість українськоãо народу ïовільно, але все æ
ôормується на наøих очах силою обставин йоãо територіальної, економічної, мовної та культурної çібраності. Éдучи наçустріч одна одній, øануючи одна одну, ïереймаючи одна від
одної реãіональні традиöії ïатріотичноãо çмісту, усі Óкраїни,
від Çакарïатської до Ñлобоæанської, обов’яçково çійдуться в
українській ідеї і об’єднаються в нероçривній єдності наøоãо
народу.
Це – альôа й омеãа української ідеї: створити наöію, об’єднану не лиøе історичною ïам’яттю, мовою, культурою, а й
çалученням коæноãо ãромадянина до реаліçаöії своїх çдібностей, до конкретної ïраöі на будівниöтві демократичноãо сусïільства і наöіональної дерæави.
Çбереãти й çміöнити ïочуттям батьківùини свою дерæаву –
öе çавдання наøої інтелектуальної і ïолітичної еліти, çреøтою, çавдання наøоãо народу, якùо він хоче бути наöією,
усïіøно конкурувати ç моãутніми сусідами в усіх сôерах
æиття.
Òільки українська дерæава, у якій ïануватиме наöіональна
ідея, дасть наøому народові світлу будуùину й невмируùість.
Òільки çа умови тривалоãо, беçïерервноãо існування української дерæави неïодільність Óкраїни та її суверенітет стануть
моральним çаконом і неçаïеречною істиною для наøих ãромадян і для всьоãо світу.
(161 слово)
Çа Ä. Ïавли÷ком

Ó наøому синьо-æовтому ïраïорі відбита ідея, у якій синій колір ïов’яçаний ç водою і ïоняттями «ниæній», «çемний», «æіночий», «лівий», а æовтий – іç воãнем і ïоняттями
«верхній», «небесний», «чоловічий», «ïравий». Коли æодна
іç öих стихій не ïереваæає і вони ãармонійно ïоєднані, має
місöе світова й сусïільна рівноваãа, ïанує çлаãода. Ñаме таку
ідею çакладено в наøому дерæавному ïраïорі, який творять
дві рівновеликі ïоловинки – синя і æовта, символи води й
воãню.
Ці дві моãутні й ïротилеæні ïриродні стихії, ïоєднуючись,
творять æиття. À на барвному рівні ïоєднання синьоãо й æовтоãо кольорів дають колір æиття – çелений. Ïереваæання
якоїсь стихії – води чи воãню – ïриçводить, çа ïервісними
уявленнями, до ïриродних катакліçмів, лихоліть.
ßкùо виходити ç уявлень наøих ïраùурів, барвні ïоловинки українськоãо ïраïора мають роçтаøовуватися інакøе:
верхня ïоловинка – æовта, а ниæня – синя. Ñаме ïід такими
ïраïорами українöі брали участь у наöіонально-виçвольних
çмаãаннях çа свободу й неçалеæність рідноãо краю. Ïояснення синьої барви як неба, а æовтої як достиãлих ïøеничних ланів – ïіçніøе ïереосмислення, коли істотно ïриçабулося ïервісне, сакральне çначення öих кольорів.
(161 слово)
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Символіка українського прапора

Çа Ñ. Íаливаéком

Символ влади й перемоги

Äавніøої та ïоøиреніøої çброї не çнає історія. Áулава відома ç ïрадавніх часів у всіх краях і в усіх народів. Вона була
холодною çброєю ùе до винайдення сïиса, меча, лука. Коли
æ воãнеïальна çброя витіснила булаву, люди ïеретворили її
на символ влади. Òой, хто в давнину вïравно володів булавою, був сïравді моãутньою людиною, а тому мав ïраво керувати інøими. В Óкраїні, Ïольùі, Òуреччині булава стала символом величі та дерæавної влади.
Ãетьманська булава складалася ç дерев’яної чи металевої
ручки, до якої кріïилася металева куля іç çолотим або срібним ïокриттям. Її оçдоблювали коøтовними каменями.
Õто мріє ïро булаву, має ïам’ятати, ùо її дають лиøе ãідним. Õто береться çа неї, мусить роçуміти, ùо її дуæе ваæко
çдобути, але ùе ваæче втримати. Çдобувøи булаву, треба
çнати, ùо нею слід користуватися мудро, адæе вона çдатна
творити і добро, і çло, будувати й руйнувати, çміöнювати çлаãоду й сіяти вороæнечу.

УКРАЇНСЬКА МОВА
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Áулава çбереãла свою ïрадавню моãутність відтоді, як була
çброєю, і набула нової сили, коли стала символом влади.
(163 слова)
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Çа À. Áаãнþком

Зв’язок поколінь

Є в Óкраїні такі унікальні місöя, ùо однієї їхньої мальовничості в будь-який сеçон, а надто в ïору буяння çелені, достатньо, ùоб наçавæди ïривороæити серöе й дуøу. Àдæе
ç висоти ïтаøиноãо лету на десятки кілометрів видно світ
на всі йоãо чотири сторони, а відчуття ïростору ïородæує ïочуття ùастя. À ùе, як на додачу, çемля öя овіяна леãендами
коçаöької минувøини.
Øар-ãора, ùо на Ïолтавùині, – стометрової висоти видовæене ïлато, яке çниçу омивається водами Ïсла. Áаãато ïодій
çа майæе тисячоліття çнали Øар-ãора й сотенне коçаöьке містечко Ãовтва. Çокрема, навесні 1638 року ãетьман Çаïороçької
Ñічі ßків Острянин роçãромив тут ïольсько-øляхетське військо на чолі ç коронним ãетьманом Миколою Ïотоöьким.
Íа ïочатку червня вæе кілька років ïосïіль на Øар-ãорі
відçначають свято коçаöької слави «Цілюùе дæерело», на яке
ç’їæдæаються численні ãості. Ó святкових конöертах беруть
участь худоæні колективи, ïроходить видовиùне театраліçоване дійство – коçаöькі бої, реконструкöія баталій ç яничарами. Óсі охочі моæуть скуøтувати коçаöькоãо кулеøу. À
велика кількість учасників народноãо ãуляння у виøиванках
і коçаöьких строях – наочне свідчення орãанічноãо çв’яçку
ïоколінь.
(162 слова)
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Çа Ë. Êу÷еренко

Патріотизм

Ùо таке ïатріотиçм? Ðік у рік, ç ïокоління в ïокоління
точаться суïеречки. ßкий він? ×и існує? ×и сïравæній?
Äля коãось ïатріотиçм виявляється в любові до рідної
çемлі, коли ïовітря, вода, сонöе й çірки, ùо мерехтять над
рідною оселею, – неïовторні. Лиøе тут, на Áатьківùині, вітер
має ïрисмак стеïу. Лиøе тут небо таке високе й блакитне, ùо
йоãо не сïлутаєø іç небом чуæої çемлі.
Äля коãось ïатріотиçм уособлює рідна хата, усе, до чоãо
çмалечку ïрикиïіла дуøа.
Äля всіх утіленням ïатріотиçму є слово, рідна мова, якою
роçмовляли ïраùури, у якій міститься код наöії, ôормується
думка. ×ереç мову люди усвідомлюють себе народом çі сïільною історією та долею.
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Çа Í. Äев’ÿтенко

Любов до отчого краю

Іç чоãо ïочинається любов до отчоãо краю? Áіліє роçквітла
ãречка, де-не-де ïідсинена волоøками та ùе çæовтіла від суріïки, а над нею, а в ній çрідка ïрокочується бдæолиний
çвук. Ãречка біліє м’яко, вона ùе молода, її çеленоãо листя
ùе не торкнулася осінь своїм умілим квачиком і не виçолотила йоãо. À навколо ãречки вæе все ïокоøено, і блідо-æовті
ïрисадкуваті оæереди двома велетенськими криæинами çастиãли на стерні. Äобрий од неї йде дух, хлібний, дух достиãлоãо çбіææя.
Ãен ïо çãірку темно-çелено ïричаївся ãайок, а самий верх
çãірка вільний од дерев. Òам, либонь, ùось було çасіяно, а
теïер скоøено, й стерня ясна, свіæа, немов ùе чистіøою çдається від синьоãо неба, ùо ïрихилилося до неї своїми øирокими ãрудьми.
Íа все öе дивиøся, усе öе вбираєø у себе, сïовнюєøся високістю ïростору, ùо обляãає тебе, і відчуваєø, ùо не в силі
не любити öей рідний куток çемлі, ùо öя любов стоїть клубком у твоєму ãорлі й ти не ãоден той клубок ïроковтнути.
Çвідки й коли ïриходить öя любов до рідної чорної çемлі?
(165 слів)
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Çа Є. Ãуöалом

Серце України

Òільки українеöь моæе çроçуміти сïравæню ваãу слова
«Київ». Київ – öе не ïросто столиöя. Київ – öе вуçол, яким
тисячолітня історія çв’яçала два континенти – Євроïу й Àçію.
Великокняæий ïрестол, володіння якоãо ïростяãалися на
схід до Äону й на çахід до Ñяну, çмаãання ç Віçантією çа ïерøість над ×орним морем, ïоходи Ñвятослава Õороброãо і, нареøті, монãольські навали – öе свідчення тоãо, ùо, не будь у
той час на Äніïрі Києва, не було б на Віслі Кракова, на Влтаві
Ïраãи. Ïід руїнами Києва ïоховано çдобутки лиøе тоãо народу, ùо реïреçентував Київ. Ïід руїнами çолотоверхоãо Ки-
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(161 слово)
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Äля коãось ïатріотиçм ïерсоніôікується в людях: çнаних
сïіввітчиçниках, ïросто рідних і друçях. Це теæ ïатріотиçм,
бо беç роçуміння ролі коæної людини не буде ані дерæави, ані
народу.
Однак хоч би там як, невід’ємними складовими ïатріотиçму є віра в себе, у свій народ, вірність Áатьківùині. Оçнаками ïатріотиçму є такоæ øляхетність, висота духу, роçуміння ваæливості çбереæення æивої історичної ïам’яті.
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єва ïоховано не тільки вияви матеріальної культури, не лиøе
öеркви, çàмки, а ïередусім çаховано серöе öієї çемлі.
Коли в київських ïечерах ãоріли воскові свічки наøих Íесторів, коли ставала на ноãи Києво-Моãилянська академія,
тоді Київ і йоãо çемля çнову ïочинали ïроменитися своєрідним сяйвом неïовторної культури. Äесь у далекому ïолі дçвеніли øаблі, туïотіли коïита коней, але в Києві ãули дçвони
оновленої Ñоôії, росли çаводи й лоïотіли вітрильники торãовельних кораблів. Ñерöе Óкраїни б’ється в Києві.
(161 слово)
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Çа У. Ñам÷уком

Київські акації

Весною, коли рясним білоöвіттям каøтанів і акаöій çакиïає Київ, вечорами синіми виходæу я на круті й çелені схили
Äніïра. Çнайомою стеæкою ïробираюся в ïарк до Àскольдової моãили, сідаю на лаві ïід білим наметом роçквітлої акаöії
і слухаю дивний çачарований ãомін çемлі.
Ñолодкі ïахоùі настояних на сонöі акаöій ïливуть у ïовітрі, çлеãка ïаморочать ãолову й викликають у дуøі терïкий
смуток. Ó ãуùавині, ùо çаïлела круті дніïровські схили, сïівають, çаливаючись солодким ùебетом, солов’ї. І ïісні çаïіçнілих молодих веслярів линуть çниçу від річки, котяться над
дніïровськими ïлесами.
Çаходить блакитна ніч, ясними мерехтливими çорями ãаïтуючи небо, і тихими лунами оçиваються çелені ïарки на косоãорах, ïливуть над ними çвуки ïісень. Òо виходить юність
на дніïровські кручі, ïід місяöь і çорі, на ïлоùі й бульвари,
де білим ïолум’ям свічок доãорають каøтани.
Íаді мною тихо øумлять акаöії, стоять, мовби çаãорнувøись у білі, ніæні, ïроçорі тканини. Ñрібне мереæиво çаïлітає в їхні рясні крони місяöь, ласкавий вітер ãолубить їхні
кучері. À вони çлеãка ïоãойдуються в млосній нестямі, такі
çаïаøні й соромливо-ніæні.
(164 слова)
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Çа І. Öþпоþ

Велика ріка мого народу

Áоæе, як баãато у світі краси! ßке небо! À Äніïро синійсиній, чистий. Áрате мій Äніïре, батьку мій дороãий і ïрекрасний! Ñкільки радості, скільки ãлибоких найдороæчих ïочуттів ïринесли моєму серöю рідні твої води! Ñкільки людської краси відкрилося мені на твоєму урочистому береçі! ßкі
великі ïодарунки ïриніс ти мені, неçабутній і беçмірно, ãлибоко любий! Ñкільки ласки у вітрах над тобою, у синьому

Канівські гори

Канів. Одне ç наймальовничіøих і найдавніøих міст у лоні
неçалеæної Óкраїнської дерæави. Ідеться ïро святу çемлю, де
çаïочаткувалося çвитяæне українське коçаöтво і яка береæе
вічний сон беçсмертноãо Кобçаря. Це ïрадавнє ïоселення славиться ïрекрасними людьми, унікальними майстрами й святими ãорами.
Одяãнені в çелені øати, черãуючись іç рукотворними ланами й луãовими килимами, дібровами та ãаями, ãори набувають особливої ïривабливості. Ñаме ïро них слова ïоета Ïавла
Òичини, добуті ç ãлибини великоãо серöя: «І ви, канівські
рідні висоти, іç æивим, вічно треïетним серöем Òараса, для
нас виùі від усіх на світі ãір».
Òа й öим не вичерïується винятковість Канівських ãір.
Вони мають неçвичайну будову: їхні ïороди çім’яті в складки
химерних ôорм, роçдроблені й ïокривлені. Çа своєю неïовторною структурою канівські висоти унікальні. Àрхеолоãи й
ïалеонтолоãи в ãлибинах канівських ярів читали, як ïо відкритій книçі ïрироди, історію невïинноãо роçвитку æиття на
ïланеті Çемля.
Äовідавøись ïро утворення й археолоãічне минуле ãір, ùо
сусідять çі славним Äніïром, çваæтеся на ïодороæ у наø мальовничий край, аби на власні очі ïобачити коæну ç них.
(166 слів)
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Çа І. Ñорокопудом

Моя Чернігівщина

Áаãата й ïрекрасна ×ерніãівùина, славна своєю історією, чарівною ïриродою та людьми, ùо çвеличують її своєю ïраöею
і творчістю.
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УКРАЇНСЬКА МОВА

небі, ùо дивиться у твої води й вічно милується тобою!
Ñкільки æиття і çворуøливої ïоеçії у твоїх ïроçорих дæерелах! Òи сонöе, ніæне й ùедре, якому я ïоклоняюся й ïоклонятимуся все æиття, річко моя дороãа й велика!
Велика ріка народу моãо!
Ïрийми мою любов і беçмеæну ïодяку, ùо народився я на
твоїх береãах, ùо ïив твою м’яку й чисту воду, ùо воскрес я
дуøею біля тебе і ùо вся дуøа моя сïовняється твоєю красою.
І очі мої, і мій слух – усі ïочуття çасïокоєні біля тебе, оïовиті
тобою, красо моя, моє свято, ùастя моє. ßк баãато добра ïодарував ти мені! Любов’ю наïовнив моє серöе, надихнув мене
на роçуміння великоãо.
(167 слів)
Çа Î. Äовæенком
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Ця çемля – рідна для мене, бо саме тут я народився, тут
біãав луками, милувався каçковими краєвидами. Ç дитинства,
як і більøість моїх ровесників, ïіçнав селянську ïраöю ç її
сïоконвічними турботами й ïроблемами, які не доïомоæе виріøити ніхто, хіба ùо тільки власні руки й ãолова. Ці ïрості
істини, як і ïерøі уроки ïро çемлю-ãодувальниöю, яку треба
любити й øанувати, ïро хліб насуùний, ïочув я вïерøе від
своãо дідуся.
Ïіçніøе, у øкільні роки, учитель історії на ïростих ïрикладах
ïояснював, ùо таке любов до своєї çемлі. «Çаïам’ятайте, –
ãоворив він, – Вітчиçна ïочинається ç беріçки, ïосадæеної
своїми руками, ç ïроçорої водиöі, çі струмочка, ùо ïротікає
ïоруч іç ваøим домом». Коли я йøов слуæити в армію, учитель вручив мені торбинку іç çемлею. «Äе б не був, – скаçав, –
ïовертайся додому, на малу батьківùину».
Ãлибоко в дуøу çаïали мені йоãо слова, доïомаãають нести
любов до рідноãо краю череç усе æиття, ïоãлиблюючи й ïримноæуючи її.
(164 слова)

18

Çа М. Òиùенком

Рідні місця

Коли роçвиднілося, студенти вïіçнали öю місöину. Ç’ясувалося, ùо йдуть вони øевченківськими місöями чи десь недалеко від них. À верби, ùо так роçкіøно хиляться ïонад
ставками, – öе, моæе, ті самі, ùо були оïисані ùе ÍечуємЛевиöьким.
Ðанок народився в росах, у çелених буйноùах левад. Весь
край çасвітився соняøниками, ùо моãутньо роçвертаються
своїми туãими коронами для öвіту. Картоïлі ïо ïояс, ãусті,
неïролаçні. Óсе наливалося æиттєвою силою в öю блаãодатну
ïору ранньоãо літа. Çдавалося, çемля ïраãне виявити всю
свою ùедрість, ïорадувати людей усім найкраùим. Цвітуть
картоïлі, і мак ïо них öвіте. Ñоняøник виãнався ïід стріху,
і кручені ïаничі ïо ньому в’ються. Левади ваблять холодками, водою ставків блиùать, роçкидаються øатрами верб,
куùами калини.
Ó садках біліли хати. Ùо не хата – то витвір мистеöтва!
Ñкільки хат, стільки доклало рук худоæників і худоæниöь
народних. Одна ïідведена червоним, друãа – синім, та вкрита
соломою, сусідня – очеретом. В однієї наличники на вікнах
ãолубі, а в друãої – ïо ãолубому ùе й червоненькими віçерунками роçмереæено. І всі білі-білі, чисті, святкові. Íе для війни, для ùасливоãо літа, видно, білилися.
(168 слів)

Çа Î. Ãон÷аром

Ïроçорий, дçвінкий береçневий ранок. Ñонöе невïинно çдіймається над Äесною, і на річöі çолотиться не стеæинка, а
öіла дороãа.
Іду до Äесни навïростеöь, череç ãороди. Ïід ноãами останній сніã хрумтить, схоæий на сіру круïчасту сіль, тріùить
торіøнє бадилля. Моæна було ïіти череç Àнтонів уçвіç, наїæдæеним øляхом, але в такий ранок хочеться хутчіøе дістатися до річки.
Òрохи ïоïереду хлоïчина біæить. ßк не ïридивляюся, не
вïіçнаю. ×ий то? Áіæить і біæить: чи ùоб сон роçіãнати, а чи
ïодивитися на враніøнє сонöе, чи ïросто скаçати Äесні:
«Çдрастуй!» І враç йоãо ïостать çникає çа ïаãорбом.
Виходæу на кручу й çавмираю.
Ñонöе виöіловує, виçолочує річку – таку öнотливу іùе,
таку несміливу, якусь сумовиту ïісля çими. Ïри бåреçі червоніє яскраво верболіç, біліють ïухнасті котики, кричать ïро
весну кимось çламані ãілки.
Óæе набирає весняної сили Äесна, лиøе ïодекуди ïроïливають криæини. Íа одній ворона ïливе – каïітан беç команди. Ñтруменить Äесна вічним ïлином, øурхотить ïісок, і
криæинки дçвенять ïо-весняному. Íа бåреçі неïоруøно й велично височіють дуби-дідуãани, а на них наïливає сонöе.
(163 слова)
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Іду до Десни

Çа Â. ×уõліáом

Рідна ріка

ß дивлюся на сіро-синій Äніïро, слухаю ïлескіт хвиль. Íічоãо дороæчоãо у світі немає для мене. ß не хочу роçлучатись
і ніçаùо не роçлучуся ç моєю рікою. І якùо судилося мені
çробити ùось красиве й велике в æитті, то тільки на її береãах, ласкавих і чистих.
Íіколи ùе я так не відчував æиття, і не був так ïереïовнений любов’ю до своãо народу, і не ïочував такоãо беçмеæно
радісноãо çв’яçку ç ним.
ßк баãато хочеться мені скаçати ïро любов до ріки моєї
рідної, ясної. Ðічко моя! Æиття моє, де і чому я çабарився,
чоãо так ïіçно ïрийøов до твоãо береãа, теïлоãо й чистоãо? Íа
твої ясні води, на урочисті çорі, ùо дивляться в тебе ç неба?
Люблю я воду твою ласкаву, æивотворяùу. І береãи твої чисті,
і всіх людей ïростих, ùо трудяться, æивучи на твоїх береãах.
Óклоняюся тобі çа ласку, çа баãатство, ùо дала моєму
серöю, çа те, ùо, дивлячись на тебе, стаю я добрим, людяним

УКРАЇНСЬКА МОВА
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і ùасливим, ùо моæу любити тебе все æиття, річко моя, дуøе
моãо народу.
(167 слів)
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Çа Î. Äовæенком

Спогади

Ç моря ïовівав вітереöь, ïовітря було волоãе, наïоєне ãіркими, млосними çаïахами лавра та м’яти, ùо ïіднімали ç дна
ïам’яті давно çабуті сïоãади дитинства. Ïам’ять сяãала кудись ãлибøе, у минулі ïокоління, де ïодçвонювала ясна нелукава сталь киндæалів, ïоöокували точені коïита вороних
коней і лунав çвабливий, трохи ïоãордливий дівочий сміх.
Це було йоãо ïовітря, і ãори çа сïиною йоãо, і в серöі народæувалися тихі сïлески, яких він не міã ïояснити, але від
яких йому ставало неймовірно ïриємно. Çненаöька він ïодумав ïро те, ùо міã би æити тут ïовсякчас, беçбояçно блукати
береãом моря, де, неначе çелені вітрильники, стоять старі, ùе
доісторичні, реліктові сосни. Áільøе таких сосен немає ніде в
öілому світі.
Ïонуро, таємниче øумить самøитовий, такоæ реліктовий,
ãай, у який він çаходив тільки два раçи в юності. À ùе далі
кострубатяться куùі øиïøини та оæини. Ïоміæ ними ïасуться корови, оïолудні вони çаходять у воду й стоять камінно, ïроводæаючи великими добрими очима білі ïароïлави
на обрії. Òак само вони ïроводæали колись смуãасті вітрила
ãреöьких арãонавтів, які ïливли сюди ïо çолоте руно.
(167 слів)
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Çа Þ. Муøкетиком

Торжество любові

Óсе минає і все ïроходить, але ïродовæується æиття, дæерело якоãо – любов. І як навіть найãустіøий дим не в силі
çастуïити сонöя, так і найчорніøе çло не в çмоçі ïодолати
добро, ùо виходить ç любові. Íевмируùим є все, ùо çдатне
любити.
Íі, Максим іç öієї çемлі нікуди не ïіде! Íі на схід, ні на
çахід, ні на ïівдень, ні на ïівніч! Він буде на öій çемлі. І ніхто
йоãо ç неї не çіïхне. Íі, не çіïхне! Моæуть стерти йоãо тіло на
ïорох, але не çмоæе ніхто стерти на ïорох йоãо дуøі, не çмоæе
çіãнати її іç öієї çемлі. Ïомиляються ті, хто воãнем і çаліçом
ïрийøли йому диктувати свою волю.
Íеïеремоæним є все, ùо народæене для творчості, для радості, для öвітіння.
Відãримлять ãроçи, відøаліють страøні ураãани çаліçні,
одбахкають блискавки çла й неçãоди, ïроллються доùі ãро-
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Çа Іваном Áаãрÿним

Земля

Ó дні, коли небо ïрибиралося в синявий øовк, а сонöе роçходилося блискучим çолотом, æилося ïреãарно. Òакі дні були
милі для Івоніки. Òоді він сам до себе усміхався. Ïереæивав
сам стан çемлі й був іç нею çаодно. Çнав усе, ùо було любо
çбіææю. Íеначе чув і бачив, як çемля іç çадоволенням роçкоøувала, як її соки відсвіæувалися і як вона, насичена, дихала ïахоùами. Ó тому віддиху так і куïалося все над нею.
Òе çнали й бдæоли йоãо – вони були роçумні й ïроворні.
Вилітали ïосïіøно, літали від одної квітки до друãої і бриніли всі враç çадоволено. Íиви ç конюøиною ïростиралися
ãен-ãен, ïриманювали коæноãо до себе. À їхні білі й роæеві
квіти, уïереміø çі свіæою çеленню, дрібним барвним усміхом
своїм до ясноãо сонöя вклонялися, до леãкоãо ïівсну, çаколисувані одностайним ніæним дçиæчанням бдæіл.
Ãарна була çемля. Ó своїх барвах æива й свіæа, øкода
лиøе, ùо не ãоворила. Івоніка любив її. Він çнав її в коæній
ïорі року й у ріçних її настроях, мов себе самоãо.
(161 слово)
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Çа Î. Êоáилÿнсüкоþ

Чумацька душа

Ó моãо діда не було своãо çемельноãо маєтку, але він мав
уродæену ïристрасть до çемлі й до коней. Ç яким çамилуванням він стеæив çа буйними молодими сходами, çа роçкіøною
ïаøнею! Ïіçніøе, коли, ç’їхавøись ç усіх куточків Óкраїни,
ми çбиралися вдома всі раçом, дід, öілуючи нас çі сльоçами в
очах, неçмінно ставив нам одне й те саме çаïитання: «À чи æ
добре æито росте?»
Коæноãо вечора ми çаïряãали коня й виїæдæали ïоãлянути на ïаøню в ïолі. Äідова дуøа раділа. Море çеленоãо
çбіææя хвилювалося аæ до обрію. Äід çуïиняв коника на роçдоріææі. Íарвавøи ïучок свіæої трави, він давав її Áуренькому, ïоãладæуючи йоãо лискучу çолотисту ãриву.
Вдоволений дід çвертався до çустрічних селян: «Íу, як
там, Ïилиïе, чи ãарна в тебе ãречка?» À до інøоãо: «Ùось
твоє æитечко, Ларивоне, рідкувате öьоãо року!»
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мові і çмиють, очистять усе. І çаöвіте рясним öвітом те, чому
öвісти налеæить, ùо народæене öвісти й буяти.
І тоді високо в небо ïідніметься сад чарівний, буйно роçквітлий.
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Äідова чумаöька натура була нероçлучна іç çемлею, ç тваринами, ç ïриродою.
Çемля! Вона краùа çа çолото, вона дає нам і радість, і
ùастя, і силу. Це – сïоконвічний і мудрий керівник наøоãо
æиття.
(161 слово)
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Çа Î. Ãриùенком

Жнива

Матвій іде відïочивати. ßк çвичайно, сïить він у клуні.
Міæ своїми сноïами, міæ своїм çнаряддям. Çаïах çерна вільно
вливається в йоãо øирокі втомлені ãруди. Òак само, як і колись, кладе на ãруди çнак хреста, так само ïросить янãолахоронителя çайняти коло ньоãо місöе й бути йому охороною в
часі ночі. Äуøа йоãо сïокійна.
Володько ïраöює в ïолі. Ðаçом ç батьком він вимахує тяæкими батьківськими ãраблями. Àні йоãо руки, ані йоãо ïлечі
не набрали ùе необхідної сили та ïруæності, але він не баæає
виявити втоми чи беçсилля. Ðоçмаøно й рівно, ïомах çа ïомахом çãортає він великі стебла вівса. Äовãий, рівний ïокіс
лиøається çа ним рівнобіæно до двох довãих слідів, витоïтаних йоãо ноãами. Áатько сïереду, син çа ним.
Від ïокосів ïруæно відбриçкують коники-стрибунöі. Çãрая
куріïок довãо чаїлася, сïодіваючись ïересидіти небеçïеку.
Àле баæання марні. Ðитмічно й неухильно наблиæається небеçïека. Òоді всі як одна çриваються й летять десь у Моçолянку. Однак ніхто на них не çваæає. Косарі рівно виводять
свої ïокоси від меæі до меæі.
(160 слів)
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Çа У. Ñам÷уком

Вічна вишня

Виøня росла ïід вікном, відколи я ïам’ятаю себе, і була
мені вічна, як світ. Õочу теïер ïриãадати, коли ïерøий раç
ïобачив її, і думаю: öе те саме, ùо ïробувати çнайти в ïам’яті
святу мить, коли тобі вïерøе усміхнулася мама.
Виøня çавæди була коло хати й виросла в моїй дуøі як обраç рідноãо дому. Òому нам ніколи навіть не сïадало на думку
сïитати мами, çвідки вçялася ïід вікном öя виøня й чому
çрослася двома стовбурами, ùо обнялися ãнучким станом. Ми
любили її çа öе дивне ïлетиво, бо так леãøе було видряïатися
аæ на самий верøечок, де виøні червоніли найøвидøе.
Òа і як було не любити наøу виøню! Вона стояла çа вікном, як людина. Ó травні ïростяãала череç відчинені вікна

27

Çа ß. Ãоÿном

Полотняні пам’ятки України

Ïолотняні ïам’ятки Óкраїни – руøники – çавæди суïроводить ïостійний еïітет «чисті». Це оçначає не лиøе те, ùо вони
самі мають çберіãатися в чистоті та береãти в ній людське тіло.
×исті руøники насамïеред є відïовідниками чистоти духовної, символами високих етичних і естетичних ідеалів.
Видовæені ïрямокутники руøників çа ôормою наãадують
ïоля, дороãи. Çасіяні çерном орнаментів, вони ïевною мірою
і є символами доріã. Íими вітають ãостей, їх дарують на
çãадку. Äівчата, ãотуючись у дороãу до новоãо æиття, ïодають
руøники старостам. Ðуøниками ïроводæають і в останню
ïуть. Ñкладені, сховані чи ïов’яçані, вони оберіãали тіло й
дуøу людини, çдоров’я тварин, уроæайність рослин.
Çа ôормою руøник схоæий на ãоловні убори, які ùе çа
часів Київської Ðусі æінки та дівчата чіïляли на дерева й
куùі ïід час велелюдних річних свят на честь ïерøодæерел
æиття.
ßк деталь святковоãо вбрання українок руøник використовували ïід час ваæливих ïодій родинноãо æиття, наïриклад,
на весіллі, коли çмінювався æиттєвий статус æінки.
Íа стінах æител руøник найчастіøе набуває ôорми трикутника, вістрям сïрямованоãо доãори – тобто до неба, до Áоæества.
(162 слова)
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Çа Ñ. Êитовоþ

Дивосвіт писанки

Культурний набуток українськоãо народу давно ввійøов до
скарбниöі світової öивіліçаöії. Одне ç найïочесніøих місöь у
ньому налеæить ïисанкарству, у якому роçкрилися висока
духовність і небуденний талант наøоãо народу.
Ïротяãом довãоãо віку ïисанки сôормувався ïевний вид
орнаменту й колірної ãами, характерний для окремоãо району.
Òак, у ïисанках Íаддніïрянùини ïереваæає рослинний
орнамент (дубовий чи ãоріховий лист, троянди, ãвоçдики) на
чорному, темно-виøневому, інколи çеленому тлі. Íа Ïолтавùині часто використовують æовті, світло-çелені, білі барви,
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квітучі віти-руки в білих сорочках, у лиïні ïодавала нам у
öих руках червоні виøні, і їх моæна було нарвати ïросто ç
хати, ставøи на ïідвіконня. Ó ãроçи й у çимову ïору стукала
в øибки, øукаючи çахистку. Ó сонячні дні дарувала çатінок,
а в місячні ночі роçïовідала дивну каçку.
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