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Де в серпанку сади вишневі,
Де в покосах срібляться роси,
Дітвори голоси веселі
Ехом линуть дзвінкоголосим.

Перше вересня
Жовтіє листя на тополі.
Летять у синяві хмарки.
Відкриті навстіж двері в школі –
Ідуть до школи першачки.
З гілок тополь злітає листя,
Кружляє й падає до ніг.
Уперше діти урочисто
Переступають цей поріг.
Н.Забіла

Школа
Школо наша, школо,
Приголуб нас, мила,
Пригорни усіх нас,
Як голуб під крила.
Ти нас всіх научиш,
Як у світі жити,
Як зло обминати,
А добро чинити.
Бджілоньки на квітах,
Дітоньки - до школи,
Там збирають мудрість,
Як мед у полі бджоли.
М.Підгірянка

Й віддають в моїм серці луною
Дивні спогади, рідні звуки.
Назавжди залишилось зі мною
Рідне слово, від мами почуте.
Слово рідне і рідна мова,
На якій колискову мама,
Так багато років тому
Тихо й ніжно мені співала.
Тут, за морем, розділені відстанню
Від землі, на якій зростали
Зрозуміймо цю просту істину,
Понесім рідне слово далі.
Поколінню, яке піднімається
Зрілим колосом в наших угіддях,
Слово рідне на рідній мові НЕХАЙ БУДЕ ЙОМУ В НАСЛІДДЯ!!!
Надія Калинюк

Про Школу
Українознавства у
м. Сакраменто, штат
Каліфорнія ви
дізнаєтесь більше
на інтернеті:

(our website)
www.ukrherschool.org
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Швидше вдягайтесь до школи!
Кращі прогаєте дні, —
Пізно вертати, — ніколи
Їх не завернете, ні!
Змалку кохайтесь в освіті,
Змалку розширюйте ум,
Бо доведеться у світі
Всяких назнатися дум.
Треба самим розвертати':
Як і до чого все йде,
Шлях безпомилишно взяти —
Той, що до правди веде.
Щоб не зросли ви на сором
(Бійтесь найпаче того!)
Та не зробились позором
Рідного краю свого!
П. Грабовський

В державі, навіть у сім'ї,
Де "Я" сидить на троні,
Ідуть на знищення бої
Від віку й до сьогодні.
Дай, Господи, щоб наше "Я"
Із свого трону - злізло,
Де весь народ - одна сім'я,
Там оживе Вітчизна.
С. Топчій

Випускникам та їх батькам, учителям,
усім представникам 4-ї хвилі еміграції –
засновникам нашої української школи –
а також всім, хто після заснування
допомагав і допомагає нині в її розвиткові
– присвячую.
Надія Калинюк

Моїй Україні
Прекрасна країно - Вкраїно моя!
Ліси і діброви, луги і поля,
Хатини у селах, будинки в містах:
Сучасні будівлі й солом’яний дах!
І крик журавлиний, і крик немовляти,
Стежки у дитинстві, і батьківська хата,
І руки матусі – натруджені руки,
І красень Дніпро, і Чорнобильські муки.
Прекрасна у повнім розквіті твоїм,
В зеленім розмаю, в поемах синів
І дочок - оспівана піснею ти,
Живи, Україно, живи і рости!
І хоч ми за межами рідної хати,
Далеко за морем, та все ж пам’ятати
Про рідну домівку ми будем завжди,
Де перші свої залишили сліди.
І ніжна туга ще огорне не раз,
Вечірнім серпанком, чи в ранішній час,

Твоїх синів й дочок, що в Світі Новім
Несуть рідне слово нащадкам своїм.
І пам’ять про все, що було серцю миле,
У дітях і внуках ми вже проростили,
І їм естафету життя передали,
Про рід український, стійкий, розказали.
У школі, де є наша рідною мова,
Де світле дитинство ми згадуєм знову,
Де колосом зрілим вже повниться нива Нове покоління зростає щасливо!
І лине в простори на крилах, мов птах –
Несе рідну мову в майбутні літа!
Збагачені мудрістю, сильні у слові,
Твої сини й дочки в світи ідуть нові!
Прекрасна країно – Вкраїно моя!
Рости і цвіти – це є доля твоя.
Нехай твої діти всі будуть щасливі,
Живи, розвивайся – народам на диво!
Надія Калинюк
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ДОРОГІ НАШІ ВИПУСКНИКИ
ДОРОГІ НАШІ УЧНІ!
ШАНОВНІ БАТЬКИ!
ШАНОВНІ ГОСТІ !
Приємно вітати усіх вас тут, у приміщенні школи
Williamson Elementary School, яка так ласкаво відкриває свої
двері для навчання наших українських дітей їх рідної мови і
культури.
Від щирого серця дозвольте мені привітати усіх Вас з успішним
закінченням 2003-2004 навчального року і побажати усім Вам доброго
здоров’я, успіхів, родинного тепла і рясних Божих благословінь!
Минуло 12 років від того дня, коли перший учень переступив поріг
нашої школи. А сьогодні, з Божою допомогою наша школа робить шостий
випуск 28-ми учнів восьмого класу, які отримають свідоцтво про закінчення
Школи Українознавства.
Насамперед, хочу висловити подяку батькам восьмикласників, які
прикладали всі сили, щоб їх діти мали можливість вчитися у нашій школі,
щоб вони систематично відвідували її, слідкували за навчанням своїх дітей і
сьогодні ми разом тішимось успішним завершенням нашої спільної праці.
Дорогі випускники!
Від імені педагогічного колективу нашої школи і менé особисто,
дозвольте привітати Вас із знаменною подією у Вашому житті – закінченням
восьмого випускного класу та побажати Вам, щоб знання, набуті в нашій
школі з рідної української мови, української літератури, української культури,
географії, історії України знадобилися у Вашому житті, бо досконале знання
двох мов – це велике надбання сучасної освіченої людини.
Висловлюю також вдячність вчителям, які з першого класу
прищеплювали своїм вихованцям любов до рідної української мови,
виховували усвідомлення ними приналежності до українського народу,
розуміння їх місця в українській громаді.
Звичайно, здійснення школою 6-ти випусків учнів, говорить про те, що
Педагогічний колектив школи має свій власний педагогічний досвід.
Найбільшою винагородою для Дирекції та Педагогічного колективу
школи є те, що випускники школи успішно здають тест, розроблений
Університетом Сполучених Штатів Америки на знання української мови і
одержують кредити. Це означає, що Програма навчання в школі
розроблена вірно та відповідає сучасним вимогам навчання як в Україні, так
і тут, в Сполучених Штатах Америки. Наші учні одержують потрібну суму
знань в межах середньої школи України.
Виражаю подяку та пошану батькам випускників, їх родинам за
усвідомлення коріння свого народу, за глибоке розуміння Вами необхідності
в чужому краї знання своєї рідної мови вашими дітьми та онуками.
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Я твердо переконана і повторюю це щоразу у своїй промові для
випускників, що тільки праця над собою, збагачення знаннями,
дисциплінованість, виховання в собі почуття самоконтролю, самодисципліни
приносить бажані результати в житті. Особливо це важливо збагнути
змолоду, коли започатковується дорога кожного у його майбутнє.
Отже, дорогі випускники, бажаю вам бути трудолюбивими, скромними,
правдивими, досягти вашої мети у житті, а також прожити його так, щоб
вами тішилися ваші батьки, ваші рідні, щоб вами пишалася наша школа,
щоб учні, які прийдуть після вас, могли наслідувати ваш добрий приклад.

У верхньому ряду зліва направо: Оксана Гребенюк, Надія Калинюк, Генеральний консул
України Валерій Гребенюк, Оля Герасименко-Олійник, випускники – учні 8-го класу, Любов
Болебрух - учитель 8-го класу, Данна Домашук та віце-консул Тарас Кузьмич.

Щасливої дороги - вам в дорогу!
Це побажання від усіх тут нас.
Не раз зустрінете в дорозі ви тривоги,
Не раз згадаєте свій український клас!
Не раз у серці защемить бажання,
Щоб повернути хоч на раз цю мить…
Не раз згадається, та тільки лиш з зітханням,
Підніметься ваш зір в небес блакить.
Лиш думкою вам вдасться повернутись
В минуле, й знов дороги вас позвуть.
Отож, бажаю вам, щоб не спіткнулись,
Отож, випускники – у добру путь!!!
Надія Калинюк,
Директор Школи Українознавства
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СВЯТО ПИСАНКИ

У САКРАМЕНТО

Писанка - це розмальоване символічними знаками яйце. З
давніх давен писанка в Україні була ознакою весняного пробудження
природи. З приходом християнства писанка стала частиною
Великодніх обрядів.
Щоб познайомити учнів нашої школи з одним із культурних
символів українського народу, координатор мистецьких програм Оля
Герасименко - Олійник організувала своєрідний музей писанки у Школі
Українознавства. За тиждень наперед було оголошено конкурс на кращу розмальовку
писанки в молодших класах, та на кращу Великодню карточку – у старших. Ці малюнки
учнів потім прикрасили наше Свято Писанки.
У святково прибраний зал, який в суботу, 3 квітня, перетворився на своєрідний
музей з виставками справжніх українських писанок, українськими Великодніми
карточками - поздоровленнями та іншими експонатами, прийшли гості - активні члени
Товариства збереження Української спадщини - п. Галина Лорчак та п. Мотря Томків, які
демонстрували учням і усім присутнім процес вироблення писанки.
В Україні знають два види фарбованих яєць - крашанки і писанки.
Крашанки – це варені яйця, пофарбовані у природних барвниках одним кольором:
жовтий від лушпиння цибулі, червоний - від соку буряка і т. п. Крашанки їдять, а також
діти граються ними у Великодні ігри.
Писанки - сирі яйця з
нанесеними на них узорами.
Писанки в давнину не варилися,
щоб не вбивати живу силу
зародка. Сьогодні люди не
придають їм такого значення,
тому часто трапляються писанки з
варених, або видутих яєць.
Писанки – це гарний подаруноксувенір для дорослих і дітей на
Великдень.
На
це
свято
також
завітали гості: директор штатних
Учасниці шкільного ансамблю бандуристів – Ірина
Тишкевич та Олена Марків – привітали присутніх
українською піснею.

і федеральних програм Фолсом
Кордова
Шкільного
Округу
(FCUSD) Джуді Луїс та власник
телевізійної компанії TV Videoland Валерій Кіцен, який зняв на кінокамеру Великоднє
привітання землякам-українцям від адміністрації школи, колективу учителів і шкільного
ансамблю бандуристів (керівник - Заслужена артистка України п. Оля ГерасименкоОлійник), а пізніше продемонстрував на місцевому телеканалі.
Протягом 3-х перерв учні, вчителі та батьки мали змогу оглянути експонати музею,
а саме: картини про писанки, Великодні карточки з поздоровленням, видані в Україні і в
діаспорі, справжні писанки роботи п. Олі Олійник та майстринь з Міннеаполісу, штат
Міннесота, книжки та інші матеріали про писанки. Учні дізнались також, що найбільший
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макет писанки (своєрідний пам’ятник) знаходиться у місті Вергевіл, провінції Альберта, у
Канаді - заввишки у триповерховий будинок, а єдиний музей писанки знаходиться в
Україні в місті Коломиї Івано-Франківської області.
Після оцінювання кращих малюнків, яке провели випускниці нашої школи Еліна
Лeщинська та Ліда Томків разом із завучем школи п. Даною Домашук, визначилися
переможці: 1 місце - Катя Павленко (6-а клас), 2 місце - Леся Папроцька (6-б клас), 3 місце
Христина Яцишин - за оригінальний малюнок і втілення українських узорів. Також
відзначені малюнки Люди Озеруги (7-а клас) та
Галини Кухарської (4-а клас).
Розмальовок було багато - участь в
конкурсі прийняло 115 учасників. І члени жюрі
вирішили оцінювати роботи по класах.
В 1-а класі переможці: Ірвін Лещинський
1-ше місце, Таня Бричук 2-ге, Євгеній Федінчик
3-тє; 1-б клас: Руслан Сільчук 1-ше, Анжела
Кравчук 2-ге; 2-а клас: Мирослав Грицан 1-ше,
Ірина Гайдучик 2-ге, Олена Бачинська 3-тє; 2-б
клас: Софія Гайдучик та Юля Карпач 3-тє; 3-ті
класи: Анжела Гайдучик 1-ше, Андрій Нерода
2-ге, Едвард Кулінін 3-тє. В 4-а класі переможці:
Таня Дощик -1-ше, Наталя Дощик - 2-ге, Олена
Кондратюк - 3-тє, а в 4-б двоє учасників отримали
1-ші місця: Едвард Бричук та Олена Навроцька,
Катерина Куманська 2-ге і Надя Клименко 3-тє. Ще
окремо можна відзначити роботу учасниці
шкільного ансамблю бандуристів Люби Клименко, яка намалювала бандуру на святковій
карточці, Катерину
Куманську,
яка
дуже
гарно
розмалювала
три
писанки та 2 гарні
розмальовки Діани
Гайдучик.
Кращі
малюнки
та
розмальовки наших
дітей
також
прикрасили наш зал
під час випускного
свята та урочистих
зборів з нагоди
закінчення
навчального 20032004 року.
Випускниці Школи Українознавства
Еліна Лещинська і Ліда Томків
визначили переможців конкурсу на
кращий малюнок писанки.

П. Мотря Томків та п. Галина Лорчак (на фото зліва) демонструють процес
вироблення писанок. У центрі – Джуді Луїс – Директор Штатних і Федеральних
Фондів Шкільного Дистрікту Фолсом-Кордова – бажаний гість на кожному
шкільному святі.
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ПРИЇЗД ПОСЛА УКРАЇНИ ДО
САН-ФРАНЦІСКО
В травні, цього року до Сан-Франціско з
коротким візитом прибув посол України, Михайло
Резнік, з Вашінгтону, який зустрівся з
представниками громад Сан-Франціско та
Сакраменто. На зустріч до Українського консульства
в Сан Франціско прибули п.п. Оля і Юрiй Олійники з
Сакраменто. Голова Товариства Збереження
Української Спадщини Північної Каліфорнії Юрій
Олійник передав вельмишановному гостеві всі
числа журналу "Рідне Слово", який видає Школа
Українознавства м. Сакраменто (редактор - Надія
Калинюк).
Посол був
здивований
великою
П. Юрій Олійник і посол України в США
кількістю учнів,
Михайло Резнік.
які навчаються
у нашій школі, та пообіцяв, що незабаром сам
приїде до Сакраменто відвідати нас.
А для наших читачів напевно цікаво буде
довідатися, що Генеральне консульство України у
Голова Товариства Української
Сан Франціско міститься у центрі міста на вулиці
Спадщини Північної Каліфорнії Юрій
Олійник передає всі числа журналу
530 Bush Street,  приймає відвідувачів з
„Рідне слово” послові України
Михайлові Резніку.
9 до 12 години, а також утримує цікаву сторінку
на інтернеті: http://www.ukrainesf.com/index_ua.htm, з
якої можна дізнатися не тільки про роботу консульства, але й про історію та традиції
зовнішньо-політичної служби України, починаючи з 1917 року, про дипломатичні
традиції на українських землях, починаючи з
глибини віків і до наших днів, та іншу цікаву
інформацію.
Генеральний консул Консульства України
в Сан Франціско д-р Валерій Гребенюк молодий, але досвідчений дипломат, також
був присутній на цій зустрічі. Він закінчив
Харківський університет та Европейський
інститут міжнародного права у Флоренції,
Італія, та Інститут держави і закону при
Національній Академії Наук у Києві.
Працював у міністерстві закордонних справ
України, в посольстві України у Вашингтоні
(США), в адміністрації президента.
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Представники українських громад під час
зустрічі. У центрі – посол України Михайло
Резнік. Зліва третій – Генеральний консул
України – Валерій Гребенюк.
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ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО КОНСУЛЬСТВА У ШКОЛУ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
15 травня, цього року Школа Українознавства м. Сакраменто проводжала останнім
дзвоником 6-й випуск школи - двадцять вісім учнів. Урочисте свято відбулося в залі
приміщення, яке нам люб’язно надає в користування
державна школа Williamson Elementary School.
Святково одягнені випускники в останнє стояли перед
учнями всіх молодших класів. В їхню честь
виконувалися гімни України та США, а також теплі
слова побажань директора школи п. Надії Калинюк,
завуча п. Данни Домашук. Для випускників, учнів,
батьків і всіх присутніх гостей шкільний ансамбль
бандуристів виконав гарні українські мелодії, а
випускниці – Катерина Кіцен, Ірина Хоміць, Ріта
Калинюк та Ілона Козлова заспівали для вчителів
традиційну пісню на закінчення школи - "Вчителько
моя". Перед присутніми виступив також відмінник
навчання – випускник Аркадій Луцук.
На це свято також прибули поважні гості з Сан
Франціско: Генеральний консул Валерій Гребенюк з
дружиною і донечкою, та віце-консул Тарас Кузьмич.
Вони були приємно вражені такою великою кількістю
українських дітей, яких вони побачили у нашій школі. Генеральний консул привітав
випускників та всіх присутніх з закінченням школи
і побажав хороших успіхів випускникам, а Школі
Українознавства – успішного розвитку,
продуктивної праці та втілення українських
традицій і культури у життя української громади у
нашому місті.
Промову виголошує випускник
Аркадій Луцук.

Генеральний консул В. Гребенюк та віце-консул
Т. Кузьмич подарували для школи цінну книгу Видання про історію друкарського мистецтва
України з давніх часів.
Генеральний консул України Валерій
Гребенюк вітає присутніх.

Випускники, в свою чергу, привітали їх
теплими словами і квітами. Під чудові мелодії
бандури і спів шкільного хору свято 6-го
випуску у Школі Українознавства пройшло
гарно і урочисто.
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5 травня 2003 року Школа Українознавства
м. Сакраменто відзначила
5-ий Ювілейний випуск –
Свято Останнього дзвоника.
Випускник цього випуску
МАРКІВ ДМИТРО – відмінник навчання.
Його було удостоєно честі передати
семикласникам Символічний Ключ Знань.
Тест Нью-Йоркського університету на знання
Української мови
він здав на найвищу оцінку – 12 кредитів.
Пропонуємо увазі читачів виступ Маркова Дмитра
на Випускному святі.

“Покинувши берег дитинства чудовий,
згадуймо школу свою із любов’ю!”

Здається, недавно наші тати і мами привели нас за ручку до нашої
Української Школи в перший клас, в цей же зал на Свято Першого дзвоника.
Сьогодні колишні першокласники відзначають своє останнє Випускне свято
– Свято Останнього дзвоника.
Ми – усі випускники, ваші діти, дякуємо Вам, дорогі наші батьки, за те, що
Ви так наполегливо заставляли нас вчитися. Саме тепер, ми зрозуміли, що Ви
хотіли нас бачити освіченими, культурними людьми. Щиро дякуємо директорові
нашої школи Надії Дем’янівні Калинюк та усім учителям за Ваше материнське
відношення до нас, за дані нам міцні знання, за те, що Ви навчили нас вільно
володіти двома мовами, навчили добра.
В кожної людини обов’язково є два береги: од якого людина відчалює і до
якого – неодмінно причалить.
Ці хвилини – це та мить, коли ми покидаємо, відчалюємо від найдорожчого
свого берега – берега дитинства. Говорячи далi алегоріями, то берег нашого
дитинства живився чистими, прозорими водами прекрасної ріки, назва якої –
Школа Українознавства м. Сакраменто.
Як цікаво проводили з нами навчання у восьмому класі наші улюблені
учителі: Людмила Сільчук та Любов Болебрух! Саме у восьмому класі ми оцінили
науку по-справжньому. На все життя ми запам’ятаємо видатні імена: Тараса
Шевченка, Михайла Грушевського, Івана Франка, Лесі Українки, Олеся Гончара,
Уласа Самчука, Івана Багряного, Ліни Костенко, Дмитра Павличка та багатьох
інших.
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А які чудові шкільні свята ми готували у нашій школі, на яких так прекрасно
оспівувалась Україна, її поети, неповторна краса її
землі. В пам’яті випускників- бандуристів буде
учителька музики Оля Герасименко-Олійник, з
якою ми виступали у нашій школі, коледжах,
університетах, подорожували і брали участь, навіть,
у великих концертах з професійними бандуристами
в різних містах і штатах Америки, поширюючи
Українську культуру. Гідним прикладом для
наслідування нам – випукскникам є те, що наші
учителі в цьому році здобули вищу педагогічну
освіту тут, в Америці.
Ми – випускники п’ятого випуску вітаємо
Вас із закінченням Національного Університету в
місті Сан-Дієго та вручаємо Вам букети квітів,
Дмитрик Марків з мамою, п. Інною Марків
шановним: директорові школи Надії Дем’янівні
та сестричкою Оленкою. Перший день в
Калинюк, завучеві школи Данні Сергіївні
Українській школі. Перший клас, вересень
1995 року.
Домашук, учителям Любові Казимирівні Болебрух
та Ірині Степанівні Лещинській.
У школі нас учили пам’ятати своє коріння. Ми вклоняємося усім нашим
сивочолим дідусям та бабусям, які і є нашим корінням за те, що Вони щоденно не
втомлювалися наставляти нас на путь істини.
Хотів би звернутися ще до всіх учнів з першого по сьомий клас. На початку
цього року я вступив до приватної Jesuit High School. Після написання усіх тестів,
на інтерв’ю мене запитували, чого я аж ніяк не сподівався, багато про Українську
Школу, про нашу історію, літературу, навіть, на які теми пишемо твори, назвати
українських істориків, письменників, поетів. Це тому, що ця школа зацікавлена
студентами, які навчені, вміють і хочуть вчитися, а, значить – дисципліновані.
Отже, дорогі учні, слухайтесь батьків, своїх учителів, використовуйте кожну
хвилину в Українській Школі з користю. Все це – не легко, але все це Вам дуже
знадобиться в майбутньому.
Дорогі мої ровесники-випускники!
“Хай завжди щастить Вам на життєвих дорогах! Покинувши берег дитинства
чудовий, згадуймо Школу свою із любов’ю!”
Ми сьогодні прощаємось з рідною Українською Школою. Проте хочемо
залишити по собі згадку та передати Символічний Ключ Знань нашим
семикласникам. (Виступаючий вручив Символічний Ключ Знань.)
Нехай Вам відкриваються двері до духовних скарбів рідного Українського
народу!
Сміливо крокуйте Країною Знань!
Дмитро Марків
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...Я вірю в наперед-визначеність долі, я вірю в точність
вибору кожної живої істоти для кожної конкретної справи...
Д. Степовик

Батько гривні

Гроші завжди були засобом обміну й мірилом
цінностей, а також вживалися як засіб збереження вартості
й оплати. „Гроші - хороші” – ця приказка ніби спеціально
придумана для купюр, які створив Василь Лопата.
Намальовані ним гроші – хороші, адже вони несуть у собі
образ України...” (Степан Фіцич, народний артист
України).
Василь Лопата народився 28 квітня 1941 року в селі Нова Басань Бобровицького району
на Чернігівщині. Відомий український графік і маляр, заслужений художник України. Він є
автором оформлення української гривні: портретів, пейзажів, орнаментів. До його мистецьких
творів належать: оформлення українського паспорта (1993), плаката „Боже Великий Єдиний, нам
Україну храни”, малярські твори „Вічний поклик”, „Благовіщення”, „Моління про чашу”,
„Таємна вечеря”, пейзажі. Він також є автором ряду видань, таких як: автобіографічний нарис
„Дорогу свою покажи мені, Господи” у книзі „Господь – сила народу свого” (1996),
автобіографічної повісті „Десь на дні мого серця”, „Надії та розчарування, або Метаморфози
гривні” (2000).
Образний світ творів Василя Лопати – глибоко національний, виразно поетичний. Його
творчість присвячена трактуванню та глибинному осмисленню історії українського народу від
найдавніших часів. Історичні факти, постаті давнини та сучасності, природу, літературу,
народну і релігійну творчість він трактує у своєрідному і неповторному лірико-поетичному
ореолі. Його праця достойно оцінена. Василь Лопата є лауреатом міжнародної премії з
еклібрису (Англія, 1989 р.), лауреатом Державної премії ім. Т. Шевченка (1992 р.), лауреатом
першої премії Промінвестбанку України (1998 р.).
Твори В. Лопати зберігаються у Національному художньому музеї в Києві, художніх
музеях Чернігова, Полтави, Дніпропетровська, Сум, а також у Бібліотеці Конгресу США у
Вашінгтоні, в Українському музеї в Нью-Йорку, у музеї Стенфордської єпархії УГКЦ у США,
Музеї при Українському католицькому університеті в Римі, музеях Російської Федерації
(Третьяковській галереї в Москві, Будинку-музеї О. Пушкіна в Санкт-Петербурзі, в галереях
Єкатеринбурга, Магнітогорська), у приватних збірках Італії, Великобританії, Канади, Росії,
Швейцарії, США. Василь Лопата – почесний громадянин міст Вінніпега і Брандона у Канаді.
У своїй книзі «Надії та розчарування, або Метаморфозні гривні» В. Лопата пише:
«Історичну роботу, яка випала на мою долю, - створити зоровий образ валюти для незалежної
України, - я розглядаю як велику незрівнянну нагороду і честь. Творячи гривню, мені хотілося
заявити світові: „Ось дивіться! Ми є! Ми – українці! Ми живемо! Ми маємо право на своє
вільне майбуття! Буде Україна існувати рівноправною у спільноті інших країн!” Отже,
українські гривні – не тільки грошові знаки, на них мені хотілося показати нашу історію,
гідність..” Я цілком погоджуюсь з професором Дмитром Степовиком, який сказав: „Я вірю в
наперед-визначеність долі, я вірю в точність вибору кожної живої істоти для кожної конкретної
справи у цілій системі космічної гармонії”.
У розділі „Кажу, як на сповіді”, митець говорить: „Згадую своє сільське важке
напівсирітське повоєнне дитинство, коли об’єктивні обставини життя ніяк не сприяли, а
перешкоджали стати мені художником. У мене не було тієї прямої дороги в мистецтво: художня
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школа – вуз – Спілка художників; мені довелося йти довгими манівцями. Сiльська школа –
зоотехнікум – училище прикладного мистецтва – служба в армії, і нарешті – інститут і творчість.
І відтоді Господь щедро дарує мені радість творчості, добрих людей навколо мене,
красу і духовність спілкування з ними, чарівність нашої природи і чудові книжки. Він
зробив мене щасливою людиною, відкрив мені з дитинства моє покликання... Я маю свій
світ, де буваю найбільше сам собою, де природньо і гармонійно живу. Це – моя майстерня.
Тут щасливо й радісно, без насильства, з’єднуються моя воля як Богом дане право обирати,
та воля як внутрішній поклик. Тут народжуються і матеріалізуються навіяні Богом ідеї.
Але я довго цього не знав, зухвало вважаючи їх за свої”.
Учням Школи Українознавства
м. Сакраменто (директор Н. Калинюк) випала
велика честь зустрітися з Василем Лопатою на
концерті у Сан Франціско, де вони представляли
школу, виступаючи під керівництвом
Заслуженої артистки України, музичного
керівника школи Олі Герасименко- Олійник на
концерті, присвяченому 190-ій річниці з дня
народження Т. Шевченка. На вечорі був
присутній заслужений художник України
Василь Лопата. Юні бандуристки мали
можливість познайомитись з його мистецтвом,
подивитись виставку картин.
На фото: сестри Надя і Люба Клименки, учасниці ансамблю бандуристів
Школи Українознавства м. Сакраменто, з Василем Лопатою.

На фото: сестри Марта і Оля Ромасьо, учасниці ансамблю бандуристів
Школи Українознавства м. Сакраменто, з Василем Лопатою.
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У Школі Українознавства м. Сакраменто уже стало звичаєм проводити відкриті тематичні
уроки етики і естетики. Вчителі школи вирішили подати тему уроку „Цінність людської
особистості” на сторінках нашого журналу для поширеного кола читачів.
Тема уроку:
"Цінність людської особистості"
Мета уроку:
Показати учням, що кожна людина є цінною.
Виховувати почуття гідності, уміння поважати інших, дати можливість
зрозуміти, що ми всі різні, неповторні, відчути себе, як особистість серед
інших.
Дати можливість висловити своє бачення проблеми, пов'язаної з поведінкою
учнів у школі.
Вчити дотримуватися тих норм, у виробленні яких самі учні взяли участь.
Хід уроку.
Учитель: Діти, тема нашого уроку незвична. Ми спробуємо поглянути на самих себе, які ми є і що би ми хотіли
змінити на краще в своєму житті, щоб нам усім було добре серед ровесників, серед дорослих у класі, в школі, на
вулиці. Отже, як ви думаєте, чому кожна людина являється цінною?
Діти: Тому, що кожна людина є неповторна, тому що життя їй дане Богом.
Учитель: Так, кожна людина є великою цінністю тому, що вона є людина, особа, особистість; тому що вона має
совість, сумління, що їй дароване життя, щоб вона прожила його гідно і плідно. Що це означає - прожити життя
гідно? Гідно - це жити у згоді з друзями, батьками...
Діти: Ми повинні навчитися дружити, щоб ніколи ніхто не зміг сказати на тебе, що ти невихований, що ти ображаєш
друзів, не поважаєш інших, що ти не вмієш себе поводити у школі.
Учитель: Так, поведінка в школі, в класі, на вулиці має велике значення для вашого майбутнього, тобто якими ви
станете в майбутньому, як ви будете жити плідно, тобто приносити користь людям, батькам, друзям. І тому
напередодні нашого уроку ви, діти, написали правила поведінки, які б ви хотіли, щоб були у нашому класі. Ви
написали їх тому, що хочете добре вчитися, а для цього потрібний порядок у класі.
(Учитель зачитує правила поведінки, які написали учнi).
Учитель: Отже, з цих правил ми повинні виробити правила поведінки для всіх, хто навчається в цьому класі.
(Проводиться обговорення. Діти погоджуються з учителем і обіцяють виконувати правила поведінки, які вони
виробили).
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
1. Не розмовляти під час уроку.
2. Вчасно виконувати і здавати домашнє завдання.
3. Поважати вчителів і один одного, не перебивати вчителя, не перебивати учнів, які відповідають або
запитують.
4. Не вживати поганих слів, не ображати один одного.
5. Не запізнюватися на урок.
6. На уроці бути уважним, виконувати всі вказівки вчителя.
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Учитель: Повинна бути пошана (повага) до старших і до вчителів, до батьків. Не засмучувати їх, старатися добре
вчитися, бути вихованим, ввічливим, завжди думати, як потрібно правильно поводитися, коли виникають
непорозуміння у вашому житті. Важливо підготовляти себе до майбутнього життя. В усі часи було важливо вчити
дітей, як потрібно жити. Ми довідуємося, що ще в часи наших предків, великих князів, про яких ми дізнаємося з
історії України, як вони зверталися до своїх дітей. Ось наприклад, князь Володимир Мономах, котрий був одним з
найосвіченіших людей свого часу, який він написав твір?
Діти: "Поученія дітям".
Учитель: За все він дякує кому?
Діти: Богу.
Учитель: За що він дякує Богу?
Діти: За те, що завжди його оберігав і створив не лінивим виконувати всі справи.
Учитель: Що то означає бути „не лінивим”?
Діти: Бути не лінивим, тобто вчитися, допомагати старшим, меншим за себе.
Учитель: Так, бути працьовитим, завжди старатися досягати цілі, яку перед собою поставив. Це також означає
жити плідно, тобто приносити плоди, як дерево. Дерево приносить плоди, а людина - користь. Потрібно вчитися
творити добро навколо себе, приносити користь, вміти дружити, мати багато друзів, розуміти своїх однолітків.
Ми з вами читали оповідання "Викликаю на дуель" - про що це оповідання?
Діти: Це оповідання про дівчат, які ліпили зі снігу персонажів з казок. Вони ліпили снігові скульптури, які хлопці
хотіли зруйнувати і посміятися над дівчатами. Дівчата їх не злякалися і викликали на дуель, після чого хлопці не
захотіли більше руйнувати снігове містечко.
Учитель: Чому хлопці не захотіли більше його руйнувати?
Діти: Тому що вони зрозуміли, що вони вели себе негарно і цим ображали дівчат. Вони зрозуміли, що не можна
руйнувати красу, яку створили дівчата. Ще вони зрозуміли, що ці фігурки означають щось важливе в житті дівчат,
бо вони захищали їх і не побоялися викликати хлопців на дуель.
Учитель: Кожна людина здібна творити добро чи красу, кожна людина має свої здібності, талант, який потрібно
розвивати. І також потрібно поважати таланти своїх друзів, чого і вчить оповідання "Викликаю на дуель". Наші учні
також мають свої здібності і таланти, і кожен з захопленням займається своїм ділом. Сьогодні наші хлопці принесли
свої музичні інструменти і показали свої вміння: Михайлик Куманський, Павлик Деркач, Віктор Мельник виконали
музичні твори на кларнетах. Дівчатка також не відстали від них, а саме: Даніела Калинюк виконала складний
музичний твір на фортепіано, Христина Калинюк також продемонструвала свої здібності на фортепіано, Діана
Мельничук принесла свої малюнки. Такі учні, як Артем Федінчик, Катя Мурченко, Віктор Мельник, Павлик Деркач,
Михайлик Куманський, Оля Редько, Джессіка Ющук написали на дошці правила поведінки для учнів.
Ми довідалися чимало про себе, про свій характер, про свої смаки й зрозуміли, що кожен із нас чимось
надзвичайно цікава людина, і що нам подобається дружити, вчитися, творити добрі діла, і що ми - надзвичайно
цінна й важлива людина на землі. Ви самі визначили, що і чого слід навчатися, щоб було вам добре жити.
Ірина Ярмола,
учитель 5-го класу
Школи Українознавства, м. Сакраменто
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Рідна мова, слово рідне

Мова рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
Тільки камінь має.

Саме тут, в
Америці,
далеко
за
межами рідної України,
починаєш
глибоко
усвідомлювати
зміст
даних слів. Людина може
володіти
кількома
мовами, залежно від її
здібностей, нахилів і
прагнень, але найкраще,
найдосконаліше
вона
має володіти рідною мовою. Наймилішою і найдорожчою
для людини є її рідна мова.
Український народ завжди ставився з великою
пошаною до своєї мови. Нашою мелодійною, співучою
мовою милувались іноземці, які побували в Україні. Ми
повинні цінувати нашу мову - нетлінний скарб українського
народу, що його наші предки зберегли, незважаючи на
всілякі заборони і утиски.
Щоб наші діти не забули своєї рідної мови, потрібно
прикласти чималих зусиль і батькам, дідусям і бабусям, і
вчителям. Дітям слід прививати любов до рідної мови ще
змалку. Вдома батькам необхідно спілкуватися з дітьми на
рідній мові. З раннього дитинства вчити дітей розказувати
напам’ять віршики, читати їм дитячі книжки, розказувати
оповідання. Якщо ваша дитина вже ходить в школу, то вам,
шановні батьки, необхідно прослідкувати за тим, щоб ваша
дитина кожного дня прочитала хоч декілька речень
українською мовою і переказала прочитане.
Вчителям потрібно звернути особливу увагу на
розвиток зв’язного мовлення учнів. Починаючи з першого
класу, вчити дітей відповідати повним реченням на
поставлене запитання.
На кожному уроці мови проводити словникові
диктанти, практикувати творчі диктанти, вчити дітей писати
твори-описи на основі побаченого та прочитаного, описувати
картинки як усно, так і письмово.
Але, щоб досягнути успіху, потрібно пам’ятати, що
ставлення до рідної мови має бути таким, як до рідної
матері: її люблять не за якісь принади чи вигоди, а за те, що
вона - мати.
Тематичний урок у 4-му класі „Поведінка в школі”

Тема:

Вироблення колективних правил поведінки в школі.
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Мета: На основі прочитаних оповідань залучити
учнів до самоврядування; виховувати доброзичливе
ставлення до навколишього; вчити обмежувати свої
бажання, щоб не завдати шкоди іншим; дотримуватись тих норм, у виробленні яких самі учні взяли
участь.
Робити добро повинен кожен, а вчитися робити
добро слід змалку. А для цього треба замислюватися
над своїми вчинками, вміти їх аналізувати - добрі вони
чи погані, зі співчуттям ставитися до інших людей, бути
готовими прийти у скрутну хвилину їм на допомогу,
дбати не тільки про людей, а й про природу, берегти її.
Обговорюючи оповідання "Просто бабуся",
"Тарасик", "Красиві слова і красиві діла" діти приходять
до висновку, що потрібно бути добрим, чуйним,
готовим прийти на допомогу. Перше правило, яке
сформулювали діти, це:
- Поважати старших, допомагати всім у біді - не
на словах, а на ділі.
Діти, а як ви розумієте слова, які сказав один
мудрий чоловік до двох юнаків: "Знищуйте зло тоді,
коли воно зароджується у ваших думках". Як саме
відносяться ці слова до нас з вами?
Діти активно включилися в обговорення. На основі
сказаного записали друге правило:
- Дотримуватися етики на уроці, не перебивати
учня, коли він відповідає; не перебивати
вчителя, коли він говорить; не приносити в
школу недозволені речі; дбайливо ставитись
до шкільного майна.
Кожному з нас слід бути добрим і чуйним, щоб
вміти прощати і співчувати, на зло відповідати добром.
Саме так поступила дівчинка з оповідання "Квітка
троянди". Прослухавши дане оповідання, діти
записують наступне правило:
- Будь добрим і чуйним, вмій прощати і
співчувати.
Читаючи вірша "Королівство Ану!" діти вчаться,
якими словами користувалися у королівстві "Будь
ласка" і приходять до висновку, що потрібно:
- Бути ввічливим у розмові, уникати грубих слів.
Діти, всі ці правила записані у "золотому вірші"
Книги Життя - Біблії.
"Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам
люди, те саме чиніть їм і ви". Матв. 7.12.

Запам'ятайте на все життя ці слова і
дотримуйтесь їх.
Любов Луців,
учитель 4-го класу
Школи Українознавства, м. Сакраменто.
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ЦІННІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

Давайте прочитаємо слова, записані на дошці, спробуємо визначити тему
нашого сьогоднішнього уроку.
Пoвaгa, відпoвідaльність, турбoтa прo іншиx , чeсність, дружність,
тeрплячість, мирoлюбність, щирість
(Діти вгoлoс читaють слoвa). Прo щo ж ми будeмo сьoгoдні гoвoрити?
(Відпoвіді дітeй).
Тaк, тeмa нaшoгo урoку "Ціннoсті людськoї oсoбистoсті".
(Вчитeль пишe тeму нa дoшці).
Пeрш зa всe, ми з'ясуємo, щo oзнaчae слoвo "oсoбистість" і пригaдaємo гaрні риси xaрaктeру, які
ми вжe знaємo і вoлoдіємo ними, a тaкoж рoзглянeмo нoві, якиx нaм слід нaвчaтись, щoб прoжити гіднo тa
пліднo. A щe всі ми пoглянeмo нa сaмиx сeбe як нa oсoбистість, нeпoвтoрну oсoбистість, якa живe для
тoгo, щoб принeсти дoбрo тa рaдість oтoчуючим нaс людям.
AКТИВІЗAЦІЯ ЗНAНЬ УЧНІВ.
Oтoж, щoб з'ясувaти, щo тaкe oсoбистість, дaвaйтe пoглянeмo нa сaмиx сeбe. Кoжeн з вaс, xлoпчик
ви чи дівчинкa, дoрoслий чи дитинa, є людинoю, ви є вeликoю цінністю нa зeмлі вжe тoму, щo ви людинa,
вaм дaрoвaнe життя - для чoгo? Щoб ви принoсили дoбрo іншим. Крім цьoгo у вaс є щe бaгaтo чoгo
спільнoгo, a тaкoж бaгaтo й відміннoстeй.
Oтжe, щo є спільнoгo між вaми всімa, тими, xтo знaxoдиться в цьoму приміщeнні?
(Відпoвіді учнів).
A в чoму ж ви відмінні?
Відміннoстeй є бaгaтo: у вaс різнa зoвнішність; ви пo-різнoму нaвчaєтeсь; вaм пoдoбaються різні
урoки, ви любитe пo-різнoму прoвoдити свій вільний чaс; у вaс різні xaрaктeри тa здібнoсті. Спрoбуйтe
виділити тaку рису, щo xaрaктeрнa лишe вaм і дaйтe відпoвідь oдним рeчeнням:
"Мoя відмінність від іншиx в тoму, щo ... (зaписaнo нa дoшці). Нaприклaд, мoя відмінність від
іншиx в тoму, щo я oтримую рaдість від тoгo, щo нaвчaю дітeй. Якa ж вaшa відмінність?
(Відпoвіді учнів).
ВИКЛAДEННЯ НOВOГO МAТEРІAЛУ
Oтoж ми бaчимo, щo в кoжнoгo з нaс є якaсь відмінність. Сaмe вoнa виділяє нaс сeрeд іншиx,
рoбить oсoбистістю. Ми всі - люди, aлe й кoжeн з нaс - oсoбистість, у якoї є бaгaтo ціннoстeй. Якиx жe
сaмe?
Пoдивіться нa слoвa нa дoшці і знaйдіть відпoвіді нa нaступні зaпитaння. Дaвaйтe спoчaтку
прoчитaємo слoвa. (Зa вчитeлeм).
Чeсний
Відпoвідaльний
Дружeлюбний
Співчутливий
Дoбрий
Турбoтливий
Тeрплячий, витримaний
Ввічливий
Щирий
Мирoлюбний

Нeчeсний
Нeзгідливий
Грубий
Злий
Скупий
Нeтeрплячий
Нeдружeлюбний
Бeзвідпoвідaльний, нeдбaйливий
жoрстoкий
бaйдужий
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1. Як ми скaжeмo прo тoгo, xтo любить жити в мирі тa дружбі? (Дружeлюбний)
2. A тoгo, xтo пoжaліє тa підтримaє у вaжку xвилину? (Співчутливий)
3. Як ми скaжeмo прo людину, якa зaвжди зaпитaє, як у вaс спрaви, зaпрoпoнує дoпoмoгу?
(Турбoтливий)
4. Тoй, xтo нe oбмaнює, зaвжди кaжe прaвду? (Чeсний)
5. A щo ми скaжeмo прo тoгo, xтo зaвжди вислуxoвує іншиx, нe пeрeбивaє, кoли гoвoрить вчитeль чи
тoвaриш? (Тeрплячий, витримaний)
6. A тoгo, xтo цінує тa oбeрігaє мир тa спoкій? (Мирoлюбний)
7. Якoю є людинa, якщo вoнa з пoвaгoю, ввічливo стaвиться дo іншиx? (Ввічливий)
8. Як ми скaжeмo прo учня, який вчaснo викoнує дoмaшнє зaвдaння, вчaснo приxoдить дo шкoли, дo
всьoгo стaвиться відпoвідaльнo? (Відпoвідaльний)
Всі ці тa бaгaтo іншиx рис є ціннoстями людськoї oсoбистoсті, і якщо ви вoлoдієтe xoчa б
oднією з ниx - цe oзнaчaє, щo ви ціннa oсoбистість нa Зeмлі, якa принoсить дoбрo всім нaвкoлo.
Нa жaль, є люди , які цьoгo нe рoзуміють, нaпoвнюють світ злoм, гoвoрять нeприємні рeчі,
відвeртaються від другa, якщo він пoтрaпив у біду, вeдуть війни, oбмaнюють чи прoстo зaбувaють
скaзaти "дякую" у відпoвідь.
У кoжній мoві, як і в укрaїнській, є слoвa, які xaрaктeризують тaкі нeгaтивні риси xaрaктeру.
Дaвaйтe спрoбуємo знaйти слoвa в другій кoлoнці прoтилeжні дo тиx, які xaрaктeризують гaрні риси.
Нaприклaд: дoбрий - злий.
(Вчитeль чи діти прoвoдять лініі дo відпoвіднoгo слoвa).
Нaвeдіть приклaди. (Відпoвіді учнів).
Oтжe, для тoгo, щoб нaм всім дoбрe жилoся, ми пoвинні нaмaгaтися вирoбляти в сoбі крaщі якoсті.
Більшість з ниx ви рoзпізнaєтe у свoїx тoвaришів щoдня, вoни вaм дoбрe знaйoмі. Які цe риси?
(Відпoвіді учнів).
A в дeчoму нaм пoтрібнo вчитись. Щoб дoбрe рoзуміти знaчeння слів "відпoвідaльність" тa
"тeрплячість", дaвaйтe рoзглянeмo їx глибшe.
Бути відпoвідaльним oзнaчaє викoнaти тe, щo ви пooбіцяли. Вaшa мaмa прийшлa з рoбoти,
спoдівaючись, щo ви пoмили пoсуд, і ви цe зрoбили, ви - відпoвідaльнa людинa. Вчaснo викoнaнe
дoмaшнє зaвдaння - відпoвідaльність. Нaзвіть інші приклaди.
A щo oзнaчaє бути тeрплячим, витримaним?
Прo кoгo мoжнa тaк скaзaти, чoму? (Відпoвіді учнів).
Витримaнa людинa цінує думку кoжнoгo , пoвaжaє думку тoвaришa, нaвіть якщo він думaє пo-іншoму.
Витримaнa людинa відчувaє рaдість від гри, нe звeртaючи увaги нa тe, вигрaлa кoмaндa чи прoгрaлa.
Бути витримaним нe oзнaчaє лишe вміння слуxaти іншиx. Нaприклaд, вaш друг рoзпoвідaє, як він
пoбувaв в гoстяx у бaбусі: вaм цe зoвсім нeцікaвo, aлe якщo у вaс є витримaність, ви пoвaжaєтe свoгo
тoвaришa, тo ви йoгo вислуxaєтe, бo йoгo бaбуся дoрoгa для ньoгo. Нaвeдіть інші приклaди.
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ЗAКРІПЛEННЯ ВИВЧEНOГO МAТEРІAЛУ
Тeпeр, кoли ви знaєтe щe більшe гaрниx рис xaрaктeру, дaвaйтe спрoбуємo рoзгaдaти слoвa. (Учні
записують слово по буквах у пустих клітинках).
1. Двoє xлoпчиків грaють у нaстільну гру. Звичaйнo, ж oдин вигрaв. Другий з рaдіснoю пoсмішкoю
потиснув руку пeршoму, пoздoрoвивши йoгo з пeрeмoгoю, xoчa сaм прoгрaв. Який цeй xлoпчик?
в

и

т

р

и

м

a

н

и

й

2. Нaтaлкa зaвжди викoнує дoмaшнe зaвдaння. Якoю мoжнa нaзвaти дівчинку?
в

і

д

п

o

в

і

д

a

л

ь

н

a

3. Як ми скaжeмo прo xлoпчикa, який відчинив двeрі і прoпустив впeрeд стaршу людину?
в

в

і

ч

л

и

в

и

й

УЗAГAЛЬНEННЯ І СИСТEМAТИЗAЦІЯ ЗНAНЬ
A тeпeр дaвaйтe зaмислимoсь нa xвилинку прo сeбe, прo свій xaрaктeр, прo тe, як ми стaвимoсь дo
іншиx, і щo нaм пoтрібнo зрoбити, щoб стaти щe крaщими. Зaвжди пaм´ятaйтe, щo мир тa спoкій нa
Зeмлі пoчинaються з oсoбистoсті. Тaк булo з прaдaвніx чaсів і дo нaс дійшли нaрoдні прислів´я, у якиx
відoбрaжeнo ціннoсті людськoгo xaрaктeру. Які сaме, дізнaєтeсь, встaвивши слoвa:
(Діти oтримують листки для письмoвoгo зaвдaння, вкaзaнoгo нижчe).
У пoдaниx прислів´яx встaвтe прoпущeні слoвa, дoбирaючи їx зa змістoм із дoвідки.
Дoбрe тaм жити, дe вміють ________________.
Xтo людям _____________ бaжaє, тoй і сoбі мaє.
Пoгaнe слoвo крaщe прoкoвтнути ніж _____________________.
Від тeплoгo слoвa й лід _______________.
Умій пoмилятись, умій й ___________________.
Умій скaзaти, умій й _____________________.
Слoвo інкoли пeчe дужчe зa __________________.
Мeншe oбіцяй, більшe ______________.
Дoбрoгo тримaйся, пoгaнoгo ___________________.
Слoвa для дoвідки: Цурaйся, вoгoнь, випрaвлятись, рoзмeрзaє, дружити, змoвчaти, рoби, дoбрa, прoмoвити

Тамара Ромасьо,
вчитель 2-го класу
Школи Українознавства, м. Сакраменто
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...Ну що б, здавалося, слова...
Т. Шевченко
БЕСІДИ ПРО КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ПОШАННА МНОЖИНА
Чи завжди приємно вам, шановний читачу, чути на свою адресу звертальне
„ти”? Надто коли звертається людина незнайома чи малознайома. Або не дуже
симпатична вам. Чи значно молодша за вас.
На таку фамільярність в народі здавна сформульована дотепна відповідь: „ Я з
вами гусей не пас!” Щоправда, важче так парирувати начальству. І воно, відчуваючи
вашу залежність, особливо полюбляє притлумити почуття гідності підлеглих зверхнім
„тиканням”, воднораз ревниво і примхливо стежачи за дотриманням усіх атрибутів
етикету щодо „його величності”.
В українській мові пошанна множина звертального займенника передбачає
використання її будь-якими, в тому числі найвищими, особами. Звертанням на „ви”
до підлеглого ніякий міністр не принизить себе, а, навпаки, лише підкреслить свою
інтелігентність.
Слід завжди пам’ятати, що займенникова множина на виявлення пошани
потребує синтаксичного узгодження з дієсловом-присудком, яке, отже, також потрібно
ставити в множині.
- Ви, здається, кілька років тому вже був у нас? – такими словами зустрів мене
директор школи в одному з районів Вінничини. Прикладом правильного вживання
аналогічних конструкцій можуть бути хоча б рядки з вірша-присвяти Максима
Рильського Андрієві Малишку:
Ви пахощі романівського ранку
Мені прислали, як сердечний дар,
Як сонце, чудом вирване із хмар.
Не „прислав”, а „прислали”! Але коли присудок виражений не дієсловом, а
прикметником, тоді він, на розсуд мовлянина, може бути як у множині, так і в однині:
„Ви – гостинний” і „Ви – гостинні”, „Ви дуже щасливі” і „Ви дуже щасливий”.
Лише до найближчих, найрідніших людей в Україні звертаються на „ти”: до
братів і сестер, до побратимів і давніх товаришів по службі, до колишніх однокласників
і однокурсників. Або ж до набагато молодших від себе, переважно дітей дошкільного і
шкільного віку. А от з традиційно підкресленої поваги до батька й матері, також до
дідуся і бабусі в звертанні до них використовується пошанна множина: „Дивіться,
мамо, чи так гарно буде?” (Панас Мирний).
Пошанна множина в нашій мові виражається тільки другою особою („ти-ви”).
Коли ж у третій особі замість „він, вона” кажуть „вони”, то таке вживання вважається
нелітературним. „Моя мама дуже захворіли”, - поскаржився мені мій колега, відомий
вінницький прозаїк, віддаючи данину архаїчній, розмовній мові. Але правильніше було
б: „Моя мама дуже захворіла”.
Наше міжлюдське спілкування постійно, раз по раз передбачає насамперед
відповідне звертання або вказування на ту чи іншу особу. Без цього мова недостатня,
непереконлива. Будьмо ж уважними до вибору форм такого висловлення – щоб
виявити до когось і викликати до себе чиєсь довір’я, щоб не образити і не принизити як
чиюсь, так і свою гідність.
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«БРАКОВАНИЙ» СИН ФІДЕЛЯ
Найвідчутніше лихо для сучасної української мови – «суржик», утворюваний
невмотивованим, нестримним, бездумним запозиченням слів з російської мови.
- Юрочка, подивись, що ти здєлав! Невжелі ти не панімаєш, що так нехарашо?..
Ні, не людині з початковою освітою належать ці слова. Так вичитувала синочка
моя сусідка, викладач технікуму. І такий мовний «макаронізм», на жаль, дуже
поширене явище!
- За карбованця віддасте? – торгуюся з крамаркою на ярмарку.
- Е, де ви бачили? – категорично заперечує вона мою ціну. – Нє-е... Тільки за рубель!
Кому з вас, читачі, не доводилось чути чи й самим промовляти: «карандаш»,
«фонар», «краска», «прибор», «цвітний», «крупний», «об’явити», «напечатати»,
«конешно», «безусловно» замість «олівець», «ліхтар», «фарба», «прилад»,
«кольоровий», «великий», «оголосити», «надрукувати», «звичайно», «безумовно»?
А що вже говорити про складніші вирази, синтаксичні звороти, фразеологізми!
Часто ріжуть слух фрази: «мені кинулося у вічі» (замість «мені впало в око»), «не
дивлячись на» (замість «не зважаючи на»), «ти недобре поступив» (замість «ти
недобре вчинив»). А «приймати участь»! Переважна більшість послуговується цією
малограмотною фразою, яка б мала звучати: «брати участь».
«Вона працює тільки для виду» - ця поширена фраза є сліпим калькуванням
російських словосполучень «для вида», «для видимости». По-українськи ж слід
говорити: «про людське око», «для годиться». А от «для вигляду» - це також штучний
переклад з російської.
- Толю, така прекрасна рибалка була вчора! – похвалився мені по телефону мій
колега. Так і хотілось уточнити: хто ж та красуня, що разом з моїм телефонним
співрозмовником учора вдало наловила риби? Але я, звісно, розумів, що відомий
письменник-прозаїк просто припустився поширеної похибки, сплутавши російське
слово «рибалка» з українським виразом «рибна ловля». «Рибалка» ж у нашій мові
означає одне-єдине: «той, що ловить рибу». Правда, може бути і «тією, що ловить
рибу».
Останній приклад належить до явища міжмовної омонімії, тобто подібного,
часто однакового звучання слів із різним значенням. Приміром, якщо російське слово
«закаляться» означає «загартовуватись», то по-українськи «закáлятися» - це
«забруднитися», «забрьохатись».
Пригадую, як у моїй далекій юності одна дівчина-росіянка дуже образилася на
мене за те, що я, бажаючи зробити їй комплімент українською мовою, назвав її
вродливою. Бо їй, за близькістю звучання, здалося, що я вважаю її, кажучи поросійськи, „уродливой”.
То бувальщина з юності. А ось газетний факт: „Вінницька правда” (нині
„Вінничина”) в замітці „Фідель Кастро, його брати, сестра і ...” константує: „Від першого
браку „команданте” має сина...” Уточнимо, що слово „брак” в нашій мові передбачає
лише два значення: „нестача або відсутність чого-небудь (кого-небудь)”; „виріб,
продукція, товар низької якості”. Від чого ж із них мав сина Фідель Кастро?
Чи не та ж дівчина-росіянка з моєї молодості готувала цей газетний матеріал, не
підозрюючи, що в нашій мові існує давнє благозвучне слово „шлюб”? І зробила брак.
Анатолій Бортняк
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“Як правильно сказати: ємкість чи місткість?”
Ось що радить доктор філологічних наук Світлана Єрмоленко. У мовній практиці часом використовують ці
лексеми як взаємозамінні. Але взаємозамінність у термінологічних висловах — річ небажана, і зрештою в кожному
конкретному звороті утворюється якесь одне термінологічне слово, а інші, якщо вони не мають додаткових
значеннєвих відтінків, виходять із літературно-нормативного вжитку.
Саме в таких відношеннях перебувають іменники місткість і ємкість. Коли треба передати поняття об’єму,
ставлять місткість у його прямому значенні: місткість кузова, місткість залу, місткість пляшки, міра місткості, баржа
місткістю від 2 тис. до 5 тис. тонн і под. У прозорій формі лексеми відбито її зв’язок з такими близькими поняттями, як
містити, вміст, місткий (тобто “той, що багато вміщує в себе”). Пор.: місткі засіки, містке судно, місткий тролейбус.
Цим, очевидно, зумовлюється продуктивність використання названого слова в сучасних стилях і надання йому
переваги з погляду літературних норм.
Ємкість — іменник значно вужчого значення, він не може виступати в словосполученнях типу ємкість літака,
ємкість кімнати. Уживається як фізичний термін, пов’язаний з електрикою. У спеціальній літературі замість нього
частіше застосовують термін ємність. “При підсиленні вищих частот звукового діапазону значну роль відіграють так
звані міжелектродні ємності лампи” (“Основи радіотехніки”). Науково-технічний словник рекомендує вживати
словосполучення-терміни ємність станції, ємність системи, електрична ємність, ємність акумулятора, ємність
насичення тощо.
Не можна виправдати стилістичне розширення слововжитку ємкість і ємкісний (трапляється навіть ємко) в
переносному значенні. Стилістично невдалі фрази, де прислівники містко, ємко, утворені од відповідних прикметників,
сполучаються з дієслівними формами, наприклад: “В оповіданні “Доля людини”, що увібрало в себе матеріал роману,
надзвичайно містко показано зв’язок людської долі з долею народною” (з журналу); “Ніхто не розповідав про нього
(Нюрнберзький процес) так ємко, з таким знанням справи, з такою ерудицією, як Ярослав Галан” (з журналу).
Містко показати, ємко розповісти — штучні вислови, в яких втрачається значення прислівників-означень. Крім
того, в переносному розумінні, як і в прямому, доречно послуговуватися тільки нормативним для сучасної української
мови прикметником місткий.

***
“Як треба писати іменник майдан ( з великої чи з малої літери), коли ним починається назва: майдан
Незалежності чи Майдан Незалежності?” Якщо слово, котре виступає в географічному власному найменуванні,
означає родове поняття, то воно є загальною назвою і пишеться з малої літери, незалежно від того, чи ним, чи іншою
лексемою починається ця назва: бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги, парк Слави. Отже, і майдан
Незалежності.

***
“Свято восьме березня чи восьмого березня?”
У словосполученнях, які позначають дати, на зразок перше вересня, восьме березня, відмінюється тільки перша
частина: приурочено до першого вересня, до восьмого березня, з восьмим березня. При поєднанні дати зі словами
день, свято числівник і назва місяця вживаються в родовому відмінку: привітати зі святом восьмого березня,
приготувати до дня першого вересня. Конструкції привітати зі святом восьме березня (перше вересня) належать до
сфери розмовної мови.

***
“Коли слово напевно (напевне) відокремлюється комами, а коли — ні?”.
Як прислівник у значенні “точно, безперечно, неодмінно, не боячись помилитися” не відокремлюється. “Павлина,
хоч і напевно знала, що він отримав свої вісім злотих, вийшла дуже незадоволена з дому Річинських” (Ірина Вільде),
“Та я ж таки тебе напевне бачив!” (Леся Українка).
Як вставне слово для вираження ймовірності чогось відокремлюється. “Сагайда дізнався, що полк вийшов у
другий ешелон і стоятиме тут, напевне, до завтра” (Олесь Гончар).

***
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“Як змінюється значення іменника орган з перенесенням наголосу з одного складу на інший?”
Орган — 1. Наголос на першому складі, родовий відмінок закінчується на — а. Частина організму. Лікування
хворого органа.
2. Закінчення род. — у: а) Установа. Адміністративного органу. Слідчого органу. б) Періодичне видання.
Звернувся до газети — органу Народного руху.
Орган, наголос на другому складі, закінчення род. — а. Музичний інструмент. Звуки органа.

***
“ Вживання лексеми немов”.
1. Сполучник порівняльний. Використовується для приєднання порівняльних зворотів і порівняльних підрядних
речень (синоніми наче, начеб, начебто, неначе, мов, немовби, ніби). “Там, у степу, схрестилися дороги, немов у серці
дикому мечі” (Василь Симоненко).
2. Сполучник з’ясувальний. “Здавалось, немов хтось відчинив двері”.
3. Частка. “Вона того вечора немов віджила і стала такою веселою” (Ольга Кобилянська). Кома перед немов
ставиться, якщо це слово виступає сполучником. І не ставиться, якщо воно є часткою.

***
“Які бувають форми дієслова наказового способу?”
1. Для української мови характерні прості форми першої особи множини: пишімо, граймо, працюймо,
розповідаймо. А в російській форми першої особи множини можуть бути простими і складними. Перші збігаються з
відповідними формами дійсного способу (бежим, встанем, летим), другі утворюються за допомогою частки давайте
(давайте поработаем, давайте поприветствуем, давайте писать, давайте споем). Нашій мові такі форми не
притаманні.
2. Деякі дієслова наказового способу мають дві паралельні форми другої особи однини, які стилістично не
диференціюються: визначити — визнач і визначи, застругати — застругай і застружи, креслити — кресль і кресли,
плескати — плещи і плескай, провітрити — провітр і провітри, хникати — хникай і хнич і т. ін.
3. У варіантних формах виступають дієслова у другій особі множини: бережіть — бережіте, скажіть — скажіте,
несіть — несіте. Давні форми на — іте, вживані в художній літературі, надають висловленню урочистості.

“Чи однаково часто виступають семантично близькі дієслова личить і годиться?”
Личити найбільше вживається в значенні “пасувати до зовнішності людини”. Наприклад: “Вбрання... явно личило
їй” (Олесь Гончар). Інше його значення — “пристойно, відповідно до становища, характеру чинити”. “Хто тут тебе
поставив за пророка? Прилюдно жінці личило б мовчати” (Леся Українка).
Іноді це слово використовують у застиглій формі 3-ї особи однини — у розумінні “як має бути”, “як належить”. “Він
ішов мовчки, не поспішаючи, спокійно й поважно, як і личить хазяїнові Дніпрового берега” (Олесь Донченко). У
значенні “як належить” літературна мова знає також слово годитися. “Буду їсти та пити, та хороше ходити — звісно, як
панові вельможному годиться” (Марко Вовчок).
Останнім часом в усному мовленні й у художній літературі лексему личити стали використовувати частіше, аніж
годитися (в спільному значенні), хоча в деяких контекстах краще було б ужити друге з них.

***
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Шановні читачі! Ми продовжуємо нашу подорож містами України. У цьому номері журналу ви
познайомитесь з містами Південної України – Херсоном, Новою Каховкою і Харковом, а також з
прекрасними письменниками, яких подарували нам ці міста, а саме: Павлом Грабовським i нашою
сучасницею – Валентиною Нежеголенко, та їхніми творами.
ХЕРСОН
Місто Херсон – обласний центр, на Дніпрі, річний і морський порт, в 25 км
від Дніпровського лиману. Засновано 1778 року на місці укріплення
Олександр - Шанця (існувало з 1737р.). Названо на честь Херсонеса
Тавричеського, міста на південно-західному узбережжі Криму. Спочатку
було містом-фортецею з суднобудівельною верф’ю, де 1783р. відбувся
спуск на воду першого військового судна Чорноморського флоту. З 1783р.
– повітове місто Катеринославського намісництва, з 1803р. - центр
Херсонської губернії. На початку 20 ст. став значним торговельним
портом.
На херсонській землі чимало споруд, на яких можна бачити охоронну
дошку з текстом: “Пам`ятка архітектури. Охороняється державою”.
Найдавніші з них з`явилися наприкінці XVIII століття, в той час, коли місто Херсон тільки зароджувалося.
Засноване 1778 року на землях, відвойованих у Туреччини, воно повинно було стати оборонним
плацдармом та центром суднобудування і торгівлі на Чорному морі.
Спорудженню Херсона приділялося велике значення, тому до цієї роботи були залучені відомі архітектори
та інженери І.Старов, І.Ситников, К.Боржуа, М.Корсаков,
Герма та інші. За декілька років було розроблено
регулярний план міста, якому притаманні риси чіткої та
ясної упорядкованості. Центром була Фортеця. На схід
від неї розташовувався військовий форштадт, на захід —
“Купецьке місто”, або “Грецьке передмістя”, на північ —
“обивательські будівлі”, ще північніше — провіантські
млини, а у північно-західній частині — місто за балкою,
або Забалка.
Фортеця, площею близько 100 га, була розташована
поруч з руїнами раніше спорудженого укріплення
“Олександр-Шанець”. Це був комплекс військовофортифікаційних, громадських та культових споруд. До
оборонної системи входили високі насипні вали,
бастіони, равеліни, хрещаті підземні мінні галереї, рів,
колодязь, Московська та Очаківська брами з підйомними
мостами. До нашого часу збереглися Московська та Очаківська брами.
На території Фортеці були споруджені Арсенал, 1784р., призначений для зберігання вогнепального,
холодного та інших видів зброї. До нашого часу збереглися дві трьохповерхові споруди з шестиколонними
портиками (арх. Вапрізані). Також було споруджено палац князя Потьомкіна, Катерининський (Спаський)
собор (1782-1787) одна з перших культових споруд у Херсоні, дзвіниця (1806), монетний двір, казарми,
адміністративні та житлові споруди.
24

РІДНИЙ КРАЙ
____________________________________________________________________________________
Серед визначних пам’яток міста Херсона заслуговують на окрему увагу: Греко-Софіївська церква, 1780р.
Зберігся настінний живопис, різьба, дерев’яні скульптури.
Бібліотека, 1896г., арх. Г.Толвинский. В стилі еклектики з
елементами класицизму. Сьогодні тут обласна бібліотека.
Миколаївська церква 1819р.
Святодуховський Собор, 1804-36 рр. В стилі класицизму, пам’ятник
Д.Говарду, 1828р. Встановлено на честь англійського лікаря, котрий
приїхав у Херсон для боротьби з епідемією і тут помер. Арх.
В.Стасов. В стилі класицизму з граніту.
Серед архітектурних пам`яток XVIII століття слід особливо виділити
Віденську церкву з Берислава. Вона є живим свідком славних
походів українських козаків степами Південного Придніпров`я.
Споруджена у 1726 році в Запорозькій фортеці Переволочній, вона
у 1784 році була перевезена на плотах по Дніпру до Берислава
українськими переселенцями, які заснували місто. Віденська церква
— один з рідкісних прикладів дерев`яного храму на Південній
Україні, в якому яскраво виявились риси народної архітектури.
Дерев’яна. Має старовинний дерев’яний хрест і старого друку
Євангеліє (1697р.)
Неподалік від Берислава в с. Червоний Маяк є ще одна унікальна архітектурна пам`ятка Південної України
— Григорівський Бизюків монастир. На жаль, до наших днів він майже не зберігся. За свідченнями
сучасників, у XIX столітті це був складний монастирський комплекс, який розташовувався на мальовничому
крутому березі Дніпра біля Пропасної балки. Раніше там було Запорізьке Містечко, що виникло на місці
турецького укріплення, від якого збереглися залишки високого земляного валу та печери.
Сьогодні населення м.Херсон складає майже 400 тисяч осіб. Сучасний Херсон – адміністративний,
індустріальний і культурний центр області. Місто розташоване на правому березі Дніпра, в двадцяти п’яти
кілометрах від Дніпровського лиману Чорного моря. Територія міста –
68,7 кв. км.
Відстань від Херсона до Києва автошляхами – 603 км. Місто поділяється
на три адміністративних райони: Дніпровський, Суворовський,
Комсомольський. Херсон – морський та річний порт на Дніпрі.
Основні галузі промисловості міста: машинобудування і металообробка
(2 суднобудівних і судноремонтний заводи), АТ “Херсонські комбайни”,
заводи електробудівний і електромеханічний, карданних валів,
“Жовтень”, “Прибій”; хімічна і нафтохімічна – заводи “Дельта”,
нафтопереробний, резинотехнічних виробів; стекольна – завод
скловиробів, будівельних матеріалів; легка – бавовняний комбінат,
шкірозавод, взуттєва, швейна фабрики; харчова – консервний комбінат,
рибокомбінат, масло- і молокозаводи, м’ясокомбінат, комбінат
хлібопродуктів, хлібокомбінат, кондитерська, макаронна фабрики та інші.
До послуг населення в місті діє досить розвинена мережа лікувальних
закладів. 1990 р. у Херсоні відкрито діагностичний центр, який є одним з
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найкращих в Україні. 2 лікарні – обласна та Суворовського району – мають статус клінічних. В Херсоні
створені всі необхідні умови для навчання. В місті працює 71 загальноосвітня школа, з’явилися учбові
заклади нового типу: приватні школи, гімназії, ліцеї (фізико-технічний, журналістики та бізнесу, педагогічний),
коледжі (морський) та інші. У 1998 р. в Херсоні на базі трьох ВУЗів – педагогічного, індустріального та
сільськогосподарського було утворено три університети.
Мiсто Нова Каховка
У кожного куточка на земній кулі є свої ознаки, котрі
визначають його своєрідність і неповторність. Місто
Нова Каховка – це серце Херсонщини, вражаючого
своєю загадковою історією Північного
Причорномор’я, це місто, де перетинаються
найкрупніша у Східній Європі річка Дніпро та головна
автомагістраль Ростов-на-Дону – Одеса - Рени.
Незвичайність ландшафту – близькість величної
ріки, що розкраювала безмежний степ навпіл і
безкрайній степ, грамотна архітектура старої
частини міста, давнє скіфське повітря і вино Тавриди
створюють особливий мікроклімат.
Нову Каховку називають перлиною на берегах
Низового Дніпра. Це елегантне, молоде місто,
оповите особливою аурою інтелігентності та
романтизму, яке у лютому 2002 року відзначило свій
піввіковий ювілей. Золотий ювілей міста – це
дитячий вік з погляду Вічності.
Нова Каховка – наймолодше місто на Херсонщині,
що виникло на місці села Ключового (заснованого у
1891 році) у зв’язку з початком будівництва у 1950
році Каховської ГЕС. За переказами село дістало
назву Ключове від кристально-прозорих джерел, що
й досі дзвенять у розкішному парку понад усім
містом та попід кручами. Там, де тулилось маленьке,
на кілька дворів, село Ключове, за короткий час
виросло сучасне індустріальне місто з понад 77тисячним населенням, з загальною площею землі в
Новокаховській міській раді - 22 274,4 га.
Днем народження міста вважається день присвоєння
йому Президією Верховної Ради найменування –
Нова Каховка, тобто 28 лютого 1952 року.
Місто Нова Каховка – значний промисловий і
культурний центр Херсонської області. Це місто
обласного підпорядкування. Новій Каховці
підпорядковані місто Таврійськ, смт. Дніпряни, села
Корсунка, Маслівка, Нові Лагері, Піщане, Обривка,
Тополівка, Райське, Плодове.
Розташування міста на перехресті транспортних
шляхів у любому напрямку України дозволяє зручно
дістатися до Нової Каховки з будь-якого регіону

країни, будь-то північ (Київ), схід (Донецьк, Харків),
захід (Львів) та південь (Крим).
Знаходиться м. Н.Каховка не тільки на
найважливішій на Україні водній транспортній
артерії (р. Дніпро), а й на перехресті
автотранспортних шляхів як державного значення
(Київ-Сімферополь), так і міжнародного значення
(Ростов-на-Дону – Одеса - Рени). В 60 км від
Нової Каховки
знаходиться
аеропорт м. Херсон.
Народження Нової
Каховки нерозривно
пов’язане зі спорудженням Каховської ГЕС.
На будівництві гідровузла було виконано обсяг
робіт майже наполовину більший, ніж на
спорудженні Дніпрогесу, а якщо порівнювати
забудову Каховської ГЕС з будівництвом світових
пам’яток, то усього лише за 5 років “було
побудовано” понад 10 єгипетських пірамід Хеопса.
Спорудження Каховського гідровузла забезпечило
проходження великовантажних суден від гирла
Дніпра до міста Запоріжжя, створило умови для
іригації, обводнення,
водопостачання південних
районів України та Криму,
зокрема (Північно-Кримський
канал).
У Новій Каховці чимало
визначних пам’яток. Звідси
починає свій 400кілометровий шлях голуба
траса родючості – ПівнічноКримський канал.
Архітектурне рішення Нової Каховки – це той
рідкісний випадок, коли в обличчі міста назавжди
відкрилось щось нове, адже автори вдалися до
стиля вишуканого і простого, з геометрично
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викресленим сюжетом споруд, класично-чіткою
дістатися до Нової Каховки з будь-якого регіону
каліграфією вулиць.
країни, будь-то північ (Київ), схід (Донецьк, Харків),
На Всесвітньому симпозіумі архітекторів світу (1958
захід (Львів) та південь (Крим).
р., Москва) місто отримало високу оцінку та лагідну
назву – місто із “Лебединої пісні”. Рішенням Ради
Новокаховці – гостинні господарі і завжди раді
Міністрів України Нова Каховка віднесена до числа
гостям. Тому багато туристів, побувавши в Новій
архітектурних пам’ятників України.
Каховці, не приховують свого захоплення цим
гармонійним містом. Деякі з них пропонують місту
Довкола молодого міста – зелений пояс. Загальна
свою дружбу. Так, у Нової Каховки є містоплоща лісонасаджень становить 6 тисяч гектарів.
побратим, це – французьке місто Сент-Етьен дю
А місцевому парку “Казкова діброва” може
Рувре. Підтримуються дружні стосунки з
позаздрити навіть столиця. На гектарі паркової
англійським містом Гейтсхед.
площі в тіні дерев-красенів, серед великої кількості
вишуканих джерел, маленьких водоймищ та охайних
Коли проходиш вулицями Нової Каховки, то
стежок, розташувався міні-зоопарк. Відвідувачів
мимоволі пригадуються слова видатного
зустрічають дерев’яні фігури паркових героїв –
українського кінорежисера й письменника
усього їх тут 150.
Олександра Довженка у своєму кіномистецькому
Казкового настрою надають місту його фонтани –
творі “Поема про море”, а саме : “У Новій Каховці
символи свята.
мене глибоко вразило видовище перетворення
природи. Нова Каховка – одне з наших чудових
Нова Каховка як природна лікувально-оздоровча,
нових міст. В ньому все сучасне, в усьому
санітарно-курортна місцевість.
чарівність сьогоднішнього почерку, витонченого,
радісного і прекрасного. Коли я дивився на це
місто, то мою душу, душу людини, схильної до
Місто Нова Каховка, насправді, знаходиться на
патетичного сприймання дійсності, сповнювало
“золотоносній жилі”, тобто під самим містом на
почуття радості й гордості за людей, які створили
глибині близько 45 метрів від поверхні землі
цю красу нового життя. … Я люблю Нову Каховку.
простирається ціле море цілющої прісної води. 26
Люблю Дніпро – велику річку мого народу, чисте
артезіанських свердловин забезпечують як
ласкаве повітря, ясне
населення, так і усі підприємства міста питною
небо, і широту у
водою, яка відповідає по всім показникам та хімічновсьому, і стриманість
бактеріологічним вимогам ГОСТу “Вода питна”.
у пейзажі, і величавий
спокій. І ніде мені не
Природний ландшафт, на якому розташована Нова
хотілося жити, як тут,
Каховка, а це 60-ти кілометрова зона Пониззя Дніпра
на чудесному рідному
від Каховської ГЕС до міста Херсон, є природною
березі, ніде й ніколи я
лікувально-оздоровчою місцевістю, що має природні
не проймався так
лікувальні ресурси, кліматичні, геологічні та інші
любов’ю до людей, як тут.”
природні умови, сприятливі для лікування, медичної
На будинку №19 по вулиці Леніна встановлено
реабілітації та профілактики захворювань та може
меморіальну дошку з написом: “У цьому будинку
бути рекомендована для будівництва лікувальножив і працював у 1952-1953 рр. Видатний
оздоровчих та санітарно-курортних установ.
кінорежисер і письменник Олександр Петрович
На теперішній час на території міста розташовані 2
Довженко”.
дитячих санаторії, санаторій-профілакторій “Таврія”.
Що дуже важливо, в Новій Каховці та на навколишній
території міста не має об’єктів хімічної, радіаційної
Якщо заглянути в глибину віків, то можна
промисловості, тобто шкідливих та небезпечних для
стверджувати, що неоглядні рівнини Північного
здоров’я людини.
Причорномор’я, місцевість, на якій розташована
Розташування міста на перехресті транспортних
Нова Каховка, – це колиска багатьох народів,
шляхів у любому напрямку України дозволяє зручно
заселяючих нині значні території Європи та Азії.
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Саме тут в останній час дослідники локалізують аріїв
перському царю Дарію, подолали їх же родичі
– легендарних предків індоєвропейських племен.
сармати, панування яких тривало аж до ІІІ
Згідно легендам, саме ці землі заселяли кентаври та
століття н.е. Постійні війни з сарматами змусили
амазонки і саме дорогами цієї місцини подорожували
скіфів збудувати у Пониззі Дніпра ряд фортець,
купці “із варягів у греки”. Тут жили предки болгар,
однією з яких стало Любимівське городище
угорці, німців, намагалися затвердитися вікінги,
неподалік від сучасної Каховки. Пануванням
монголи, турки, татари, литовці, поляки та шведи. Це
сарматів закінчується історія іраноязичних
й не дивно: ще у давнині людину приваблювали
кочівників у Великому степу.
розкішні родючі землі та рибні водоймища Північного
Першим християнським народом, що осів у цих
Причорномор’я. А знаєте, де вперше був приручений
місцях, були германські племена готів. Саме вони
дикий кінь? Як з’ясувалося, ця знаменна подія
дали найбільшій річці України її сучасну назву
відбулася в Таврії у IV тисячолітті до н.е.
Данпар (чи Данапр) – Дніпро, що походить від
Найдревнішим народом Північного Причорномор’я,
назви столиці королівства готів – Данпарштадт.
чиє ім’я дійшло до нас, були кіммерійці. До речі,
Сама столиця знаходилась неподалік сучасної
самий знаменитий варвар на Землі – Конан був
Нової Каховки.
кіммерійцем. Умілі вершники та незрівнянні лучники,
У 1036 році після розгрому печенігів під Києвом
вони змушували тремтіти могутні держави Передньої
Київська Русь закріпилась на Нижньому Дніпрі.
та Малої Азії. Про них згадується у творах античних
Пам’ятниками перебування половців у краї є
поетів, зокрема у безсмертній “Одіссеї” легендарного
чисельні “кам’яні баби” – скульптурні зображення
давньогрецького поета Гомера (початок XII століття
воїнів-богатирів та їхніх жінок.
до н.е.).
В останню чверть XV ст. пониззя Дніпра було
Завдяки археологічним роботам на території Нової
завойоване найсильнішим агресором пізнього
Каховки було досліджено стародавнє поселення
середньовіччя – Османською імперією.
періоду пізньої бронзи, тобто датується ще XII
Турки збудували в цій місцевості (трохи вище
століттям до н.е. Сліди цього поселення були
сьогоднішньої Каховської ГЕС) чотири фортеці, у
знайдені навесні 1993 року новокаховським
тому числі відому фортецю – Іслам-Кермен.
краєзнавцем Тарасом Масюткіним у південноПротистояти завойовникам змогли лише козаки. У
західній частині Нової Каховки. У процесі
народній пам’яті назавжди залишилися імена
археологічної експедиції та розкопок, що
Петра Сагайдачного, Михайла Дорошенка, Івана
проводились Херсонським краєзнавчим музеєм,
Мазепи, Дмитра Байди-Вишневецького.
були досліджені кам’яні фундаменти кількох
Це тут, у 1575 році, під час штурму твердині Аслан
будівель, котрі мабуть слугували житлом. Неподалік
(Іслам) – Кермен загинув
від них знайдено сліди ливарної майстерні по
переможець турецьких
виготовленню бронзових виробів. На місті майстерні
міст у Малій Азії,
вилучено унікальну форму для лиття бронзових
полководець, що вогнем і
сокир. Знайдено також чимало кераміки, кісток
мечем спустошив
тварин та риб.
кримське ханство,
Колись тут, за твердженням давньогрецького
уславлений запорізький
історика і географа Геродота, який побував на півдні
гетьман, князь Богдан
сучасної України у 445 році до н.е., була країна Гілея
Ружинський, гідний
– батьківщина Геракла, де жили геракліди – вони
нащадок Гедиміна, великого литовського князя.
Гетьман Дорошенко
вели свій родовід від цього славетного героя
Наприкінці XVII століття запорожці повністю
античності. Відомо, що династія гераклідів правила
очистили
гирло Дніпра від турецьких фортець.
Лідією в Малій Азії з XII до VII століття до н.е.
Високі степові могили на обвітрених кряжах
У VII ст. до н.е. кіммерійці поступаються пальмою
свідчать про запеклі битви, про безсмертні
першості скіфам.
подвиги тих, хто поліг на цих родючих землях.
Про їх мужність ходили легенди. У ІІІ – ІІ столітті до
н.е. непереможних скіфів, що завдали поразки навіть
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ХАРКІВ

Харків розташований у північно-східній частині України.
Місто розташоване на південних відрогах Середньоруської височини.
Позначка висот у середньому
200 метрів над рівнем моря.
Харків - одне з історичних
міст України, входить до
складу Ліги історичних міст.
Його заснування відноситься
до середини XVII ст., але ще
в 7-8 сторіччях у сучасних
межах міста знаходився
укріплений форпост Київської Русі - місто Донець (відоме і по
літописах, і по "Слову про полк Ігоревий").
Історична спадщина міста містить у собі велику кількість
пам'ятників різних століть. Особливо багате місто архітектурними
визначними пам'ятками ХІХ-ХХст.ст., але є видатні спорудження і
більш раннього періоду (Покровський і Успенський собори, старий
будинок університету й ін.). Найбільш повно представлено два
напрямки - модерн і конструктивізм. У Харкові знаходяться 7
державних музеїв (історичний, художній, природи при
Національному університеті, літератури й ін.). Десятки музеїв
створені на суспільних засадах. Серед пам'ятників
монументальної архітектури привертають до себе увагу один із кращих пам'ятників Т.Г. Шевченку, пам'ятник
В.М. Карамзіну й ін.
До числа культурної спадщини міста відносяться бібліотеки й інші книжкові й архівні зібрання. Серед
них фундаментальна бібліотека ім. В.Г. Короленка (одна з
найбільших в Україні) і бібліотека Харківського
національного університету.
Чималу історико-архітектурну цінність представляють
сади і парки (серед них найстаріший в Україні
університетський ботанічний сад, Лісопарк, комплекс
Меморіалу Слави).
З Харковом пов'язане життя і діяльність багатьох
видатних діячів української і російської культури (Г.С.
Сковороди, Х.Д. Алчевської, А.С. Макаренка, і.і. Мечникова,
М.В. Лисенка й ін.). Є меморіальні квартири, на багатьох
будинках є меморіальні і пам'ятні дошки.
Значний інтерес представляють пам'ятники технічної думки (найстаріша в Україні обсерваторія й ін.)
По числу пам'ятників, пам'ятників мистецтва, іншим визначним пам'яткам Харків займає друге після Києва
місце в Україні, у його музеях зберігаються сотні тисяч документальних матеріалів минулого, у тому числі
унікальні, що мають загальнонаціональне значення.
Iсторiя мiста нараховує майже 350 рокiв, починаючи з давнiх часiв, вiдколи Харкiв iснував як порубiжне
мiсто-фортеця, захищаючи пiвденнi кордони Росiї вiд татар.
Вигiдне географiчне положення на перехрестi торговельних шляхiв iз Москви та Петербургу до Києва,
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Криму, на Кавказ, здiйснення торговельних зв'язкiв з країнами Захiдної Європи, Близького Сходу,
Балканського пiвострова сприяли перетворенню мiста на великий промислово-торговельний центр,
товарообiг якого становив майже половину товарообiгу всiєї України.
Економiчний розвиток Харкiвського регiону став пiдгрунтям для
формування культурного, наукового та просвiтнього центру на Сходi
України. У стiнах Харкiвського колегiуму, де викладав видатний
український фiлософ та поет Г. С. Сковорода, отримали знання доктор
медицини та хiрургiї І.І. Базилевич, талановитий майстер перекладу, поет,
бiблiотекар iмператорської публiчної бiблiотеки М. i. Гнєдич - вiдомий
перекладом на росiйську мову "iлiади" Гомера, фiзик В. В. Петров, iсторик
М. Т. Каченовський, медик Є. Й. Мухiн. Випускниками Харкiвського колегiуму були професор Московського
унiверситету, видатний природодослiдник i. О. Двигубський та перший професiйний харкiвський архiтектор
П. А. Ярославський, який на посадi губернського архiтектора майже 30 рокiв присвятив планомiрнiй забудовi
мiста. Випускники колегiуму стали першими студентами Харкiвського унiверситету, заснованого 17 сiчня
1805 року за iнiцiативою вiдомого науковця та громадського дiяча В. М. Каразiна. Серед його вихованцiв математик М. В. Остроградський, бiолог i. i. Мечнiков, iсторик М. i. Костомаров, композитор М. В. Лисенко,
письменник та драматург М. П. Старицький, художник Г. i. Семирадський.
В унiверситетi викладали засновник фiзичної хiмiї М. М. Бекетов, математик В. А. Стеклов, фiлологи О. А.
Потебня та i. i. Срезневський, iсторик Д. i. Багалiй та багато iнших.
Наприкiнцi XIX столiття вiдкриття Курсько-Харкiвсько-Азовської залiзницi (1869 р.), встановлення
прямого сполучення мiж промисловими пiвнiччя та пiвднем сприяли бурхливому розвитку промисловостi.
У мiстi заснованi великi заводи: чавуноливарний Шиманського (1870 р.), сiльськогосподарських машин
Мельгозе (1873 р.), машинобудiвний Бельке та Ремiзовой (1878 р.),
сiльськогосподарських машин Гельферiх Саде (1882 р.), паровозобудiвний
Росiйського паровозобудiвного та механiчного акцiонерного товариства
(1895 р.). З 1871 по 1899 рiк кiлькiсть промислових пiдприємств зросла з
79 до 259, а пiдприємств машинобудування та металообробки з 12 до 59.
Нарощування обсягiв промисловостi й торгiвлi викликали
необхiднiсть органiзацiї та концентрацiї кредитних коштiв. У Харковi
вiдкриваються рiзноманiтнi фiнансовi установи. Харкiвський Земельний
банк, перший за часом заснування серед 10 акцiонерних земельних банкiв
Росiї, розпочав роботу з 1871 року. Найкращий мунiципальний банк дореволюцiйної Росiї - Харкiвський
мiський громадський купецький банк - був заснований на кошти громади.
На початку XX столiття мiсто перетворилося на фiнансово-комерцiйний центр, де крiм банкiв, були
зосередженi вiддiлення мiжнародних, кредитних i страхових товариств, працював ломбард, контори
найбiльших у Росiї синдикатiв "Продамет", "Продвугiлля".
Швидкий рiст промисловостi й торгiвлi, залiзничне будiвництво, розвиток науки та культури сприяли
становленню мiстобудiвного мистецтва в Харковi. Важко переоцiнити внесок архiтекторiв Є. А. Васильєва, А.
А. Тона, К. А. Толкунова, М. i. Ловцова, О. М. Бекетова, якi багато зробили для упорядкування та
благоустрою, будiвництва Харкова, спорудження унiкальних будiвель, що придали нашому мiсту
неповторнiсть та своєрiдну красу.
У 1917 роцi Харкiв займав територiю близько 10 тис. га, де проживало населення майже 400 тис. чол.
Радянську владу на Харкiвщинi в груднi 1917 року проголосив перший Всеукраїнський з'їзд Рад. Наше
мiсто було столицею України по 1934 рiк.
На початку 20 рокiв були вiдбудованi майже всi промисловi пiдприємства регiону, зруйнованi в роки
революцiї та громадянської вiйни.
Голодомор 30-х рокiв спустошив села областi, смертнiсть населення виросла в чотири-одинадцять
разiв. Тi, хто вижив, шукали роботу у мiстi, що дало новий поштовх розвитковi економiки Харкова.
Взято з інтернету
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"Інтеліґенція кожного народу повинна працювати коло
свого народу, надіючись тільки на себе, - і снага, і
слабота в нас самих; вона не тільки сама повинна
стояти врівень з найвищими думками віку, але й
зробити ті думки по спромозі власного народу,
розвиваючи тим часом і його національне
самопізнання... Від загибелі нації терпить не тільки
вона сама, а і вселюдскість взагалі, бо кожна освітня
народність вносить і дещо свого в скарбницю
всесвітню... Наша сила в народі, бо в нас, властиво, і
нема нічого, крім народу... Яко вивід додам: мусимо
бути європейцями на ґрунті українському". (Юрій

Під час перебування у в'язниці Грабовський
написав ряд поезій, окремі з яких у зміненому й
переробленому вигляді увійшли пізніше до першої
збірки. Тут була також створена поема “Текінка”.

Хвалюш).

У дорозі до місця заслання Грабовський
знайомиться і здружується з членом народовольської
організації Н. К. Сигидою. Бути разом їм довелось
недовго: Сигиду відправили до жіночої в'язниці на Кару
(де вона загинула восени 1889р.), Грабовського — на
поселення в Балаганський округ Іркутської губернії.
Поет назавжди зберіг у пам'яті образ цієї прекрасної
жінки, мужньої революціонерки, вірного товариша,
присвятивши їй ряд віршів.

Я не літав в надзоряні країни,
А все державсь бездольної землі;
Боровся я за щастя для людини,
За світло в чорній млі.

Павло Арсенович Грабовський
народився 11 вересня 1864р. у с. Пушкарне на
Харківщині в бідній сім'ї паламаря. Вчився в Охтирській
бурсі (1874 — 1879) та Харківській духовній семінарії, де
самотужки грунтовно знайомився з художньою
класикою, таємно виявляв велике зацікавлення
політичною літературою, тягнувся до обговорення
актуальних суспільних проблем.
За зв'язки з харківським гуртком народницької
організації “Чорний переділ”, поширення забороненої
літератури Грабовський у 1882р. був заарештований і
виключений з семінарії. Перебуваючи під гласним
наглядом поліції, він до квітня 1885р. проживав у с.
Пушкарне, безрезультатно намагаючись знайти роботу,
а після зняття нагляду переїхав до Харкова, де
працював коректором газети. Тут він поновлює
революційну діяльність. Усі ці роки, починаючи з
семінарії, Грабовський активно займається самоосвітою,
пробує сили в літературній творчості.
У листопаді 1885р. Грабовського беруть на військову
службу. Місце дислокації піхотного полку (м. Валки
поблизу Харкова) давало йому змогу не втрачати
зв'язків з підпільною народницькою організацією. Проте
невдовзі як покара за виступ проти армійського
начальства його чекало переведення до
Туркестанського військового округу. Саме тоді
жандармерії вдалося розкрити його участь в
розповсюдженні відозв народників; в Оренбурзі
Грабовського заарештовують, повертають до Харкова й
ув'язнюють. На початку 1888р. він був засуджений на
п'ятирічне заслання до Сибіру.
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В цей час молодий поет пише вірші російською
мовою “Друзьям” (поширювався у списках серед
політичних засланців), “Из путевых заметок”, поему
“По Сибири. Из живых впечатлений” (1888, не
закінчена).

На місці відбування покари у зв'язку з репресіями
самодержавства проти політичних засланців
Грабовський та його товариші пишуть відомий протест
“Русскому правительству”. Ця акція стала причиною
ще одного — третього — арешту. З серпня 1889 по
березень 1892р. поет перебуває в Іркутській
губернській в'язниці і після двох судових процесів
термін заслання Грабовського збільшився (з
подальшим поліційним наглядом).
Час перебування в іркутській в'язниці був
переломним для літературної творчості Грабовського.
Діставши від знайомих деякі відомості про літературне
життя в Галичині, він зав'язує листування з І. Франком,
надсилає вірші у галицькі часописи (перші його твори
з'явились друком у “Зорі” за 1890р.). Водночас поет
розпочинає велику перекладацьку роботу (переклад
першої глави “Євгенія Онєгіна” О. Пушкіна, фрагментів
“Фауста” Гете, віршів народовольця П. Якубовича та
ін.). На цей період припадає написання поеми
“Бурятка” (1891).
Разом із товаришами Грабовський був засуджений
на поселення у найглухіших місцях Східного Сибіру. З
кінця 1893 до кінця 1896р. поетові довелося проживати
у Вілюйську та населених пунктах Вілюйського округу.
На засланні Грабовський, використовуючи спогади
тутешніх очевидців, написав нарис-життєпис про
Чернишевського (“Житє і слово”, 1895). З Вілюйська
Грабовський надсилав у Галичину оригінальні й
перекладні віршові твори, статті й нариси. Це дало
можливість підготувати і видати у Львові збірки П.
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Грабовського “Пролісок” (1894), “Твори Івана Сурика”
(1894, переклади), “З чужого поля” (1895, переклади
світової поезії), “З півночі” (1896, оригінальні поезії та
переклади).

Вордсворта, Теннісона, Лонгфелло, Е. Браунінг, Гете,
Уланда, Гейне, Ленау, Фрейліграта, Гервега, Леопарді,
Беранже, Гюго, Дюпона, Барб'є, Метерлінка та ін.
Значне місце у перекладах Грабовського займають
поети слов'янських (чеської, словацької, болгарської,
польської, сербської, хорватської, словенської,
лужицької), скандінавських (шведської, норвезької,
фінської) та угорської літератур. Поет-перекладач
мріяв про видання українською мовою творів
угорського поета Петефі та італійської поетеси Ади
Негрі. Одним з перших на Україні звернувся
Грабовський до грузинської (Чавчавадзе, Бараташвілі,
Церетелі), вірменської (Ісаакян, Туманян), естонської
(Лідія Койдула, Крейцвальд) поезії.

Оригінальні поетичні твори Грабовського є його
найвагомішим внеском в українську літературу. Проте
ними не обмежувалась діяльна участь поета в
літературному процесі 90-х рр. У галицьких виданнях
друкувалися його нариси, статті, замітки, поетичні
переклади.
Статті Грабовського торкаються різноманітних
проблем тогочасного громадського і культурного життя
на Україні, в Сибіру та Галичині (“Лист до молоді
української”, “Коротенькі вістки з Сибірі”, “Дещо в справі
жіночих типів”, “Дещо до свідомості громадської”, “Дещо
про освіту на Україні”, “Економічна безвикрутність
благословенної Полтавщини” та ін.). Трагічне життя
подруги поета, спільниці у боротьбі відображено ним у
статті “Надія Костева Сигида. Сумна споминка”.

Цікавим явищем є створення збірника “Песни
Украины” (за життя поета не був надрукований) —
спроба популяризації російською мовою кращих
поетичних творів українських поетів XIX ст.

Чимало виступів Грабовського присвячено
актуальним проблемам літератури. Це біографічні
нариси про видатних діячів російського літературного й
суспільного руху (“Микола Гаврилович Чернишевський”,
“Михайло Ларіонович Михайлов”), спогади про
українських письменників (“Порфир Кореницький”,
“Споминки про д-ра В. Александрова”), статті, що
містять розгляд творчості Шевченка і Пушкіна та
міркування про їх значення (“Т. Шевченко в Нижнім
Новгороді”, “Московські переклади творів Шевченкових”,
“Тарас Григорьевич Шевченко”, “Памяти Т. Г.
Шевченко”, “К пушкинскому вечеру в народной
аудитории”; останні три були надруковані в тобольській
газеті “Сибирский листок”).
Протягом усього творчого життя Грабовський
здійснював величезну роботу як перекладач творів
світової поезії. У книгах “З чужого поля”, “Доля”, “З
Півночі” (розділ “Переклади”), “Кобза”, в підготовленій,
але не виданій збірці “Хвиля” (1899) вміщено переклади
поетичних творів із 25 літератур світу. Українською
мовою завдяки праці Грабовського зазвучали російські
билини, твори Державіна, Жуковського, Пушкіна,
Рилєєва, Полежаєва, Лермонтова, Тютчева, Огарьова,
О. К. Толстого, Курочкіна, Некрасова, Добролюбова,
Михайлова, Минаєва, Плещеєва, Майкова та ін.
Грабовському належать переклади двох поем
Байрона (“Шільйонський в'язень”, “Замок Альва”), двох
поем Бернса (“Хома Баглай” (в оригіналі “Том
О'Шантер”) та “Старчача гульня”), віршів Шеллі, Сауті,

Переклади Грабовського (сам автор часто називав
їх “переспівами”) мають різний рівень відповідності
оригіналам. Неусталеність перекладацьких принципів
та відсутність першоджерел, спричинені злигоднями
заслання, позначилися на створеній Грабовським
“антології світової поезії”, але не применшують її
значення, особливо для свого часу. Своєрідністю
перекладацької діяльності Грабовського є й те, що
поет здебільшого щедро наснажував перекладний твір
пафосом й ідеями власної творчості.
В кінці 1896р. Грабовський дістав змогу виїхати в
Якутськ — губернське місто, де значно активніше
протікало життя політичних засланців. Тут остаточно
були сформовані збірка перекладів “Доля” (вийшла у
Львові в 1897р.), а також збірка оригінальних і
перекладних поезій “Кобза”, надіслана Б. Грінченку на
Україну і видана в Чернігові 1898р. Грінченку було
надіслано й рукопис перекладів творів українських
поетів російською мовою, але вони не побачили світ.
Значну роль в українському літературному процесі
відіграла написана на засланні стаття Грабовського
“Дещо про творчість поетичну” (“Зоря”, 1897). В ній
Грабовський аргументовано спростовує теорію
“мистецтва для мистецтва”, обстоює тенденційність
мистецтва, його реалізм, ратує за прогресивний
світогляд як одну з запорук створення справжньої
літератури. Розробка проблематики цієї статті
своєрідно продовжена Грабовським у листах до Б.
Грінченка 1897 — 1902 рр.
У 1899р. Грабовський здійснює переїзд з Якутська
в Тобольськ, по дорозі роблячи нетривалу зупинку в
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Іркутську. В Тобольськ поет прибув у вересні 1899р.
Цьому місту судилося бути останнім у його житті.
Грабовський мешкав ще в кількох сусідніх населених
пунктах, проте йому так і не пощастило повернутися на
Україну, як він про це мріяв.
Майже весь вільний час поета поглинала
малооплачувана і виснажлива робота (коректором у
редакції, у ветеринарному управлінні, приватні уроки
тощо). Роки заслання вкрай підірвали його здоров'я, в

Тобольську він дуже хворів. Проте й у таких умовах
Грабовський не залишає літературної роботи,
готується видавати зібрання творів, пише нові вірші.
На цей період припадає інтенсивне, цінне з істо-риколітературного погляду листування Грабовського з Б.
Грінченком.
Помер Грабовський 12 грудня 1902р. у Тобольську,
похований згідно заповіту на кладовищі поруч з
декабристами.

Христос воскрес!
- "Христос воскрес!" - "Воістину воскрес!" - І люде падають оден другому в обійми,
міняються писанками, радіють. Великий день, святий, веселий! Та не весело було одинокому
кайданникові, що сумно тинявся по своїй затушкованій коморі та брязкав зелізами, котрі
оповивали йому обидві ноги, впиналися до голого тіла.
Тюрма стихала - крізь решітку лізла ніч; перший святковий день відбувався. Хіба долетить з
гуртової комори п'яний завід безладного співу або зірветься в повітрі голосний вираз
арештантського залицяння, з жарту кинутий в напрямі жіночого відділу в'язниці. Але і пісні і
жарти притихли. Життя гуртових комор цілком перейшло під піль, у таємні закутки, де
сторожа не могла крізь двері побачити ні карт, ні горілки, ніякої іншої запереченої
арештантові річи.
Гірко почуватись у такі дні в'язневі, а ще гірше нудитись під замком одному, як отой згаданий
кайданник. Сам неначе мертвяк у труні... ніхто не прийде, не похристосується, не обійме як
брата... ніхто, ніхто... Брудні поруділі стіни... низенька стеля... холодна цеглова підлога... сім
ступнів уподовж, п'ять - завширшки... клапоть сірячини під боки, звичайна посудина... - ото і
все, що бачить притомлене око в заперті. Він ступав якось не твердо, накинувши заклеймлену
куцину на плечі. Його не водили до служби, бо він - секретний; ніхто не загомонів до нього за
цілий день, не пустили навіть на прохід. Ранком пропхнули крізь фірточку шматок паски, на
обід принесли борщу. Увечері заглянули чи цілий, чи не втік бува...
Душа неслась у далекий край, зворушена спогаданнями. Мелькнуло рідне село... білими
стінами вилискуються вбогі хати... весело гудуть, розлягаються дзвони; вся церква в огні... от
скінчилась Служба, пронесли корогви понад пасками... ось він і дома, з усіма вітається...
серце повне радощів, якогось святого, великого почування любови... увесь мир би обійняв,
аби малась спромога... Грає весняний промінь... Уквітчані проліском дівчата простують в
поле; лавою сунуть з жартами та витребеньками парубки... а он і старий з лірою
перегинається, за старчам поспішає... Он притяг і благий Микита невидючиі що тиняється
увесь свій довгий вік та на сопілку затинає... босий, у білій сорочці та штанах... голова нічим
не покрита... паличка проти собак... сопілка в роті... отакий завжди... Люде хвалять Бога, що
дав свято, а він грає-голосить та приспівує:
"А хто біди не знає
Най Микити спитає!...
і викладує, як то біда, з якими пригодами мандрувала по світу. Похитають головами слухачі, а
спинити - не спинять, - шкода, що на Великдень гріх журитись.
Як ось село зникло... В уяві зростає молодий, кипучий, натхненний гурт... Чує піклування за
прихильність до менших братів, за освіту незрячої, окривдженої верстви люду, за Великдень
усього чоловіцтва... Стискають у запалі один другому руки; в очах - надія, повна, нерухома;
серця окрилені вірою, що їй усі ворожі заходи байдужні, найлютіші муки не страшні...
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Солодкий, чарівничий сон, з котрого так тяжко прокидатися...
"Христос воскрес!" - Немає відповіді.
- Милі, рідні, де - ви? Не побачите, не притулите до лона... душу, серце, - усе вам, усе...
Сльози киплять... нехай... може колись і сліз не стане... Сестронько!... Боже милий!... Тобі
віддала чисту молоду душеньку... в муках сконала... Хуртовина замела її святу могилоньку;
вітер жалібно квилить над нею... а навкруги скрізь уклалось товариство... мертвий сон... яри
та підземні шахти... та гірка неволя... та... але й того досить...
Жити, жити без краю забажалось йому в ту саму хвилину, - працювати, не покладаючи рук, нове життє забудовати на тих незабутих, на тих передвчасних могилах...
Він бігав з кутка в куток, збурений думкою, розпалений. Але згодом почув, що сили
зраджують його, піт виступа на чоло, - і, наче стеблина підтята, опустився на підлогу. Кругом
стояла тиша; десь рипнуло тілько дверима, та свиснув вартовий свистун пробуючи...
В переході шепотом розмовляла сторожа, оден був Татарин, другий - наш земляк, хлібороб з
України, - але кайданник не чув їх розмови; та й вони здається поснули. Не до сну, не до
спокою було кайданникові; уже ні мислі, ні спогадів, а якесь болюче маячіння... без форми,
без образу... Нерозмайна туга, невідхильна вага на серці... Усе закрутилось перед його очима,
переплуталось, темрявою насунуло з усіх усюд... Йому зробилось моторошно, ніби провалля
залягло під ним; щось гостре діткнулося мозку, - заблимали зелено-огнисті зорі... він
застогнав, силкувався скрикнути - нема голосу; він упав до забуття, до безпритомности...
лежав мов би труп захололий...
- Христос воскрес! Христос воскрес! - роздався тихий дружній голос.
Жахнувсь, отямився кайданник. Над ним стояв сторож Українець і так жалібно дивився йому
в очі. Двері були щільно причинені, а в кутку тлів недогарок.
- Христос воскрес!
- Христос воскрес!
Вони упали один до одного в обійми і довго-довго цілувались. Кайданник не міг прийти до
себе, не міг зрозуміти, що з ним діється, - так незвичайне, так неприродне було оте
несподіване явище...
- Це я - Остап, сторож... Свято послав Бог... всі веселяться... і я чоловік... серце перевертається
дивитись... душа болить... і я одинокий... на чужині... Рідної мови не почуєш, побалакати ні до
кого...
- Спасибог... спасибог... на віки... але тікайте... почують... не губіть себе!
- Заспокойтеся, - Татарва спить... Чим Бог дав...
І , розв'язавши хустку, виклав паску, кілька крашанок тощо...
- Не треба, не треба... Бога ради... до віку вдячний...
Голос кайданника задрижав, порвався; сльози навернулися на вії.
Як се - двері відхилились, і Татарин вистромив заспану голову...
- То ти так?
Вдарив дверима, покрутив ключем, - і бігом метнувся докладувати.
Обидва скам'яніли на місці. Година здалась їм занадто довгим часом. Забрязчали рушниці,
затупцювали чобітьми, забренькав ключ, двері відлетіли з гуркотом, і смотритель в супроводі
Татарина та кількох оружних салдатів, появився на порозі комори.
Серце похололо в Остапа; йому здалось, ніби він летить у прірву без краю... без визволу...
- Ваше високо... - спромігся був він...
- На обахту! Під суд! - загриміла відповідь.
Його схопили під руку. Востаннє заходив ключ у дверях; почувся друбний топіт зникаючої
юрби, луною розлігся в переході і нарешті затих. По підлозі метався та стогнав у тяжкім стані
безпритомности кайданник, - ніхто не зважав на нього; над усім стояла тиша, все окрила тьма,
густа, вагуча...
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ШВАЧКА
Рученьки терпнуть, злипаються віченьки.
Боже, чи довго тягти?
З раннього ранку до пізньої ніченьки
Голкою денно верти.

Поблідло личко, згасли очі,
Надія вмерла, стан зігнувсь...
І я заплакав опівночі
І, гірко плачучи, проснувсь.

Кров висисає оте остогиджене,
Прокляте нишком шиття,
Що паненя вередливе, зманіжене,
Вишвирне геть на сміття.

ДО РУСІ-УКРАЇНИ
Бажав би я, мій рідний краю,
Щоб ти на волю здобувавсь,
Давно сподіваного раю
Від себе власне сподівавсь.

Де воно знатиме, що то за доленька —
Відшук черствого шматка,
Як за роботою вільна неволенька
Груди ураз дотика.

Щоб велич простого народа
Запанувала на Русі,
Щоб чарівна селянська врода
Росла в коханні та красі.

***

Щоб Русь порізнена устала
З-під віковічного ярма
І квітом повним розцвітала
У згоді з ближніми всіма!

Плаче небо, вкрите хмарами,
Що над нами восени
Без кінця пливуть отарами
Із сумної сторони.

Я НЕ СПІВЕЦЬ ЧУДОВНОЇ ПРИРОДИ

Темний гай додолу хилиться,
Буйне листя опада;
Різва пташка не осмілиться
В поле вилетіть з гнізда.

Я не співець чудовної природи
З холодною байдужістю її;
З ума не йдуть знедолені народи, —
Їм я віддав усі чуття мої.

Тільки галич перелякана
Скиглить, зграями шуга;
З жалібного її каркання
На душі росте нудьга.

Серед ясних, золочених просторів
Я бачу люд без житнього шматка...
Блакить... пташки... з-під соловйових хорів,
Мов ніж, вража скрізь стогін мужика.

Сльози осені журливої,
Що минули ясні дні,
Се — плач долі нещасливої,
Що судилася мені.

Нехай кругом розумний лад та втіха, —
Не здужа їх мій мозок осягти,
Бо скільки кривд, бо скільки всюди лиха,
Як хижий звір, братів гризуть брати.

СОН

Нехай людці, що до вітхнення вдатні,
Співають нам на всякі голоси
Про райські сни й куточки благодатні, —
Де плачуть, там немає вже краси!

Зелений гай, пахуче поле,
В тюрмі приснилися мені,—
І луг широкий, наче море,
І тихий сум по кружині.

Нехай вони, кохаючись «на лоні»,
Мук забуття вишукують дарма,
Їх не заспать: у серця відгомоні
Озветься світ з турботами всіма!

Садок приснився коло хати,
Весела літяна пора;
А в хаті... там знудилась мати,
Ізнудьгувалася сестра.

П. Грабовський
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Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою
необхідною,як скрипка для музиканта,як пензель для художника, ніколи
не відчуває себе обділеною, збіднілою і спустошеною.
Василь Сухомлинський

Нижеголенко Валентина Михайлівна
Валентина Михайлівна Нижеголенко народилася 5 вересня 1936 року в
селі Дніпряни Каховського району, в селянській родині. Закінчила середню

школу і Херсонське культпросвітнє училище. Понад двадцять років
працювала завідуючою Сергіївської сільської бібліотеки у цьому ж районі.
У 1986 році переїздить до Херсона, працює в обласній бібліотеці для дітей. Плин часу, життєві
випробування не затьмарили в чутливій жіночій душі стремління до художнього слова. Валентина
Михайлівна починає писати - оповідання для дітей, поетичні твори, повісті...
1994 року увійшла до херсонського літературно-мистецького гурту "Малючок-степовичок". Твори
Валентини Нижеголенко друкували журнали "Малятко", "Дзвіночок", газети "Літературна Україна",
"Малючок-степовичок", "Джерела"...
"Чому сонечко плаче?" і "Кмітливе поросятко","Хитра бібліотека" й "Життя по колу", "Двічі народжені" й
"Босоногі мрійники", "Наш Херсонський рідний край" і "Осіння пошта", "Серед трав пахучих" і "Дід Мартин
та його тин"... - вже важко й перелічити книжки Валентини Михайлівни, що прийшли до читачів - юних і
дорослих, завоювали їх прихильність та визнання.
17 жовтня 2002 року у творчій біографії Валентини Михайлівни Нижеголенко відбулась знаменна подія її було прийнято до Національної спілки письменників України. Колеги і шанувальники таланту
письменниці з радістю прочитали про це на першій сторінці "Літературної України" (№ 38 за 24 жовтня
2002 р.).
Валентина Михайлівна не лише сама пише, а й спонукає до літературної творчості обдаровану юнь: вже
третій рік працює в обласній дитячій книгозбірні літературний гурт "Паросток" під її керівництвом. Перші
публікації юних поетів і прозаїків у місцевих періодичних виданнях, вже надрукована збірка "Таврійський
колосок" та її другий випуск, що побачив світ наприкінці березня 2003 року - безперечні здобутки гурту та
його авторитетного і турботливого керівника.
Інтернет: http://www.library.kherson.ua/e_library/e_lib_pysjmennyky_vm.htm

Моя Каховка

Морську білу чайку на хвилях гойда.
Канали стрічками в степи простяглися,
Напоїть все спрагле прозора вода.
Засіяна нива, як чиста сорочка,
І стелиться поле, мов довгий рушник.
У гості приїду, бо я твоя дочка,
Закоханий погляд в мені ще не зник.
Я родом із півдня, з Каховського краю,
В його сині очі з любов’ю дивлюсь.
Тебе, моє місто, завжди пам’ятаю,
І де б не бувала, сюди повернусь.

Пісенна столиця таврійського краю,
У тебе закохане серце моє.
Я кращого міста поки що не знаю,
Спасибі, Каховко, що ти в мене є.
Ти знана у світі, пишаюсь тобою.
Не раз тут точились жорстокі бої.
Чарівна красуне, лишайсь молодою,
Прийми побажання ці щирі мої.
Простори Дніпрові у море злилися,
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Прогнозист
Всі читали тихенько, тільки Грицько водив по
Вчителька Наталя Михайлівна розповідала дітям на книжці пальчиком і шепотів уголос кожне слово.
уроці про пори року, про зміни погоди, чому йде дощ, - Грицю, не заважай дітям. Читай тихенько, про
дме вітер…
себе, - зауважила вчителька.
- Максим Квас, ти чому не слухаєш? Тобі не цікаво,
Малий декілька разів перечитав оповідання, а
чи може ти все знаєш, про що я сьогодні
тоді мовив:
розповідаю? – звернулась вона раптом до учня з
- Валентино Павлівно, нащо ви мене
задньої парти.
обманюєте? Я уважно читав, аж упрів. Та про
- А що там знати? Я, наприклад, все можу розповісти мене тут нічого не написано. А я ж сподівався…
про майбутню зиму і без прогнозу.
- На що ти сподівався, Грицю? – не зрозуміла
- Розповідай, а ми послухаємо, - згодилась
вчителька.
вчителька.
- Я сподівався про себе прочитати…
Хлопець на мить зніяковів, та не розгубився, і
- Он воно що! Доведеться вибачити наших
сміливо мовив:
письменників, що про тебе вони ще не написали.
- Буде холодно, холодно аж поки й не потепліє!
Вчителька загадково посміхнулась і продовжила:
Діти в класі голосно сміялись, а Наталя Михайлівна
- А ти, Грицику, все ж таки сподівайся. І я буду
після невеличкої паузи зауважила:
сподіватись. А раптом ти виростеш і станеш
- А я тобі, Максиме, повірила. Адже є люди, які
знаменитим. Тоді про тебе напишуть багато
спостерігають за поведінкою комах, птахів, звірів і
книжок. І ти їх будеш читати, і я їх з величезним
взнають точний прогноз на майбутнє. А такий твій
задоволенням прочитаю. А поки що ми разом
прогноз знає кожен учень. Сідай і уважно слухай та
будем сподіватись на краще. Так цікавіше жити.
не заважай ні мені розповідати, ні дітям слухати.
Фунтик
Хоробра Аліска
Оля давно мріяла мати маленьке цуценятко. Про
На нашому подвір’ї жили дві собаки – Малявка і Ай, а це вона розповіла бабусі Галі:
ще кішка Аліска. Собаки ніби й не помічали сусідку.
- Я б за ним доглядала, годувала. Навчила б
Та й Аліска з кошенятами завжди обходила їх
давати мені лапку…
стороною із обережності.
І ось в день народження, бабуся принесла онучці
Якось до нашого двору приблудилось чуже кошеня.
маленьке собача невідомої породи.
Воно було чорне, худюще, ледве дибуляло на тонких Дівчинка від радості аж світилась. А потім
ніжках. Бабуся не прогнала його, а натомість
запитала:
поставила перед ним мисочку з молоком і назвала
- А як його звати?
його Приблудою. Алісі котик не сподобався.
- Не знаю. Я його знайшла на березі річки.
Одного дня сусідська вівчарка Лінда зірвалась з
Назвемо його Фунтиком, бо він і важить десь
ланцюга, легко перескочила паркан і опинилась у
фунт.
нас на подвір’ї. Побачивши миршаве кошеня, вона
Цуценятко було ще сліпим. Не вміло їсти, не
блискавично кинулась на нього. Очі в Лінди були
визнавало й соски.
злими й недобрими. Здавалось, що від котика нічого - Пропаде твій подарунок з голоду, - сумно
не залишиться. Та в цю мить з’явилась Аліска і зі
мовила старенька.
страшенним криком кинулась на собаку, вчепившись - А ти, бабуню, щось придумай. Мені його дуже
кігтями в її писок. Вівчарка від болю заскавчала і
шкода…
кинулась навтьоки.
- А що я можу придумати? Йому потрібна мама, Бабуся, яка бачила цей нерівний бій, дивувалася:
журно сказала старенька.
- Ач яка розумна і смілива наша Аліска! Чуже кошеня Цуценя дрижало від холоду і все скімлило.
заступила собою. Ходи-но сюди, я тебе почастую
Другого дня кішка Мурка народила трьох
смаженою рибою.
неживих кошенят. Тато забрав їх і кудись поніс.
Так цікавіше жити
Кішка жалібно нявчала, все шукала своїх діток.
На уроці читання вчителька Валентина Павлівна
загадала дітям прочитати невеличке оповідання.
Стомившись, вона лягла на свою постіль. Бабуся
поклала біля неї Фунтика. Відчувши тепло,
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“Вливання”
цуценя притислося до кішки, а потім ротиком
На уроці математики Юрко отримав “двійку” і
знайшло молочко у Мурки і жадібно почало пити.
слізно прохав вчительку:
- Олю, виросте твій Фунтик! Мурка його годує…
- Ольго Василівно, не ставте мені сьогодні оцінку
Всі в домі дивувались. Адже коти й собаки, як
у щоденник.
знаємо, між собою ворогують. А тут така подія!
- Це ж чому? – знявши окуляри, здивовано
Фунтик був з дрібної породи собак. А все-таки
подивилась на нього вчителька.
незабаром переріс свою маму-годувальницю.
- Бо учора повернувся тато з відрядження. Він
Почав він їсти вже іншу їжу. Та все одно полюбляв
обов’язково перевірить щоденник і зробить мені
смоктати молочко. Було, вчепиться в котячий сосок
ротом, а Мурка, як схопиться на ноги, як вигне спину “вливання”.
- І яким же буде це “вливання”? – поцікавилась
дугою, - мовляв, досить, не підходь вже, он який
Ольга Василівна.
виріс…
- Якби то я знав… У нього їх аж три: моральне,
Одного разу вона розсердилась, накинулась на
матеріальне і паскове.
песика і вп’ялась йому в писок кігтями.
При цьому Юрко сумно зітхнув і продовжив:
З того часу Фунтик почав боятись названої мами.
- Моральне – дуже нудне. Довго треба
Обходив її стороною. А Оля залишилась вдячна
вислуховувати повчання сердитого тата.
Мурці за те, що вона вигодувала їй Фунтика. Щодня
Матеріальне – це коли не буде грошей на
пригощала кішку рибою.
морозиво, чи на комп’ютерні ігри… Ну, а паскове,
хоч і корисне, та небажане. Воно мені найбільш
Чому мене не чекали
не подобається.
Першокласник Петрик допитувався вдома у батьків:
- Тобі не подобається “вливання”, - зауважила
- Ви в Москві були?
вчителька, - а мені – те, що ти не вчиш уроків. Он
- Були, - відповів тато.
як гарно ти нам розповів про три види
- А в Петербурзі?
“вливання”. Не кожен це зуміє зробити. Розумна
- І в Петербурзі були, і не раз.
в тебе голова, Юрко! Жаль, свою лінь не можеш
- А що найбільше вам там сподобалось?
подолати. Сьогодні “двійку” не ставлю, бо
- Петербург велике місто. Красиве. Там багато є
сподіваюсь, що ти мене добре зрозумів і віднині
чудових місць, - мовила мама.
- Мені найбільше сподобався Ермітаж. Таку красу не будеш більш сумлінно ставитись до навчання.
скрізь побачиш, відповів тато.
Хитра бібліотека
- А мене вразило Піскарьовське кладовище, де
Малий Сашко поспішає з бабусею до
поховані люди, що мерли від голоду в блокаду під
час другої світової війни. Сльози навертались на очі, тролейбусної зупинки. Сьогодні вони разом
йдуть до бібліотеки. По дорозі Сашко зауважив:
від побаченого, ноги підкошувались…
- Ти чому так повільно ідеш? Я маленький, а
- А я ж де був? – раптом запитав Петрик.
тебе випереджаю. Не відставай, бабуню!..
- Коли?
- У мене вже ноги не такі прудкі, як у тебе. Я вже
- Тоді, коли ви їздили до Москви і Петербургу.
стара.
- Тебе ще не було тоді.
Трохи подумавши, малий заперечив:
- Як не було?! Не може бути!
- Е, ні! Ти ще у мене не зовсім стара.
- Може, - доводив тато. Ти ще тоді не народився…
- Так чому ж ви мене не почекали? Треба було
- Чому ти так думаєш, Сашуню?
дочекатись, поки я з’явлюся на світ, а тоді всією
- Старі люди – це пенсіонери. Вони вже не
сім’єю і поїхали б…
працюють і сидять вдома.
- Я вже давно пенсіонерка.
- Ні, сину. Ти народився через рік і був маленьким.
Таких в далеку дорогу не беруть. Підростеш, тоді ми - Ні, бабуню! – заперечив малий. – Ти ще
трішечки-трішечки молоденька, бо працюєш і
обов’язково тебе повеземо і в Київ, і в Москву, і в
отримуєш зарплату.
Петербург. У тебе ще все попереду, сину.
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Увечері, дивлячись по телевізору художній
Коли бабуся з онуком вийшли з тролейбуса, Сашко
фільм, мама схвильовано мовила:
запитав:
- Який жаль, що я не знаю музичної грамоти! Я ж
- Ну, і де ж твоя бібліотека?
можу забути цю чудову мелодію…
- Не поспішай, Сашуню. Ось перейдемо стадіон і
- А ти зав’яжи вузлик на хустині, - мовив
там, за високим будинком, буде триповерхова
Андрійко.
будівля. Це і буде бібліотека.
- Це ж для чого? – не второпала мама.
Побачивши бібліотеку, Сашко радісно закричав:
- Як для чого? Щоб не забути мелодію.
- Поглянь, бабусю! Твоя бібліотека приліпилася до
Мама уважно подивилась на сина і весело
величезного будинку. Ото хитрюща! Заховалась за
нього, щоб взимку не замерзнути. Ач яка хитра, твоя розсміялась:
- А ти в мене ще й, виявляється, великий
бібліотека! Я ще таких не бачив…
жартівник, любий!
Без півня не можна
Хто загубився?
Наталочка у нас – господарочка: щодня годує з
Малий Віталик пішов з мамою на базар. Тут було
бабусею курей, а увечері, виймаючи яйця з
людей так багато, як бджіл у вулику. Вони
гніздечка, маленька прискіпливо допитується:
снували понад прилавками в різних напрямках
- Це біленьке яйце зозуляста курка знесла?
суцільним потоком. А від їх розмов в голові аж
- Вона, - відповідає бабуся. – Зозуляста.
гуло.
- А це, темніше, хто зніс?
Спочатку Віталик тримався за мамину руку. Коли
- Червоняста.
ж мама почала вибирати те, що треба було їй
- А це, велике, хто? – не заспокоюється дівчинка.
купити, хлопчик висмикнув свою руку. Він і не
- Срібляста – відповідає бабуся.
помітив, як відстав від мами і розчинився в
- А півень які яйця несе? – допитується мала.
натовпі. Кинувся шукати її, та марно. Від розпачу
- Півень яєць не несе, - спокійно пояснює бабуся.
хлопчик голосно заревів, розмазуючи кулачками
- Тоді навіщо ми його, ледаря, годуємо? Не несе
сльози по обличчю. В ту ж мить його обступили
яєць – геть з двору! – розсердилася Наталочка.
люди:
- Півень потрібний в курячому царстві: і курей
- Хлопчику, чому ти плачеш? – запитала стара
звеселяє, і нас ранком будить. Без півня не можна!
бабуся.
- Моя мама загубилася…
Жартівник
Мама готує вечерю, а Андрійко, першокласник, вчить - То це ти загубився, а не мама!
- Ні, мама загубилась! – уперто доводив малий.
вірш.
- А як же тебе звати? – поцікавились тітонька в
За якусь мить відкладає книжку, заплющує очі і сам
кумедному капелюшку.
собі розповідає вірш, плутаючи слова.
- Сину, відпочинь трохи, а потім ще повчиш, - радить - А чи знаєш ти свою адресу? – допитувалася
інша огрядна жінка.
мама.
Малий ніяк не зміг второпати, на яке питання
Та я його уже майже знаю. Краще скажи, що треба
йому треба перш за все відповісти, і ще
зробити, щоби його не забути до завтра?
голосніше заплакав.
- Повтори перед сном і вранці.
Раптом до нього підійшов міліціонер:
- А щоб не забути щоденник вдома? – продовжував
- Заспокойся, козаче. Хіба ж можна чоловікам
Андрійко.
плакати? Ти на якій вулиці живеш?
- Поклади його в ранець звечора.
- Я не на вулиці живу. Я ж вам не бомж…
- А що треба зробити, щоб не забути подарувати
- А де ти живеш?
Настусі квіти? У неї завтра день народження.
- Біля катера, що на березі Дніпра.
- Зав’яжи вузлик на носовій хустинці, - сміючись
- Скільки поверхів має ваш будинок?
відповіла мама і додала, - який же ти в мене, сину,
- Поверхів у нас немає, - все ще ридав хлопчик.
забувака! А я цього й не знала…
- А що ж у вас є?
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- Так, Петрику, ти у нас хороший хлопчик. Затули
- Пляж, а біля нього багато хат, - мовив малий.
очі і пошвидше засинай, а після того, як поспиш,
В цей час з гучномовця линув голос, котрий
я тебе поведу гуляти в парк.
сповіщав, що загубився хлопчик чотирьох років,
звуть його Віталик, і що мама чекає на нього в
Всюдисущий Сашко
кабінеті директора.
Маленький Сашко грається на подвір’ї, а мама в
Віталик, почувши це, радісно вигукнув:
цей час поливає огірки:
- Мамочко, я тут! Я тебе обов’язково знайду! Ти
- Синочку, не підходь до Лінди, бо ще покусає.
тільки не плач! Почекай мене, я йду до тебе!
- Не покусає, я ж свій… Наша собака про це
добре знає.
Спостережливий Петрик
Побачивши кішку Мурку, хлопчик погнався за
- Петрику, чому ти не доїв свій обід? Він що – не
нею, зловив і міцно притиснув до себе.
смачний? – запитала у малого мама.
- Синочку, не дави кішку! У неї скоро будуть
- Чому не смачний? Ще й який смачний! Але що я
зроблю, коли мені не хочеться їсти? Я краще увечері кошенята, то ж краще ти її відпусти.
- Мамо, мамочко! Наша Мурка краща за
з’їм і обід, і вечерю разом…
сусідського Пушка, - радісно говорить хлопчик.
- Е, ні, синку! Борщик треба з’їсти негайно, поки не
- Чому ти так думаєш?
прохолов. Не будеш їсти, не виростеш, - сказала
- У нашої кішки будуть кошенята, а в Пушка їх
мама.
ніколи не буде. І знаєш чому? Та тому, що всі
Хлопчик посидів над тарілкою, подумав, подумав і
коти на світі бездітні…
відповів:
Мама голосно засміялась, а Сашко продовжував:
- А чому дорослі їдять тричі на день, а не ростуть?
- Подивись на Лінду. Вона у нас повністю
- Як не ростуть? Ростуть, синку. Твій тато спочатку
ріс у висоту, а тепер росте у ширину. Бачиш, який він суконна, а Мурка пухова-пухова… А от коли ми
ходили з татком в зоопарк, то там бачили
кремезний?
здоровенного рогоноса з товстопузими ногами…
- А я не хочу рости у ширину. У тата поширшали
- Не рогоноса, а носорога. Треба правильно
плечі, а в дядька Василя виріс живіт… Так, ніби він
говорити, сину.
проковтнув величезний кавун. Тепер його дядько
Ну, нехай буде по твоєму – носорога. А ще ми
ледве-ледве носить поперед себе.
бачили величезного слона в протигазі…
- А ти не будеш рости в ширину. Діти всі ростуть у
- Синочку, та немає в слона протигазу! То в
висоту. Їж, синку, та підеш відпочивати.
Петрик швиденько доїв борщик, випив молоко. Після нього такий ніс і називається хобот.
Малий подумав, а потім додав:
обіду мама його викупала, витерла рушником і
- Я такого носа не хотів би мати. І взагалі, слон
понесла на спині в ліжко. Петрик міцно тримався
тварина смішна. Ноги як стовпи, вуха як
рученятами за її шию:
локатори, ніс як протигаз. Сам здоровенний, а
- Ой, Петрику, який ти важкий! Я вже й не здужаю
користі від нього ніякої -–ні м’яса, ні молока, ні
тебе носити.
шерсті…
Петрик, поглянувши мамі у вічі, мовив:
- Сашуню, побіжи закрути кран, а потім розповіси
- А що ж ти хотіла? Мені як-не-як з учорашнього дня
мені про інших тварин, яких ти бачив в зоопарку.
пішов п’ятий рік. Я їм – і росту…
Хлопчик чкурнув закручувати кран, а мама в цей
- Ох і розумний ти в нас! І в кого ти тільки такий
час перемовилась із сусідкою:
вдався? – запитала бабуся Віра, зайшовши до
- З нашим Сашком сумувати не доводиться.
кімнати.
Такий вже всюдисущий. До всього придивиться, і
до всього йому є діло.
- І розумний, і красивий, - уточнив Петрик. – Що ти,
бабуню, забула, як мама вчора говорила гостям, що
я всі кращі риси забрав у неї і в тата.
- Невже ж це ти своїм батькам нічого хорошого так і
не залишив? – поцікавилась бабуся.
- Як це не залишив? Залишив. Я не жадібний…
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ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...
... у стародавніх римлян слово “ канікула” означало “собачка”. А у нас, як
відомо, канікулами називається перерва в заняттях. Чи не дивно?
Виявляється, що ні. Зоря в сузір’ї великого Пса - Сіріус - у південних
країнах найяскравіша від 22 липня до 23 серпня. У цей час там, у тих
південних країнах, особлива спека. Це викликало потребу зробити перерву
в навчанні. У латинській мові така перерва не мала спеціальної назви, а у
нас вона пов’язується із згаданим терміном - канікулами.
... слово «журнал» утворене від французького слова “жур” - “день”. На
столі в учителя журнал. Не шукайте родичів цього слова серед український слів, бо
воно запозичене. Отже, виходить, що журнал - це щоденник, у якому щодня
записуються добрі й не дуже добрі діла школярів.
За хорошу оцінку дома похвалять, за погану - перепаде від батьків. Та вже ж не так, як
у Голандії. Там уведено спеціальний податок, який сплачують батьки, якщо їхній учень
погано вчиться.
... слово «школа» було ще у давньоруській мові. Перший запис про школу датується
1388 р. Очевидно, це слово має грецьке походження. У давньогрецькій мові, правда,
буквальне значення слова “схоле” було спочатку іншим : “затримка”, потім - “знання у
вільний час” , далі “читання”, згодом “лекція”, а пізніше - сучасне: “школа”. У Давній
Греції школи з’явилися у VІ ст. до н.е., у них навчалися хлопчики з вільних родин. Діти
зразу йшли до школи, в якій навчали писати, читати, рахувати. В інших школах учні
вивчали співи, музику, поезію. А тоді вже записувалися до шкіл, де здійснювалося
фізичне виховання і загартування: тут готували майбутніх воїнів. Усі школи Давньої
Греції були приватними. У Київській Русі перші школи з’явилися у Х ст. У часи
середньовіччя наша школа була багатоступеневою : спочатку елементарна школа,
потім граматична, а потому - школа риторів. Училися в школах тільки діти
привілейованих верств.
... слово «коридор» недарма має спільний корінь зі словом корида. Обидва слова
походять від латинського куррере - “бігати”. Та слід пам’ятати, що в сучасній школі
для бігу та інших фізичних вправ є спортивні зали.
... найдавніші розділові знаки - кома і крапка. Вони з’явилися у друкованих книгах ХVІ
ст.
Кома - слово з латинської мови; воно мало значення: кую, б’ю, відсікаю, відрубую,
відділяю.
Крапка - це буквальний переклад латинського слова пунктум. Це слово дало такі
назви: пункт, пунктуація, пунктир, пунктуальний.
Тире - слово французьке. Означало воно у французькій - тягти. Першим застосував
цей розділовий знак російський історик і письменник М.Карамзін на початку ХІХ ст.
Апостроф - наймолодший правописний знак нашого письма. З’явився він в українській
граматиці і набув правописних прав за радянських часів. Назва знака взята з
давньогрецької мови. Там вона означала: кривий, зігнутий, повернутий.
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... Нью-йоркська статуя Свободи – це подарунок Америці від Франції у 1886 році.
Французький інженер Олександр Густав Ейфель спроектував статую Свободи, одначе
найвідомішим його витвором лишається Ейфелева вежа в Парижі.
... „літературний негр” – це журналіст, письменник, який пише за інших авторів, сам при
цьому лишаючись невідомим. Багатьом політикам, наприклад, промови та книги пишуть такі
автори-невидимки.
... корінне населення італійської провінції Альто Адіге говорить німецькою мовою. Альто
Адіге – це італійська назва Південної Тіролі, яка 1918 року перейшла від Австрії до Італії.
... перший європеєць, котрий ступив на Американський континент, був Лайф Еріксон.
Нормандський мореплавець Еріксон ще в 1000 році ступив на Американський континент.
Одначе першовідкривачем Америки вважається італієць, що перебував на іспанській службі, Христофор Колумб, котрий 500 років по тому в пошуках західного морського шляху до Індії
натрапив на невідому до того часу землю.
... у Європі на сьогоднішній час говорять майже шістдесятьма мовами.
... деякі слов’янські мови (наприклад, російська, українська, сербська, болгарська)
використовують кирилицю. Вона була створена наприкінці ІХ – на початку Х ст.
слов’янськими просвітниками, проповідниками християнства братами Кирилом та Мефодієм
на основі грецького алфавіту. Грецька мова користується власним алфавітом. Його перші
букви – алфа і бета, звідси й походить слово „алфавіт”. Азбука взяла свою назву від перших
букв кирилиці „аз” і „буки”.
... у Ватикані латинська мова вважається державною, проте в звичайному спілкуванні там
говорять італійською.
... для приготування одного кілограму трояндової олії потрібно 3000 кг, тобто 3 т пелюсток
троянд.
... єдине чудо з семи чудес світу, яке дійшло до наших днів через тисячоліття – це
давньоєгипетські піраміди, які були побудовані 4500 років тому як гробниці фараонів. Висота
найбільшої з них – піраміди Хеопса – 147 м.
... діамант – найтвердіший камінь у природі. Діамант можна шліфувати тільки діамантом.
... найбільший діамант у світі „Зірка Америки” у 530 каратів, вагою близько 100 г належить
англійській королівській сім’ї. Він виставлений напоказ у Лондонському Тауері.
... Індія першою впровадила відлік чисел, що починається з нуля. До нас цей вид відліку
прийшов від арабів (звідси і назва – арабські числа).
... щоб дізнатися, чи ділиться велике число на чотири, потрібно подивитись на дві його останні
цифри, якщо вони діляться на чотири.
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Íапевно, кожна людина принаймні хоч чула про таке свято, як
День сміху, адже про нього знають у кожній країні, у кожному куточку
нашої планети. І скрізь його святкують по-різному, по-своєму. Цього
веселого дня, 1 квітня, всі сміються, кепкуючи один з одного, дають
безглузді доручення й обманюють, як тільки можна це зробити. А коли
людина "ведеться" на жарт, говорять: "Перше квітня – брехня всесвітня".
Щодо святкування 1 квітня в Англії, то англійці цього дня зашивають рукави светрів
членам своєї родини, полюбляють подати на сніданок висмоктані, порожні яйця. Наївним
простакам дають неймовірні доручення: принести кварту голубиного молока, прямий гачок
або смугасту фарбу.
У Німеччині 1 квітня вважають нещасливим днем. Люди говорять, що цього дня
народився Юда, який видав Христа на розп’яття. Але й німці, з притаманним їм педантизмом,
теж намагаються жартувати. Вони вважають, що дурня треба ганяти, за три милі посилати.
Щодо Австралії, то тут свято сміху проходить дуже весело і цікаво, австралійці з
нетерпінням чекають на нього. Починається воно зі справжнісінького сміху. В
Австралії 1 квітня люди прокидаються вже зі сміхом, бо рано-вранці по радіо
“крутять” плівку із записом крику птаха кукумара, який нагадує нестерпний
людський сміх.
І у Франції першоквітневе свято у великій пошані, його святкують усі, від
дітей і аж до людей похилого віку. У французів прийнято цього дня дарувати одне одному
невеличкі подаруночки, але головне, щоб вони були жартівливими і щоб викликали у людини
щиру усмішку. А ще є традиція чіпляти до чийогось одягу маленьку паперову рибку.
Напевно, немає людини, якій би не подобалось це свято, бо сміятись, мабуть, любить
кожен, не зважаючи на вік і стан.
Ви кожного року святкуєте 1 квітня, жартуєте, смієтеся, кепкуєте, а чи замислювались
ви над тим, що ж це за такий "смішний" день, і, взагалі, де взялося це свято, хто його
придумав, якою є історія його виникнення. Отож, трішки про історію виникнення такого
чудового свята – Дня сміху.
Воно прийшло до нас з іншої країни, із Франції, ось чому там так полюбляють
першоквітневий день. Виявляється, що почали святкувати перше квітня з 1564 року. Справа в
тому, що саме цього року французький король Карл XІ, відомий нам із романів Олександра
Дюма, видав наказ: вважати початком року перше січня. А до цього французи зустрічали
Новий рік 1 квітня. Як це завжди буває, знайшлися люди, яким не сподобалось нововведення.
От і стали одні святкувати Новий рік 1 січня, а інші – 1 квітня, так, як і було раніше. Як
відомо, французи - дуже веселий, життєрадісний народ, люблять посміятися. Одне слово, над
тим, хто не виконував наказу короля, почали всіляко кепкувати, посилати безглузді
подарунки, навіть приходили в гості, щоб привітати з Новим роком. Так з часом і повелося, що
у всьому світі щорічно святкується 1 квітня.
Олеся Тринус
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-Та воно пак і не сто,
Але десять було!
-Та і десять не було!
Знать, один усього?
-А якби ж то й один вовк Страшно і одного!
-А може то i не вовк?
-А що ж то ходило?
Таке сиве і мале,
А хвостик - як шило...

ЗЛЯКАВСЯ
(Ст. Руданський)

-Чого, брате, так
збілів?
Що з тобою сталось?
-Та за мною через став
Аж сто вовків гналось!
-Бог з тобою, сто вовків!
Та б село почуло...

ДИВИНА
- Жодної помилки! - сказала вчителька,
переглядаючи домашнє завдання учня.
- Скажи, Данилко, тільки чесно, твоєму
татові хтось допомагав?
По синьому морі
золотий човник пливе.
(ьцясіМ)

Летить птах через ліс,
через дах - на полі сідає.
(катіЛ)

У ШКОЛІ, ЯК У ШКОЛІ
Ярко приходить додому весь у синцях.
Батьки питають:
Що ти сьогодні одержав у школі?
Шість стусанів, три штурхани, п'ять
духопеликів, два копняки і вісім щиглів.

ОПТИМІСТ
Батько перевіряє щоденник сина:
- Математика - 1, мова - 1,
природознавство -2... співи - 12...
Розгнівано:
- І ти ще співаєш?!
- Тату, я ж оптиміст.

Хто вміє на всіх мовах
говорити?
(німогдіВ)

Без чого хату не можна
збудувати?
(нітс зеБ)

ФУТБОЛЬНІ ФАНИ
На уроці математики учителька
пояснює дію ділення. Написала
на дошці "2:2" і питає:
- Діти, хто знає, що це означає?
- Нічия! - вигукують з останніх парт.
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- Олю, чому ти плачеш? - питає
шкільна подруга.
- Вчитель географії поставив мені
двійку. Я забула, де Аляска.
- Ех ти, роззяво, де ж ти її поклала?!

Чорне сукно лізе в
вікно.
(чіН).
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Музика – це поезія душі.

Народна пісня – джерело народної мудрості
Музика - невід'ємна частина культури будь-якого народу. В українців музична
культура сягає своїми коренями у древні часи. Це насамперед обрядова поезія та пісні,
обжинкові пісні, голосіння. З XV ст. розвиваються суто українські фольклорні жанри думи та історичні пісні, кобзарське мистецтво.

Ансамбль бандуристів (керівник – п. Оля Олійник) на Святі Писанки у
Школі Українознавства.
Ось що подає інтернетний словник про бандуру: БАНДУРА — український національний струннощипковий музичний інструмент. Попередниця бандури — кобза. Зображення бандури відоме з 15 ст;
інструменти збереглися з початку 18 ст. У 18 ст. бандура витіснила кобзу. В різний час бандура мала від
7—9 до 20—30, а то й більше струн, виготовлених із жил; пізніше їх обвивали мідним дротом. Великого
поширення бандура набула серед українського козацтва. На бандурах грали мандрівні сліпці-бандуристи,
які виконували народні пісні різних жанрів — історичні, ліричні, побутові, думи, псалми тощо. Ще у 15 ст.
українських кобзарів запрошували до королівського двору Польщі, а у 18—19 ст. — до російського
імператорського двору. Найвидатніші давні кобзарі — Т. Білогородський (18 ст), А. Шут (19 ст), О.
Вересай (19 ст) та ін.
Колись гри на бандурі навчали в музичних школах, як наприклад Глухівській (XVII XVIII ст.), приватно - в кобзарських цехах, а починаючи з 20 століття - при ансамблях
бандуристів, в дитячих музичних школах, поряд з навчанням сольфеджіо, теорії
музики, загального фортепіано, хору, та ін.
В Україні зараз існує добре розвинута бандурна музична освіта: діти віком 7 років
мають можливість поступити в музичну школу, потім продовжувати своє навчання в
музичному училищі та вище - в музичних академіях, консерваторіях Києва, Львова,
Харкова, Одеси та ін. Бандуристи об’єднуються в самодіяльні ансамблі при різних
інституціях, професіонали працюють при філармоніях та в професійних музичних
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колективах, багато вчителів-бандуристів працюють в музичних школах та створюють
свої музичні бандурні ансамблі.
Ансамблі бандуристів існують в Аргентині, Німеччині, в Росії (Кубань) та й інших
країнах - а в нашому місті Сакраменто бандура ось уже на протязі 12-ти років звучить
в стінах Школи Українознавства та поза її межами, представляючи українську музику і
пісню для широкого кола слухачів різного національного походження. Музично
обдаровані діти беруть уроки гри на бандурі, а по суботах об'єднуються в ансамблі,
щоб готувати музичні твори для виступів. Звичайно, що бандура міцно пов'язана з
народною творчістю, тому наші юні бандуристи в першу чергу вивчають українські
народні мелодії і пісні про рідний край, та календарні - до Різдва Христового, веснянки
та Великодні пісні - тобто вчаться свого рідного, без чого душа українська міліє, або й
вироджується на чужині...
Ось як пише Микола Литвин - український сучасний кобзар, звертаючись до читачів
в Україні відносно стану бандури: "Народна пісня – то є джерело найглибшої народної
мудрості, то найправдивіше слово наших геніїв-предків, полишене нам у спадок і
звернене до нас, живих.
Історія свідчить, що протягом тисячоліть наші сусіди-держави в різні часи
виступали завойовниками України, намагаючись завжди вдарити в найболючіше місце
на тілі Духу народного. То були наша Віра, Мова, Пісня. Тож, відроджуючи їх в своїй
душі, мусимо пам’ятати, що в цій святій справі нам ніхто не зацікавлений допомагати, і
пам’ятаймо, що не народ творить провину, винуваті уряди, що знищують трудящий
люд на зле. А світ людський навколо України, який був в минулому, до нас, таким і
сьогодні є.
І хоча кобзарське мистецтво – це справа перш за все державної ваги саме України,
її національної ідеології і духовного оздоровлення, надіятись нам нині, сущим
кобзарям, на те, що діючий уряд – держчиновники, нардепи, вожді партій – належно
поцінують наше мистецтво, ще поки що “марна праця, пане брате”...
Тож рушаймо самотужки з бандурою і піснею від села до села, від міста до міста. А
Добрі Сили і Добрі Люди нам зустрінуться і допоможуть у святій справі, адже ми
бажаємо і закликаємо у піснях лише до чистих високих ідей і моралі життя української
мудрості, а не до рабської покори чи панської величі".
А нам, українцям в діаспорі, якщо хочемо зберегти своїх дітей коло себе, треба
перш за все подбати про їхню духовну їжу, бо чужинського вони навчаються кожного
дня - в школах, з телевізорів, на вулиці. А бандура - це гарний засіб затримання своєї
культури в наступнім поколінні.
Оля Олійник,
Заслужена артистка України,
Координатор мистецьких програм
Школи Українознавства, м. Сакраменто
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♦ Покладіть всі маленькі букви до
сумки і попросіть дитину витягнути
5 букв. Допоможіть йому назвати ці
букви.
♦ Знайдіть предмети жовтого кольору
і нехай дитина намалює один з них
та напише слово "жовтий".

ЯК ПІДГОТУВАТИ
ДИТИНУ ДО ДИТЯЧОГО
САДОЧКУ І
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
АМЕРИКАНСЬКОЇ
ШКОЛИ
(НАВЧАЛЬНІ ІГРИ ДЛЯ
БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ)

СЕРЕДА

1-Й ТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК
♦ Допоможіть вашій дитині підстругати
олівець новою стругалкою. Тоді
покажіть їй, як написати своє ім'я,
прізвище на першій сторінці зошита.
♦ Допоможіть дитині написати великі і
маленькі
букви
в
зошиті
в
алфавітному порядку. Назвіть кожну
букву.
♦ Попросіть дитину скласти випрану
білизну,
порахувати
шкарпетки,
поскладати їх попарно, і порахувати
пари шкарпеток.
♦ Допоможіть дитині порахувати всі
ложки і вилки в хаті. Чого є більше?
♦ Попросіть дитину, щоб допомогла
вам посортувати бакалію в банки,
коробки, і т. п.
ВІВТОРОК
♦ Порахуйте крeйони (або кольорові
олівці) в коробці. Напишіть числа від
1 до 8 в зошиті, використовуючи
інший колір для кожної цифри.
♦ Вдома разом з дитиною порахуйте всі
подушки. Допоможіть вашій дитині
записати цю цифру в зошиті.
♦ Подивіться з дитиною в дзеркало,
порівняйте чим ви подібні і чим
відрізняєтесь один від одного. Нехай
дитина намалює це в зошиті.
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♦ Заохочуйте вашу дитину малювати
себе в зошиті. Допоможіть їй
підписати своє ім’я та прізвище
внизу під малюнком.
♦ Напишіть друкованими буквами
ім'я дитини на цупкому папері.
Допоможіть йому наклеїти зверху
над буквами різні прикраси:
фасольки, макарони, та ін.
♦ Посортуйте маленькі букви за
кольорами. Назвіть всі червоні
букви і запишіть їх в зошиті
червоним чорнилом.
♦ Навчіть дитину скакати і бігати,
граючись з нею в гру "Слідуй за
лідером", почергово міняючись з
нею ролями.
♦ Заохотьте дитину намалювати вашу
сім'ю в зошиті і допоможіть
підписати під кожною особою ім'я
та прізвище.
ЧЕТВЕР
♦ Використовуючи зворотну сторону
зошита, допоможіть вашій дитині
намалювати:
квадрат,
коло,
трикутник і прямокутник.
♦ Знайдіть
предмети
голубого
кольору і порахуйте їх. Допоможіть
дитині записати це число і
намалювати
щось
голубим
кольором.
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♦ Нехай дитина намалює ваш дім або
квартиру. Допоможіть їй написати
вашу адресу внизу під малюнком.
♦ Навчіть дитину співати пісню, яку ви
пам’ятаєте з дитинства.
♦ Чи знає ваша дитина ваш номер
телефону? Запишіть його і разом
повторіть.
П'ЯТНИЦЯ

♦ Підіть в найближчу бібліотеку.
Запишіться, знайдіть дитячі книги для
вашої дитини.
♦ Прочитайте
книжку,
розгляньте
малюнки і нехай дитина розкаже про
те, що їй найбільше сподобалось.
♦ Візьміть нову книжку з малюнками в
бібліотеці і нехай дитина розкаже
оповідання за малюнками.
♦ Почніть читати нову книжку і
зупиніться, не дочитавши до кінця.
Хай дитина сама придумає, що могло
статись пізніше.
♦ Розложіть маленькі букви і назвіть їх.
2-Й ТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК
♦ Зміряйте кухню та кімнату кроками.
Яка кімната менша?
♦ Прочитайте разом одну з бібліотечних
книжок. Нехай дитина знайде в цій
книжці всі букви "А".
♦ Перегляньте старі фотографії вашої
сім'ї
і розкажіть про її членів.
Знайдіть
фотографії
дитини
і
допоможіть
їй
вибрати
ваші
фотографії.
♦ Розкладіть всі букви. Допоможіть
дитині підібрати пари букв: ту саму
велику і маленьку.
♦ Прочитайте
разом
книжку.
Допоможіть
дитині
намалювати
улюбленого героя в її зошиті.
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ВІВТОРОК
♦ Наповніть умивальник або велику
миску водою і покладіть туди різні
предмети. Прослідкуйте, чи вони
плавають чи тонуть. Намалюйте
речі, які плавають (тримаються на
поверхні води).
♦ Грайтеся з вашою дитиною в
настольні
ігри,
міняючись
почергово ролями.
♦ Пограйтеся в гру "Рибалка" ("Go
Fish") з рифмованими малюнками
на карточках, задаючи питаня: "Чи
маєш ти відкритку зі словом, яке б
рифмувалося до слова "вее"
(бджола)?
♦ Візьміть книжку в бібліотеці.
Читайте її разом і допоможіть
дитині намалювати малюнок в
зошиті про її улюблений епізод в
книзі.
♦ Попросіть дитину вибрати те, що
вона буде одягати у перший день до
школи.
СЕРЕДА
♦ Розкажіть вашій дитині про
власний шкільний досвід і про те,
що вам найбільше подобалося в
школі. Запитайтеся в дитини, що їй
подобається.
♦ Як ваша дитина буде добиратися до
школи?
Допоможіть
дитині
намалювати картинку, яка б
відображала її, як вона йде в школу.
♦ Разом з вашою дитиною розкладіть
в алфавітному порядку великі
букви, а потім повільно співайте
пісню про алфавіт, вказуючи на
букви.
♦ Нехай ваша дитина продиктує
листа до свого вчителя. Чого вона
чекає з нетерпінням?
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♦ Попросіть вашу дитину вибрати те,
що вона буде одягати на перший день
до школи.

3-Й ТИЖДЕНЬ

ЧЕТВЕР

♦ Спечіть печиво разом з вашою
дитиною,
стараючись
разом
дотримуватися
рецепту
приготування. Порахуйте печиво,
коли воно буде готове.
♦ Допоможіть дитині обвести її руку
в зошиті. Потім попросіть дитину
обвести вашу руку. Чия рука
більша? Чия менша?
♦ Попросіть дитину допомогти вам
приготувати сніданок. Розріжте
наполовину фрукти, або кусочок
хліба, а потім поговоріть з нею про
те, як з двох половинок робиться
одне ціле.
♦ Розкладіть
картинки,
які
рифмуються і допоможіть дитині
знайти дві одинакові картинки, які
рифмуються.
♦ Допоможіть
дитині
вирізати
картинки дітей із старого журналу.
Наклейте їх в зошиті і нехай дитина
придумає історію для кожної з
картинок.

♦ Відвідайте школу. Знайдіть клас, де
буде вчитися дитина та дитячу
площадку.
♦ Виберіть художню відкритку і
допоможіть вашій дитині знайти
слова, які рифмуються. Напишіть
рифмовані слова в зошиті.
♦ Попросіть
дитину
допомогти
засервувати стіл. Скільки треба
тарілок і вилок? Чи знає вона це?
♦ Порахуйте всі столи у вашій хаті.
Який є найбільший? Якого він
кольору?
♦ Допоможіть вашій дитині вибрати
фотографію, яку вона візьме у перший
день до школи.
П'ЯТНИЦЯ
♦ Допоможіть вашій дитині намалювати
тварин з журналу, назвіть кожну
тваринку і наклейте в зошиті.
♦ Використовуючи зошит, роздивіться
кольори з вашою дитиною. Попросіть
її показати червоний колір і вимовити
слово "червоний". Продовжуйте так з
іншими кольорами.
♦ Яка улюблена книжка вашої дитини?
Читайте її разом і допоможіть їй
намалювати картинку в зошиті про
улюблений епізод з цієї книги.
♦ Називаючи частини тіла: голова, рука,
ніс, нога і т. п., дитина повинна
вказувати на них.
♦ Попросіть, щоб ваша дитина уявила
собі, що вона вже в школі. Нехай
намалює про це малюнок.
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ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК
♦ Поставте всі заголовні букви з
шкільної сумки по алфавіту.
Торкайтеся кожної букви тоді, як
разом співаєте пісеньку про букви
алфавіту.
♦ Розкладіть картинки-рифмовки і
допоможіть знайти дві одинакові
картинки, що рифмуються.
♦ Допоможіть вашій дитині написати
листа до одного з членів вашої сім'ї.
Допоможіть заадресувати листа і
післати поштою.
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♦ Виберіть вісім пар заголовних
(великих) та маленьких букв і
перемішайте їх на столі. Потім
допоможіть вашій дитині скласти їх в
пари.
♦ Попрактикуйте відбивати м’яча один
до одного. Скільки раз ви можете
його відбити?
СЕРЕДА

♦ Навчіть дитину правил хорошого
тону. Говоріть "дякую" і "будь-ласка"
один до другого на протязі дня.
♦ Відкрийте маленьку сумочку з
фруктами, цукерками і нехай дитина
посортує їх за кольорами. Порахуйте
всі цукерки того самого кольору і
з'їжте їх разом з дитиною.
♦ Розкладіть по порядку великі букви
алфавіту і назвіть їх.
♦ Допоможіть дитині подумати про речі
оранжевого кольору. Хай вона
намалює одну з тих речей в своєму
зошиті.
♦ Розкладіть маленькі букви алфавіту і
назвіть їх.
ЧЕТВЕР
♦ Розкладіть
картинки-рифмовки
і
допоможіть знайти дві одинакові
картинки, що рифмуються.
♦ Витягніть з коробки п'ять букв, одну
за другою по черзі, при тому
допомагаючи називати ці букви.
♦ Покладіть всі головні букви алфавіту
до коробки. Дайте дитині витягнути
ці букви.
♦ Заохочуйте
дитину
рахувати.
Допоможіть їй написати: "Я можу
порахувати до "__" в зошиті.
♦ Перейдіться разом з дитиною і
позбирайте листочки. Допоможіть
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дитині знайти найменший листочок
а потім обвести його в зошиті.
♦ Попросіть дитину намалювати
картинку телефону в її зошиті і
записати ваш номер телефону.
П'ЯТНИЦЯ
♦ Упевніться в тому, що ваша дитина
може
одягатися
самостійно.
Заставте її навчитися зав'язувати
шнурки на черевиках, а також
користуватися
замкамиблискавками,
гудзиками
і
застібками для взуття.
♦ Допоможіть дитині вивчити ваш
домашній
телефон,
а
потім
попрактикуйте набирати його на
телефонному апараті.
♦ Знайдіть невеликі зелені предмети,
які знаходяться в будинку. Скільки
ви їх знайшли? Намалюй малюнок
чого-небудь зеленого в зошиті.
♦ Насипте жменю макаронів або
фасолі в мисочку. Разом вгадайте,
скільки їх є, запишіть приблизне
число в зошиті, а потім порахуйте
разом.
♦ Візьміть нові книги в бібліотеці і
разом прочитайте їх. Попросіть
дитину намалювати малюнок про
те, що їй найбільше сподобалося в
книжці.
Програма „First Five California for Readiness” ,
Фолсом-Кордова Шкільний Дистрікт.
Переклад з англійської
Олі Олійник та Люби Болебрух

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ
_________________________________________________________________________________

ДИПЛОМАТИЧНІ ТРАДИЦІЇ НА
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

І. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Дипломатичні традиції на українських землях сягають глибини
віків і пов'язані зі становленням та розвитком Київської Русі.
Як свідчать історичні джерела, значення Київської Русі у
світовій історії було велике. Вона відіграла значну роль у
формуванні політичної мапи середньовікової Європи.
Київська Русь належала, поряд з імперією Карла Великого, до
найзначніших та історично найпродуктивніших державних
утворень раннього європейського середньовіччя, була
першорядним за значенням центром цивілізації в східній
частині континенту. Визначившись у ХІ-ХІІ ст. як європейська
держава, вона розвивала різнобічні зв'язки не тільки з
Візантією та південними слов'янами, а й з країнами Західної
Європи. Як констатують дослідники, в тому числі й західні,
Русь, розташована на найважливіших торговельних шляхах
того часу, включала низку нових вузлових торговельноекономічних центрів, які виникли після занепаду тих, що
склалися в пізній античності (на берегах Середземного моря).
В новій системі торговельних шляхів важливе місце належало
Балтійському й Чорному морям, а також шляхові «з варяг у
греки», який їх пов'язував, шляху, що проходив по руських
землях. Із сухопутних торговельних шляхів один із
найважливіших ішов тоді від Києва на Захід, через Краків і
Прагу в південну Німеччину, до міста Регенбурга, важливого в
ті часи торгового центру на Дунаї. Неабияке значення мала на
той час і Волга, якою пролягав торговельний шлях до
Центральної Азії. Таким чином, Русь, перебуваючи на
перехресті важливих торговельних шляхів, була пов'язана « з
усіма сторонами світу».
Значний вплив на Київську Русь мало сусідство з Візантією,
яка намагалась залучити могутню Київську Русь до своєї
політичної системи і тим самим, по-перше, послабити
небезпеку, що загрожувала Імперії з її боку, а по-друге, використати русів у власних інтересах. В основі
східноєвропейської політики Константинополя лежало
бажання шляхом цькування одних народів на інші відволікати
їх від нападів на Візантію. З іншого боку, візантійські політики
розглядали хрещення Київської Русі як опосередковане
визнання васальної залежності від Імперії, Але така політика
Візантії по відношенню до Київської Русі не досягла успіху.
Київські князі зуміли зберегти свободу і, більш того, Ярослав
Мудрий в 1043 р. здійснює морський похід на столицю Імперії,
а в 1051 р. розриває і церковні зв'язки з
константинопольським патріархом, обравши на соборі
руських єпископів руського митрополита Іларіона.
Після хрещення міжнародні зв'язки Київської Русі значно
розширилися і зміцніли. Київ встановив відносини з багатьма
країнами Середньої Європи як рівний і повноправний член
християнського товариства. Русь наприкінці ХІІ ст. не мала
жодного грізного ворога, який становив би для неї серйозну
воєнно-політичну загрозу чи небезпеку. Як зазначається в
одному з літописів Володимир Святославович «жив з князями
окольними в мирі - з Болеславом польським і з Стефаном
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Угорським, і з Андріхом (Ідальріхом) чеським, і були між
ними мир та любов».
Міжнародні відносини Київської держави знаходили своє
відображення в договорах, що укладались київськими
князями з сусідніми державами. Зберіглось три договори з
греками князів Олега (911 р.), Ігоря (945 р.), та Святослава
(971 р.), але в джерелах згадується і про інші договори з
Візантією та волзькими болгарами
Окремо слід зазначити про такий компонент тогочасної
дипломатії як міждинастичні шлюби. Так, хоча наші предки
знали політику сили, політику меча, вони намагалися
досягати миру, укладати угоди, домагатися порозуміння з
іншими народами, - зокрема будувати свою «міжнародну
політику» і на таких засадах як шлюбна.
Політичні відносини скріплювались шлюбними союзами.
Вважається, що першим руським князем, який поріднився
з правителями інших держав, був великий київський князь
Володимир Святославович. Однак, за твердженням
деяких дослідників, дружина київського князя Ігоря,
княгиня Ольга, була болгарською царівною на ім'я Єлена.
Якщо це так, то першим був Володимирів дід - князь Ігор.
Болеслав Хоробрий, князь польський сватався до дочки
Володимира Передслави; його наступник Казимір був
одружений з другою дочкою Володимира Марією. Але
найбільших успіхів на цьому терені досягнув Ярослав
Мудрий, якого називали «тестем Європи». Так, його
молодша дочка Анастасія була дружиною угорського
короля Андрія, старша, Єлизавета, - відомого норвезького
короля Геральда Гардрада, ще одна дочка Ярослава,
Ганна, стала королевою Франції. Сам Ярослав був
одружений з дочкою шведського короля Олафа Інгігердою.
Загальна ж кількість міждинастичних шлюбів руських
князів та князівен з кінця Х до кінця ХІІІ століть, як
зазначають дослідники, перевищувала сотню. З них понад
30 складали русько-польські шлюби, на другому місці за
кількістю (більше 15) - русько-половецькі шлюби, далі
йдуть русько-угорські, русько-візантійські та руськонімецькі - більше 10, було також укладено по кілька
русько-грузинських,
русько-шведських,
руськоосетинських, русько-болгарських, русько-данських, руськолитовських, русько-норвезьких шлюбів та по одному
русько-англійському,
русько-французькому,
руськоавстрійському та русько-хорватському.
Наведені дані свідчать про те, що Русь у своєму
політичному житті значною мірою була пов'язана із
Західною Європою. В усякому разі ці династичні зв'язки,
разом з участю Київської Русі в європейських
дипломатичних комбінаціях, коаліціях і війнах свідчать, що
на той період вона входила в європейську державнополітичну систему і усвідомлювала себе частиною цієї
системи. Київська Русь жила напруженим міжнародним
життям, а її зовнішня політика ХІ-ХІІ ст. - це передусім,
«рух великої європейської держави на Захід».
Занепад Київської Русі протягом наступного періоду (ХІІІ перша половина ХVІІ ст.), спричинений князівським
розбратом, татаро-монгольським нашестям, відчуженням
значних територій Литвою та Польщею не зважаючи на
окремі намагання утримати колишню велич (Галицько-
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Волинське князівство), не залишили можливості для
утвердження самостійної української держави і, відповідно,
проведення власної зовнішньої політики.
II. ДИПЛОМАТІЯ ЧАСІВ «КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

Наступний крок у розвитку вітчизняної дипломатії було
здійснено через кілька століть і пов'язаний він був з
національною революцією на українських землях, що
розпочалась узимку 1648 р. козацьким повстанням на
Запорозькій Січі. Вона увінчалась появою на політичній мапі
Європи нового державного утвору - Української держави
(Війська Запорозького). Становлення її спричинило істотні
зміни в геополітичній обстановці в регіоні. Україна, яка до
цього часу виступала здебільшого як об'єкт міжнародної
політики, стає її важливим суб'єктом. Провідником
національної ідеї боротьби за державну незалежність
виявився найвидатніший козацький полководець, державний
діяч, дипломат - Богдан Хмельницький*.
Б. Хмельницький ще до визвольної боротьби 1648·1657 рр.
добре розумівся в політичній ситуації, що склалася в Європі, і
збагнув місце та роль України у ній. У запорізькому війську він
набув досвіду міжнародних відносин, оскільки козацтво
здавна намагалося проводити свою, незалежну від уряду Речі
Посполитої, зовнішню політику. Вже будучи військовим
писарем, у 1637 р., Б. Хмельницький не тільки керував
військовою канцелярією, а й здійснював листування з іншими
державами, вів переговори з іноземними послами (в Європі
його називали канцлером).
Нагальна потреба в пошуку союзників у боротьбі проти Речі
Посполитої та забезпечення гарантій для існування нової
держави
зумовлюють
надзвичайно
активну
зовнішньополітичну
діяльність
гетьманського
уряду.
Польський дослідник Л. Кубаня стверджував, що «...здається,
не було і дня, щоб Хмельницький не приймав чужоземних
послів, дипломатичних агентів, кур'єрів та посланців і не
посилав своїх»**
В протиборстві різних держав та політичних сил у Східній та
Південно-Східній Європі Б. Хмельницькому вдавалося
знаходити оптимальні рішення, укладати союзи з одними або
добиватися нейтралізації інших. Завдячуючи цьому, він
домігся визнання України урядами Османської імперії,
Кримського ханства, Англії, Венеції, Росії, Речі Посполитої,
Трансільванії, Австрії, Молдавії, Валахії, Швеції.
Разом з тим, глибокий безперервний аналіз міжнародної
ситуації привів його до невтішного висновку - жодна з
тогочасних навколишніх держав не була зацікавлена в
існуванні незалежної України. Утвердження її, з одного боку, і
різке послаблення Речі Посполитої · з другого, могло б
порушити співвідношення сил у Східній, Північно-Східній і
Центральній Європі, що склалося внаслідок завершення
Тридцятирічної війни.
У контексті розвитку геополітичних процесів перед
Б.Хмельницьким поставала дилема: залишитися наодинці з
Річчю Посполитою і, можливо, повністю втратити основні
завоювання, чи заради їх збереження прийняти протекторат
однієї з сильних держав. Такими тоді були блискуча Порта і
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Росія. Іншого виходу з трагічної для Української держави
геополітичної ситуації, на жаль, не існувало.
Після болісних роздумів врешті решт гетьман пріоритетно
визнав можливість протекції московського царя.
Зрозуміло, цей крок був вимушеним, оскільки польськокримський Кам'янецький договір 1653 року, який не
передбачав навіть збереження за козацькою Україною
статусу державної автономії в складі Речі Посполитої,
ставив її перед фактом існування політичного
взаєморозуміння Речі Посполитої і Кримського ханства.
Розвиток визвольної боротьби, еволюція її програмних
завдань і зміна геополітичної ситуації в регіоні істотно
вплинули на цілі московської політики Б. Хмельницького.
Однак протягом усього періоду визвольних змагань саме
стосунки з царським урядом посідали одне з пріоритетних
місць у діяльності гетьманської адміністрації; саме вони
певною мірою визначали напрями зовнішньої політики
Чигирина в цілому. Спорадичні контакти з царською
адміністрацією у 1648 р., що мали на меті насамперед
нейтралізувати військові приготування Росії у зв'язку з
воєнними діями на окраїнах Речі Посполитої, на початку
1649 р. набувають принципово нової якості. Поставивши
перед собою завдання повного унезалежнення Війська
Запорозького
з-під
влади
польського
короля,
Хмельницький розглядає військовий союз із царем (поряд
зі створенням протестантської антипольської ліги) як
важливу передумову успішної боротьби за власний
суверенітет. Крах зовнішньополітичних планів гетьмана
значною мірою зумовив Зборівське фіаско 1649 р., а
останнє, в свою чергу, спричиняє значне охолодження у
стосунках з Москвою. Проте політичні реалії початку 50-х
років змушують українське керівництво наполегливо
шукати сильних і надійних союзників у боротьбі з
Польщею. Тому укладення Переяславсько-Московського
договору 1654 р. стало значним успіхом української
дипломатії, який дав їй можливість продовжити діяльність
у царині національного державотворення. У наступні роки
(незважаючи на принципові розбіжності в оцінках
сторонами засад двосторонніх відносин, суперечності
щодо підпорядкування відвойованих у Речі Посполитої
земель, концепції зовнішньополітичної орієнтації)
Хмельницький проводить гнучку політику щодо Москви,
прагнучи зберегти мілітарний союз із царем, наповнити
його новим змістом і водночас доповнити домовленостями
з іншими державами, зацікавленими у створенні
антипольської коаліції.
Аналіз зовнішньополітичної діяльності України після
укладення Переяславсько-Московської угоди 1654 р. дає
можливість стверджувати, що боротьба з Річчю
Посполитою продовжувала залишатись пріоритетним
завданням української зовнішньої політики. В той же час,
дві хвилі геополітичних перегрупувань в ЦентральноСхідній Європі, а саме: перехід Криму в табір союзників
Речі Посполитої та оголошення останній війни Швецією ·
творять у регіоні принципово нову геополітичну
реальність. В нових умовах основним методом реалізації
поставленого українським керівництвом завдання
визначаються наступальні українсько-російські військові
операції, здійснювані в рамках Угоди 1654 р. Одночасно, з
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метою
гарантування
безпеки
південних
кордонів
активізуються дипломатичні контакти з Оттоманською Портою
та Придунайськими князівствами. У відносинах з Кримом
превалюють методи опосередкованого тиску (через Стамбул)
та військової блокади силами південних полків, запорожців, а
також донських козаків і калмиків, що перебували на службі
московського царя. Як один з пріоритетних напрямів
української зовнішньої політики розглядається курс на
військову кооперацію з Швецією. Разом з тим, успіхи шведів
ще більше ускладнюють геополітичну ситуацію в регіоні.
Легкість здобутих ними перемог і, що саме головне, їх
суспільно-політичне тло (добровільне визнання польською
шляхтою протекції Карла Х Густава) ускладнюють діалог
України зі Швецією, обумовлюють появу ультимативних вимог
керівництва останньої щодо обмежень ареалу поширення
козацьких впливів. Конфлікт інтересів сторін, що розвивається
на тлі наростання напруження в українсько-російських
відносинах і вторгнення кримських орд у південні райони
України, обумовлюють відхід українських військ з Галичини.
Водночас, шведський фактор уможливлює відновлення
союзних відносин між Україною та Кримом. Уклавши угоду з
ханом, Б. Хмельницький робить спробу впровадити в життя
біполярну модель зовнішньополітичної орієнтації України, а
саме: налагодження союзницьких стосунків з Кримом при
збереженні протекції московського царя.
Історія взаємовідносин запорозьких козаків з кримськими
татарами свідчить, що періоди боротьби між ними часто
змінювалися політичним та економічним співробітництвом.
У ХVІІ столітті це значною мірою зумовлювалось
зовнішньополітичними чинниками. Зокрема, мирні угоди,
укладені на той час між Російською державою і Османською
імперією, стали причиною кардинальної зміни політичних
відносин Запорізької Січі з Кримським ханством. Так, у грудні
1699 р. в хорватському місті Карловичах було підписано
дворічне перемир'я, згідно з яким на кордоні двох держав
мали припинятись бойові дії, розбої, грабежі, а всі порушники
мирних угод підлягали покаранню.
На зустрічах у Константинополі представники Росії і
Туреччини проводили переговори з низки питань, що
стосувались Запорізької Січі та Кримського ханства. Зокрема,
обговорювалась проблема існування містечок-фортець на
Дніпрі, що були захоплені російсько-українськими військами в
кінці ХVІІ ст. Дискусії викликали проблеми залишення
порожніми і незаселеними земель між Січчю і Очаковим.
У липні 1700 р. було підписано Константинопольський мирний
договір (розрахований на 30 років), за яким козакам і татарам
під страхом смерті заборонялося воювати. У випадку
виникнення між ними конфліктів передбачалося всі проблеми
вирішувати шляхом переговорів між прикордонними
урядовцями, а значні непорозуміння · в ході листування
Москви і Константинополя.
Мир, необхідний Москві та Константинополю для розв'язання
своїх внутрішніх та зовнішньополітичних проблем, водночас
став приводом до серйозного занепокоєння запорожців своїм
майбутнім. Козаки розуміли, що при виконанні мирних угод
тимчасово відпала необхідність в існуванні низового війська,
яке формально перебувало на службі у російського царя і за
платню воювало з турками і татарами. Було очевидним, що
Москва нарощувала сили, і в перспективі міг наступити
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момент, коли Січ з її демократичними порядками стане на
заваді подальшій російській агресії.
Як
своєрідну
програму-максимум
тогочасної
зовнішньополітичної діяльності України варто розцінювати
плани Б. Хмельницького щодо створення антитурецького
альянсу європейських держав (в тому числі України, Росії
та Швеції), що забезпечувало б міжнародне визнання
Української держави та відволікало б сили головних
суб'єктів геополітичної рівноваги Центрально-Східної
Європи від втручання в українські справи.
Але ці задуми були обірвані смертю Б. Хмельницького в
1657 р.
Хоча відродити Київську державу часів Ольги і Святослава
правителю Козацької держави не вдалося, гетьман
створив українську автономію, своєрідну напівдержаву,
яка існувала до 1764 року. Незаперечна заслуга Б.
Хмельницького полягає і в тому, що він серйозно
реформував існуючу на той час систему суспільства і
юридично закріпив суттєві положення тодішнього
державного устрою.
На зміну Б. Хмельницькому приходять інші. Період
гетьманування Ю. Хмельницького, Я. Сомка, І.
Бруховецького, Д. Многогрішного, П. Дорошенка, М.
Ханенка та частково І. Самойловича завершується
падінням Чигирина в 1678 році. Це період роздроблення
України, час її важких бід.
Спроба стабілізації Козацької держави на Лівобірежжі (в
російській протекції) та на Правоберіжжі помітних успіхів
не принесла. Цей період тривав на Правоберіжжі до 1702
року, коли було придушено повстання С. Палія. На
Лівоберіжжі він закінчився з початком Північної війни Росії
зі Швецією.
Період 1720-1724 рр. - час експансивної ліквідації
козацької автономії Петром І. Російський цар почав
запроваджувати ту ж саму політику «заковтування», яку
вела щодо України Польща. Через це повстання І. Мазепи,
а потім П. Орлика було закономірною реакцією козацтва
на такі дії.
Зі смертю П. Полуботка та ув'язненням його прибічників
починається період правління Малоросійської колегії.
Петро І провадив ліквідацію Козацької держави за
польською схемою, але жорстокішими та брутальнішими
методами. Цей процес продовжився до 1727 року, тобто
до відновлення гетьманства.
Не зважаючи на спроби гетьманів Данила Апостола (1727)
та К. Розумовського (1764) реанімувати Казацьку державу,
вона агонізувала. Не увінчались успіхом дипломатична
війна Пилипа та Григора Орликів з Росією із еміграції та
їхні спроби організувати антиросійську коаліцію
європейських держав, що допомогло б відновити Козацьку
державу й гарантувало б її свободу та незалежність.
Перехід Запорізької Січі під царський протекторат
позбавив П. Орлика мілітарного скріплення його планів.
Завершився цей період падінням Козацької держави.

Інтернет :http://www.ukrainesf.com/index_ua.htm
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Мова - неоціненний скарб народу, найповніший літопис його духовного
життя. У її глибинах - філософський розум, витончений смак, багато справді
поетичного чуття, сліди праці дуже зосередженої думки, сила надзвичайної
чутливості до найтонших переливів у явищах природи, багато найсуворішої
логіки, високих духовних злетів. Виховувати в собі повагу до мови, якою
розмовляєш, - це, передусім, шанувати себе, виявляти повагу до свого
народу, його історії, культури. Це - дисциплінувати мислення і волю,
тренувати пам'ять.
СПІЛКУВАННЯ З ДІТЬМИ
НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Ох ти, мій котік!
Пєтєнька, йди сюди!

Ох ти, мій котику!
Петрику (Петрусю) підійди (ходи)
сюди!
Михайлику (Михасю, Михасику), не
рухай нічого!
Дівчатка, спати!
Діти, обережно!
Поглянь в дзеркало: красуня!
Дивись, який їжачок!
Дідусю, біжи за мною!
Я тебе благаю!
Я не можу заснути.
Купиш мені собачку?
Штанці (штанятка) вдягай!
Хочеш такі штанці (штанятка)?
Шкарпетки поклади на полицю.
Рученятка холодні.
Попрескаєм у долоні (долоньки)!
Які гарні чобітки!
Стань на килимочок.
Не вередуй!
Які рожевенькі щічки!
Не чіпай Оксанку!
Візьми ковдру (коцик).
Вона ласунка (дуже любить солодке).
Лягай у ліжечко.
Зранку (вранці, раненько) підемо до
парку.
На свята підемо до хресної мами.
Діти, снідати!

Мішечка, не трож нічого!
Дєвочки, спати!
Діти, осторожно!
Поглянь в зеркало: красавіца!
Дивись, який йожик!
Дєдушка, біжи за мною!
Я тебе умоляю!
Я не можу уснути.
Купиш мені собачонку?
Штанішки вдягай!
Хочеш такі брючки?
Носочки положи на полку.
Ручонки холодні.
Похлопаєм в ладошки!
Які гарні сапожки!
Стань на ковричок.
Не капрізнічай!
Які розовенькі щочки!
Не трогай Оксанки!
Візьми одіяльце.
Вона така сладкоїжка!
Лягай в кроватку.
Утречком підемо в парк.
На свята підемо до крьосної.
Діти, завтракать!
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Ужинать, діти!
Огурчики смачненькі.
Дайте зранку творог із сахаром.
Дєтський утренік
Дєтська площадка
Я хочу бачити воспітатєльницю.
Як фамілія дитини?

Вечеряти, діти!
Огірочки смачненькі.
Дайте зранку сир із цукром.
Дитячий ранок
Дитячий майданчик
Я хочу бачити виховательку.
Як прізвище дитини?

НА ВУЛИЦІ
НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Надворі прохладно.
Нині скользко.
Голольод!
Я поскользнулася і впала!
Сніжна горка.
Вечером світять фонарі.
Високі дома.
Тут запрєщається переходити.
Скоро
Опасний поворот
Бережись автомобіля!ё
А де тут общежитіє?
Його остановив участковий міліціонер.
Убирають мусор.
Як з'їздилось?
Остановка коло переїзда
Посадіть старушку

Надворі холодно.
Нині слизько.
Ожеледиця!
Я посковзнулася і впала!
Снігова гірка.
Ввечері світять ліхтарі.
Високі будинки.
Тут забороняється переходити.
Незабаром
Небезпечний поворот.
Стережись автомобіля!
А де тут гуртожиток?
Його зупинив дільничний міліціонер.
Прибирають сміття.
Як поїздка?
Зупинка біля (коло) переїзду
Звільніть, будь ласка, місце для
(старенької) бабусі.
Обережно, зачиняю двері!
Люди старшого віку їздять
безкоштовно.
Пенсіонери мають пільги.
Тут дитяче місце.
Натисни на гальма! Зупини!
Як доїхати до залізничного вокзалу?
Як найшвидше доїхати до аеропорту?
Треба їхати майже годину.
Чи далеко до готелю?
Пройдете пішки два квартали.
Поїзд прибуває десять хвилин по
шостій.
О. Сербенська, „Анти-Суржик”

Осторожно, закриваю двері!
Престарілі їздять безплатно
Пенсіонери мають льготи.
Тут дєтське місце.
Нажми на тормоз! Останови!
Як доїхати до желізнодорожного вокзала?
Як саме краще дістатися до аеропорта?
Треба їхати почті час.
Чи далеко до гостинниці?
Пройдете пішком два квартала.
Поїзд прибуває в десять хвилин сьомої.
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Шановні діти! Ці сторінки журналу я підготувала особисто для ваc,
написавши їх збільшеним шрифтом, щоб полегшити вам читання. Прочитавши ці
казочки і оповідання, ви поповните свій словниковий запас, а також, візьмете щось
повчальне для себе.
Надія Калинюк
НИТКИ, НОЖИЦІ І ГОЛКА

„Сперечаєтеся ви тут ні до чого, тому,
що кожен з вас робить свою справу:
ножиці крають, голка з ниткою
зшивають. Отже, кожен з вас є
необхідний у моїй роботі. І тут ми
вчимося, що у кожній справі всі є
однаково важливі, щоб завершити її
до кінця.”

На великому
столі у майстерні,
де шиють одяг,
лежали
нитки,
ножиці і голка. Вони
почали
сперечатися,
хто
з
них
є
найважливіший. Нитки кажуть: „Якби
нас не було, то люди не могли б
зшити докупи свою одежу, а
обмотувалися б матерією – та й годі.”
А Ножиці кажуть: „ А якби нас не
було, то чого варта була б і матерія?
Нерозрізаною лежала б вона на
полицях.”
А Голка собі все це
вислухала, та й промовила: „ Все це
правильно, що нитки і ножиці щойно
говорили, але щоб трималися купи
розрізані куски матерії, самими
нитками без голки їх зшити
неможливо. Отже, і розрізати матерію
можна, і покласти біля неї нитки, але
щоб зшити докупи одежу, потрібна
голка. Без мене ніхто з вас й уваги не
вартий. Найважливішою у пошиттю
одежі є я, голка!”
Швачка, котра почула, що
говорили між собою нитки, ножиці і
голка, подивилась на них та й каже:

УСТИНКА І УЛЯНКА

Устинка прокинулась рано.
Пора вставати в школу.
Сонечко
привітно
заглянуло у віконце,
посилаючи свої ласкаві і
теплі
промені,
які
зайчиками ковзнули по її
світло-русявій голівці.
Враз за дверима її спальні
почулось якесь шарудіння, тихенько
відчинились двері, і в кімнату увійшла
Улянка. ЇЇ очки були заспаними, а
обличчя скривила гримаса, та так,
ніби її щойно хтось сильно образив.
- Що сталось, Улянко, - запитала
Устинка.
- Ой, не хочу вмиватися, бо вода
в умивальнику холодна.
- Та як же ти підеш зі мною до
школи невмитою. Адже ж я вже
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тобі говорила, що до школи учні
повинні
ходити
охайними,
чистими і причесаними гарно.
- А я не піду до школи, заплакала Улянка. – Я не хочу
так рано вмиватися.
- Дорога моя сестричко Улянко, сказала Устинка, - ти вже
учениця і учитель у класі
розповість вам сьогодні про всі
правила особистої гігієни учня
та про правила поведінки. Це
означає, що ти вже стала
самостійною і відповідальною.
Ой, як же не хотілось Улянці
підходити до умивальника, але
Устинка таки права, треба збиратись
до школи, а значить – треба
вмиватись, одягатись, причісуватись,
снідати.
Перший урок пройшов цікаво, і
Улянка назавжди запам’ятала слова
свого першого вчителя, що вода,
зубна щітка і мило – це помічники
кожного з нас у дотриманні чистоти і
гігієни нашого тіла.

чи до лісу по квіти та ягоди. Але все
це було лише мрією для Назарка. Він
з сумом дивився через вікно на
галасливих друзів, і сльози котилися
по його обличчю.
Та ось, коли Назарко як і
завжди, сидів і дивився на вулицю,
хтось постукав у двері. На порозі
стояла старенька бабуся і тримала в
руках букетик польових квітів,
подібних до сонечка. Ця бабуся була
дуже доброю. Вона збирала у полі
квіти і цілющі трави, приносила до
села, відшукувала хворих дітей і
дорослих, готувала пахучі напої і
поїла їх ними. Люди одужували, і
завжди з вдячністю згадували добру
бабусю-односельчанку.
От і зараз вона пропонувала
Назарковій мамі цей гарний букетик
нагідок.
- Якщо ви хворієте, - промовила
бабуся, - то ці квіти – цілющі,
вони несуть у собі здоров’я і
силу слабому. Чай, зварений з
квіток нагідок – це ліки.
Мама Назарка подякувала
бабусі, взяла букетик і зварила з нього
запашний чай. Назарко випив чай – і
видужав. Тепер він міг бігати з усіма
дітьми у поле, в ліс, на річку. Він
збирав цілющі нагідки для хворих
дітей. А букетик з нагідками завжди
стояв на столику у його кімнаті,
нагадуючи йому про добру бабусю.

НАГІДКИ – ЦІЛЮЩІ КВІТИ

Жив одного разу
хлопчик на ім’я Назарко.
Одного разу він захворів, і
тому
цілими
днями
просиджував біля вікна у
своїй кімнаті, часом не
промовивши і слова. Другі діти бігали
по вулиці, ходили до річки купатися,

Н.Д. Калинюк
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Speech,

given by Dmytro Markiv, the student of
the graduating class at the School of
Ukrainian Studies.
The first annual graduation ceremony – the
celebration of Final Bell.

“Leaving the awesome shore of
childhood,
let us remember our school with
love!”
It seems, only yesterday that our dads and moms
led us by the hand and brought us to our Ukrainian
School in first grade, in this very hall – for the celebration of the First Bell.
Today, the former first graders celebrate their last Graduation ceremony – the
celebration of the Final Bell.
We, all the graduates, your children thank you, dear parents, for completing us to learn.
Now, we understand that you wanted to see us educated, polite people.
We thank the principal of the school, Mrs. Nadia Kalinyuk and all the teachers for your
almost maternal relationship to us, for the strong knowledge you gave us, for teaching us to
speak two languages freely. You taught us well.
Every person has two shores: one from which he sails away, and the second – to which
he moors.
These minutes are the times when we leave, cast off from our most treasured shore –
the shore of childhood.
Speaking allegorically the shore of our childhood has been nourished with the clean
clear waters of a wonderful river called the School of Ukrainian Studies in Sacramento.
It was so interesting when our favorite teachers Mrs. Lyudmyla Silchuk and Mrs. Lyuba
Bolebrukh conducted our classes in the eight grades. In the eight grade we started really to
appreciate our education. We will always remember the famous names of Taras Shevchenko,
Mikhailo Hrushevskyi, Ivan Franko, Lesya Ukrainka, Oleg Honchar, Lina Kostenko, Dmitro
Pavlychko and others.
What unusual school celebrations we prepared with Mrs. Danna Domashuk, principal of
our school who so wonderfully praised Ukraine! It’s unbelievable that today is our last
celebration with her.
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Always in the memory of the graduates-bandurist will remain our music teacher Mrs. Ola
Herasymenko-Oliynyk with whom we performed at our school, in colleges, universities, traveled
and took part even in big concerts with professional bandurists in different cities and states of
America, spreading Ukrainian culture.
A good example for us, graduates, is the fact several of our teachers received a higher
pedagogical degree here in the USA.
We – the graduates of the fifth annual graduation congratulate you upon your
completion at National University in San Diego and we present you bouquets of flowers,
honored: the school principal Mrs. Nadia Kalinyuk,
the school vice-principal Mrs. Danna Domashuk, the teachers Mrs. Irina Leshchinskiy, and Mrs.
Lyuba Bolebrukh.
In school, the teachers taught us to remember our
native roots. We bow to all our gray-headed grandfathers and
grandmothers who are our roots that they daily never tired of
putting us on the road to truth.
I would like to now turn to all the students from 1st to 7th
grades. At the beginning of this year I entered private Jesuit
High School. After all written tests at the interwiev I was asked
about Ukrainian school, about our history, literature, even upon
what subjects we wrote essays, to name Ukrainian poets,
historians, and writers. This is because this school is
interested in students that are educated, that want and know
how to learn. All of this means discipline.
And so, dear students, listen to your parents, to your
teachers, use every minute at Ukrainian school to your
advantage. All this is not easy. But, all this will really help you
in the future.
Dear Graduates!
May it always go well for you on your road in life!
Leaving the awesome shore of childhood, let us remember our
school with love!
Dmytro Markiv. The first day in
Ukrainian
school. September, 1995.
We today say “good bye” to our native Ukrainian
school. But we wish to leave behind a remembrance and
pass on the SYMBOLIC KEY OF KNOWLEDGE to our 7th
graders.
May the door be opened for you to the spiritual treasures of the native Ukrainian people!
Boldly step into the Land of Knowledge!
Sacramento, May 10, 2003
Translated from Ukrainian by Dmytro Markiv
Текст виступу переклав з української мови
на англійську мову – Дмитро Марків.
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Visit to the Consulate of Ukraine in San Francisco
Mykhailo B. Reznik presented his Letter of
Credence to President George W. Bush on
December 4, 2003, becoming the fifth representative
of Ukraine to the United States.
Ambassador Reznik's public service career
began when he joined the Ministry of Trade of Ukraine
in 1973. During the years in Kyiv (1973-1994) he
occupied various positions in the Ministry of Trade
(later renamed as Ministry of Foreign Economic
Relations and Trade of Ukraine), including such as the
President of State Procurement Committee (19861988), Chairman of State Foreign Trade Association
"UkrTechMashImpex" (1988-1992), Deputy Minister of
Foreign Economic Relations and Trade (1992-1993),
First Deputy Minister of Foreign Economic Relations
Ola Oliynik, Ukrainian ambassador
and Trade (1993-1994).
Mikhailo B. Reznik and Yuriy Oliynik in
Consulate of Ukraine in San Francisco
His postings abroad included Washington, D.C.
(Trade representative of Ukraine from 1994 to 1997).
Deep expert knowledge allowed Ambassador Reznik repeatedly represents Ukraine in
Trade Committee of the European Union, UNCTAD, GATT and UNCITRAL. In January
1996 his was decorated with the award of the President of Ukraine - the title of "Honorary
Economist of Ukraine". He served as Ambassador to the Republic of Korea from 1997 to
2001 and as Ambassador to the People's Republic of China from 2001 to 2003. In January
2000 for the high professionalism and considerable contribution to the state he was
awarded with the Badge of the Order for Merit, 3rd Class.
Mr. Reznik graduated from the Kyiv
Trade and Economic University in 1972 and, in
1977, from the Academy of the National
Economy of Ukraine. He also completed the
Senior Executive program at the Stanford
Business School in the United States in 1992.
Mr. Reznik was born on February 5,
1950. He is married to Iryna Reznik and they
have daughter Inna. He is a grandfather with
granddaughter and grandson. Mr. Reznik
enjoys playing golf, table tennis and chess.

Yuriy Oliynik is presenting the magazine
“Native Word” to the Ukrainian Ambassador
Mikhailo Reznik.

On March 29, 2004 Yuriy Oliynyk – the
President of Ukrainian Heritage Club of
Northern California with his wife Ola Oliynyk –
Merited artist of Ukraine, met Ambassador
M. Reznik at Ukrainian Consulate in San
Francisco and presented to him magazine “Native
Word” from Ukrainian Heritage School of Rancho
Cordova, California.
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THE BANDURA
The bandura is a unique Ukrainian musical instrument that dates back to the 7-th century. Originally
it was used for accompaniment of epic folk ballads and occasional folk dances. It became immensely
popular between the 15th and 18th centuries when traveling musicians, called Kobzars, entertained in
towns and villages of Ukraine, while singing about the exploits of the Kozaks (Ukrainian Warriors).
Over the years, the bandura acquired more and more strings and became a fully chromatic instrument
with switches for changing tonalities. The Bandura is taught as a solo and ensemble instrument in
music schools and conservatories in Ukraine. During the Soviet occupation of Ukraine, bandura fell
into disfavor because it was the carrier of Ukrainian national history and culture, which, according to
the communist master plan was to be submerged into a single Soviet mainstream.
From a musical perspective, the bandura unifies acoustic principles of both the lute and the harp. This
produces a sound that is emphatic and gentle, resembling that of a harpsichord, but with a wider
range of dynamics and total control.

The Master of the Bandura
Professor Vasyl Herasymenko, instructor at the Lviv High Music
Institute, is known as one of the foremost innovative bandura
designers and builders in Ukraine. He was born in 1927 in the Kyiv
region. During his childhood years his mother and brothers passed on
their love of singing to Vasyl. He remembers being particularly
moved by an old kobzar who performed in his village with a group of
artists from the Kyiv Philharmonic. That kobzar's rendition of a
historical song about Morozenko (Ukrainian national hero) has
stayed with him throughout his life, Professor Herasymenko recalls.
In 1948, while visiting his older brother in the city of Boryslav, Lviv
region, the young Vasyl so impressed some of his brother's friends
with his singing that they signed him up at the Drohobych Music
School. A short time later he transferred to a music school in Lviv,
where he first started studying bandrua. The instruments being
played at the time were rather simple and were tuned diatonically.
There was also no printed music for the bandura, so Vasyl would
transpose piano music for the bandura. He often performed with some
A portret of Vasyl
of the other students, and also began studying at an institute for fine
Herasymenko by artist
arts. Having very successfully completed his music studies, Mr.
Vasyl Lopata
Herasymenko became an instructor. Although he transcribed a
number of etudes and songs for the bandura, the level of bandura playing was still poorly developed,
so he organized an independent ensemble of advanced bandurists, while at the same time pursuing his
own career as a soloist and completing his studies at the Lysenko Conservatory.
In response to the shortage of instruments, Prof. Herasymenko began constructing his own. In 1950
he finished his first bandura, traditionally made by carving out sycamore wood. It was small, with
diatonic bass strings and a two-octave treble string range. It was a good temporary solution, as there
were no means of mass bandura production at that time in Ukraine. This successful venture into
bandura construction convinced Prof. Herasymenko to continue his pursuit of a more versatile
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instrument.
Using the basic premise of switches for tonalities from another
bandura master Ivan Sklar, Prof. Herasymenko designed a new
bandura with a more rounded body, giving greater acoustical sound.
He worked on these instruments in the evening and night hours, as
morning and afternoon hours were spent at the conservatory
teaching. The Lviv concert bandura is currently the most favored
instrument of leading bandurists in Ukraine, some of whom,
including Halyna Menkush and Ostap Stakhiv, have recently toured
the USA. He is an extremely organized, accurate and detail-oriented
individual. Wherever he has worked or taught, he has aimed to
streamline and improve all processes. Besides his teaching at the
conservatory, he continues to dedicate his time to creating the
ultimate bandura design. It is difficult to name any other bandurist
who has excelled in every possible aspect of the bandura art form,
and who still has the energy, enthusiasm and perseverance to forge
ahead.
Vasyl Herasymenko in his
workshop, Lviv

Herasymenko's Banduras

1. Kharkiv type of bandura. 2. Kyiv type of bandura. 3. Bandura with Flower. 4. Bandura with coat
for Lviv. 5. Bandura with Shevchenko (great Ukrainian poet) portret.
By Ola Herasymenko-Oliynik
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