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ВІТАЄМО ЛИПНЕВИХ ІМЕНИННИКІВ: 
Фесун Світлану Євгенівну (5.07) 

Канельську Валентину Миколаївну (7.07) 

Юхимчука Сергія Олександровича  (7.07) 

Чумак Ольгу Анатоліївну (11.07) 

Черкащенко Ніну Григорівну (12.07) 

Касяненко Інну Вікторівну (19.07) 

Славінську  Ріту Миколаївну (29.07) 

Токову Валентину Валеріївну (30.07) 
Нехай щастить Вам у житті, 

І вдача буде наполеглива, завзята! 
Хай в колі друзів та сім’ї 
Яскравих днів буде багато! 

Хай успіх і радість Вам ллються рікою, 
Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою. 

Хай пісня дзвінка виграє на вустах, 
Хай смутку не буде ніколи в очах! 

 

 

 

УВАГА!!! 

Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 
https://www.facebook.com/school7.cherkassy 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 

Літній гарячий привіт усім читачам нашої газети! 
   Ось уже і червень відшумів святковим випуском наших дорогих 9 класів, вчителі 
нарешті відпочивають у відпустках, діти галасливо тішаться канікулами! Час нових 
яскравих вражень, подорожей, зустрічей…  Що може бути приємнішим?!  
   Ми ж продовжуємо Вас радувати: у цьому липневому номері підбірка тем саме для 
відпочинку: відома і невідома, знана і загадкова Україна, Черкащина, анонс 
липневих свят, романтичні історії кохання в географії…  
   Про школу теж не забуваємо: згадуємо останні червневі заходи, перемоги, 
досягнення… Школярам і їх батькам нагадуємо, чим і як без шкоди, а з користю 
зайнятися вдома, користуючись всесвітньою мережею… Нагадуємо про безпеку 
життя і здоров’я біля водоймищ! 
   Словом, тримаємо Вас у курсі актуальних справ! Тож уперед!!! 

Головний редактор газети Тетяна Григорівна Середа 

https://www.facebook.com/school7.cherkassy
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Знай наших! 

Нагородження обдарованих школярів  

і їх наставників! 
11 червня в Центрі дитячої та юнацької творчості 

відзначали грамотами та подяками департаменту освіти та 

гуманітарної політики учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста, які стали у 2015 році переможцями 

Міжнародних та Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також – їх педагогічних і науково-

педагогічних працівників, які підготували цих 

переможців. 

Приємно, що в числі  тих, кого відзначили, 

представлена делегація і від нашої школи, а саме: 

Токова Валентина Валеріївна, вчитель фізики 

(керівник проекту з енергозбереження); Шевченко 

Ольга Павлівна, вчитель інформатики, Кошмай 

Світлана Миколаївна, вчитель англійської мови, 

Буряк Євгеній, учень  8-Б класу, та Дереза 

Дарія, учениці 10-Ф класу (за перемогу в 

конкурсі зі створення веб-сайтів 

«Подорожуймо Черкащиною»).  Крім того, на 

церемонії  нагородження були присутні 

директор школи Середа Юрій Васильович і 

Українець Інна Костянтинівна, заступник 

директора з виховної роботи.  На жаль, із 

об’єктивних причин на нагородженні були не 

всі, однак ми щиро вітаємо усіх дипломантів та 

бажаємо подальших перемог!!! Так тримати!!! 

************** 

Нагорода за плідну роботу! 
У рамках активної участі нашої школи в проекті «Заміни лампи — 

зміни світ» координатор проекту Токова В.В. отримала в подарунок 

стенд «Енергозберігаючі технології» з наочним прикладом 

використання різних видів ламп та інформацією про їх потужність і 

використання. 

Такий приклад наочності стане гарним доповненням до вже 

створених і оформлених матеріалів наочності в кабінеті фізики нашої 

школи. 

 

 

УВАГА!!! 
http://school7.ck.ua – адреса шкільного сайту! 

Тут можна дізнатися не лише про останні шкільні новини, але й 

почерпнути безліч корисної та цікавої інформації! 
 ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!! 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 

http://school7.ck.ua/


 

  4  
 

 

 
ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 

3 червня у актовій залі відбулася звітна конференція директора школи 

за підсумками 2014-2015 навчального року. На зібранні були присутні 

представники усіх класних колективів: батьки, учні, вчителі, працівники 

школи.  

Керівником закладу Ю.В. Середою було озвучено всі найголовніші 

здобутки і напрацювання, досягнення і перемоги учнівсько-

викладацького колективу школи, а саме: у розрізі навчання в початковій 

школі, в середній та старшій школі; напрацювання в методичній роботі, 

пріоритети виховної роботи, стан соціальної роботи в школі, стан охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в закладі; результати фінансово-господарської діяльності школи.  

Також директором озвучено основні завдання на наступний навчальний рік, а саме: активна робота з 

обдарованими дітьми; активізація роботи педагогів із підготовки учнів до участі в олімпіадах міського, 

обласного та Всеукраїнського рівнів та участь у Малій академії наук України; підвищення ролі 

консультпунктів у школі з основних предметів навчального плану; активізація роботи спортивної 

підготовки дітей до участі у міській спартакіаді; посилення роботи щодо профілактики дитячого 

травматизму; соціально-психологічний супровід дітей, батьки яких є учасниками бойових дій та 

категорійних дітей; спортивну залу школи оснастити новими баскетбольними щитами; 

здійснити капітальний ремонт санвузла для хлопчиків у початковій школі та 

капітальний ремонт даху приміщення старшої школи; встановити пандус при 

центральному вході в школу; ну і, звичайно ж,  підготувати приміщення до нового 

навчального року. 

   За підсумками таємного голосування усіх присутніх, лічильна комісія підрахувала і 

озвучила: визнати навчально-виховну роботу та фінансово-господарську діяльність 

учбового закладу за 2014-2015 н.р. такою, що сприяє покращенню загального рівня 

розвитку навчального закладу – «відмінно» - 21 голос, «добре» - 52 голоси, 

«задовільно» - 13 голосів, «незадовільно» – 3 голоси. 

**************** 
«ОРИГІНАЛ» привітав спецвипуском випускників-

дев’ятикласників! 
   Ще один спецвипуск шкільної газети «ОРИГІНАЛ» побачив світ! Цього разу газета 

присвячена дев’ятикласникам!!! 

   Ми щиро вітаємо ще одну зміну юних випускників і зичимо реалізації усіх задумів 

та щасливої долі! Однак сподіваємося побачити усіх у повному складі в 10 класі!!! 

   Отож, наші вітання тут: http://school7.ck.ua/shkilna-gazeta-original 

**************** 
Випуск дев’ятикласників святковий і  

по-домашньому теплий… 
Ось і закінчились усі іспити, уроки та перерви у школі….. 

Завершився ще один навчальний рік і для декого з цьогорічних 

випускників 9 класів він був останнім у стінах рідної сьомої школи. 

Цього року свято було незвичним: дев’ятикласники вперше не 

отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту у день 

випускного… 

З об’єктивних причин це відбулося трохи пізніше, але навіть така 

прикрість не зіпсувала святкового настрою. З вітальними словами перед випускниками виступив директор 

Юрій Васильович Середа та заступник з навчально-виховної роботи Фесак Людмила Миколаївна. Вони 

побажали всім гарного відпочинку, правильного вибору у подальшому житті та повернутися на навчання 

до 10 класу у рідну школу. Звичайно, слово мали і перші вчителі наших випускників Прилуцька Людмила 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 

http://school7.ck.ua/shkilna-gazeta-original
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Олексіївна та Канельська Валентина Миколаївна. Напутні материнські слова виголосили і класні керівники 

Токова Валентина Валеріївна та Шевченко Ольга Павлівна. А потім слово мали винуватці свята. Вони 

дякували учителям, батькам за все для них зроблене,  співали пісні та дарували усю свою любов присутнім 

у залі. 

Тож ще раз зі святом, наші випускники-дев’ятикласники! Сподіваємося побачити вас в 10 касі 1 вересня 

2015 року! 

**************** 
Незабутня подорож до Львова… 

Наповнений цікавими екскурсіями, подіями і зустрічами виявився 

дружній візит учнів нашої школи до Львівської партнерської школи-

ліцею «Оріяна». Учні 10-Ф та 10-А разом з Фесун С. Є., Кошмай С. М. 

та Штепою І. Д. відвідали Львів протягом 10-12 червня. 

В перший день свого перебування у Львові дітям провели екскурсію 

середньовічним Львовом, під час якої всі відвідали каплицю трьох 

святителів Успенської церкви, Вірменську церкву, Латинський 

катедральний собор, Гарнізонний храм святих апостолів Петра й Павла 

(Костел єзуїтів) та Домініканський собор  (церкву Святої Євхаристії). Змістовною і цікавою 

виявилася екскурсія підземеллям  Домініканського собору. 

Із задоволенням посмакували кавою із пляцками  у Львівській копальні кави. А що ж то за візит до 

Львова без візиту до майстерень шоколаду і карамелі?.. А вже наостанок найвідчайдушніші, здолавши 408 

сходинок, піднялися на оглядовий майданчик львівської ратуші, аби  помилуватися вечірнім Львовом з 

висоти пташиного польоту. 

Рано-вранці наступного дня черкаська делегація разом із учнями «Оріяни» 

вирушила на екскурсію за маршрутом «Львів – Урич – Сколе  — Славське – 

Львів». 

Першою зупинкою було наскельне місто-фортеця Тустань, яке  входить до 

складу національного парку «Сколівські Бескиди». Здолавши нелегкий 

підйом, учні піднялися на це укріплення. Потім 

вздовж річки Стрий попрямували далі. До речі, ця 

гірська річка зовсім не схожа на Дніпро… 

Дорогою до селища Славське (відомий гірськолижний курорт) милувалися 

українськими Карпатами та річкою Опір, а ще відвідали селище Тухля, відоме за 

твором І. Франка «Захар Беркут», проїжджали селищем Верхнє Синьовидне, 

батьківщиною відомого мецената Петра Яцика. 

Повертаючись до Львова, заїхали до селища Раковець, де біля церкви св. 

Маковеїв тече джерело, за легендою — з цілющою водою. До речі, вчені з Одеси 

проаналізували воду і виявили в ній великий вміст срібла. Цікаво й те, що ця вода 

однаково холодна у будь-яку пору року – має 4-5 градусів за Цельсієм, але ще ніхто 

від неї не застудився. Тож і наші туристи випили води з цілющого джерела та побродили у басейні. 

Зголоднілими і стомленими  прибули учні до останнього пункту подорожі  — селища Новосілка, де на 

них вже очікував смачний плов, приготований на вогнищі, а ще смачні узвар, смородиновий морс і чай на 

лісових травах. У Львів поверталися затемна. 

Третій день перебування у Львові, він же й день від’їзду, також був заповнений подіями і враженнями. 

Спочатку – візит до мистецького вернісажу, потім екскурсія до Львівського оперного театру (де діти 

навіть відвідали  фрагмент репетиції балету «Ромео і Джульєтта» Сергія Прокоф’єва). Вони  були вражені 

красою цього театру. Потім проспектом Свободи дійшли до пам’ятника Тарасові Шевченку, після чого 

повернулися до «Оріяни», де на черкаських учнів  чекала зустріч з учнями та 

вчителями ліцею. Керівник делегації Фесун С.Є. передала вітання учнівського 

та педагогічного колективів нашої школи та щиро подякувала учням і 

вчителям Львова за гостинність і організований відпочинок. Також ми 

передали подарунки від нашої школи. Директор «Оріяни» Ю.І. Сватко,  в 

свою чергу, передав вітання і подарунок нашій школі ( книгу Шпіцера В. І. 

«Рікою пам’яті» та чудовий фотоальбом «Львів»).Стомлені, але задоволені і з 

незабутніми враженнями повернулися ми додому… 
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1 – щороку українські послідовники Шерлока Холмса відзначають своє професійне свято – День 

слідчого України. Головним їх завданням є проведення досудового розслідування кримінальних 

діянь, тобто збір максимальної кількості доказів, які потім передаються в суд. День архітектури 

України.  

2 – Міжнародний день спортивного журналіста. Всесвітній день НЛО, або День 

уфолога (World UFO Day). Як ми знаємо з фантастичних фільмів, уфологія – це неофіційна наука, 

покликана вивчати явища, які не може логічно пояснити. Також важливим предметом дослідження 

уфологів є явища та предмети неземного походження, зокрема так звані НЛО (невпізнані літальні 

об’єкти). 

4 – День судового експерта України. Щорічно в першу суботу 

липня відзначається свято третьої по величині (після Волги та 

Дунаю) річки Європи – Міжнародний день Дніпра. Основний 

басейн ріки (291 тис. км
2
 зі всього 504 тис) розміщений на території 

України. Саме в Запорізькій області Дніпро впадає в Чорне море. За 

всю історію річка мала багато назв. Греки здавна називали Дніпро 

Борисфеном, що означає “той, що тече з півночі”. Турки звали її Узи 

або Узу. Слов’яни використовували поетичну назву Славутич. Ну а 

сучасна назва Дніпро походить від східнодавньоіранського слова, що означає “велика вода”. 

Щорічно в першу суботу липня відзначають Міжнародний день кооперативів.  

5 – перша неділя липня — День військ протиповітряної 

оборони України.  

6 – Всесвітній день поцілунку відзначають щорічно. Як взагалі 

з'явився поцілунок, сьогодні не відомо нікому. Його не винайшли, 

як пристрій, тому день появи поцілунків встановити неможливо. 

День народження долара. 

7 – свято Івана Купала. Різдво святого Іоана Хрестителя. 

День працівника природно-заповідної справи України. 

11 — Всесвітній день шоколаду. Це свято вигадали французи ще в 1995 році. Всесвітній день 

народонаселення. 

12 - Свято апостолів Петра і Павла. Також в цей день традиційно закінчується Петрів 

піст. День рибалки відзначають кожної другої неділі липня.  

13 – 1923 року в Лос-Анджелесі на схилі гори з'явився знаменитий напис «Hollywood». І хоча 

нинішній напис зараз асоціюється зі світом кіно, спочатку він був рекламою нового житлового 

району. 1930 року в Уругваї почався перший чемпіонат світу з футболу.  

14 - у1789 році в Парижі відбулося повстання, під час якого була взята штурмом фортеця-

в'язниця Бастилія. На той момент Бастилія була символом королівського деспотизму. Тоді були 

звільнені семеро ув'язнених. 14 липня і стало днем початку Великої французької революції. 

День українських миротворців. 
16 – День бухгалтера України. Прийнята Декларація про державний суверенітет України (25 

років тому). Проголошено Другий універсал Української Центральної Ради. 1945 року на 

полігоні в Лос-Аламосі був проведений перший в світі ядерний вибух. Це сталося на території 

штату Нью-Мексико. Спалах від вибуху можна було побачити з відстані майже 300 кілометрів. А 

звук від ядерної бомби було чути на 160 кілометрів від місця випробувань. Після успішного 

завершення випробувань, в серпні 1945 року США скинули дві потужні атомні бомби на японські 

міста Хіросіму і Нагасакі. Від вибуху ядерної бомби постраждало більш ніж 140 тисяч чоловік в 

Хіросімі й 75 тисяч в Нагасакі. Міста буквально перетворилися на попіл. 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 
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17 – 1950 року в США відкрився перший «Діснейленд». Для цього знадобилось 17 мільйонів 

доларів. Але в доволі стислі терміни інвестиція Діснея окупилася в десятикратному розмірі. За 

першу чверть століття «Діснейленд» відвідали 200 мільйонів людей з усього світу. 

18 -  30 років тому було створено перший Тетріс — одна з найпопулярніших ігор серед людей 

будь-якого віку.  

19 - День металурга відзначається щорічно в третю неділю липня. 

20 - у 1966 році вперше відзначали Міжнародний день шахів. На Русі в шахи почали грати 

приблизно в 9-10 столітті. Класичні шахи — це настільна гра, яка грається на 64 клітинах 

спеціальної дошки. Гра ведеться 32 фігурами: по 16 білих і чорних. Для поєдинку в шахи потрібні 

два гравці, кожен з них намагається поставити мат королю опонента. 1917 року 

була зареєстрована торгова марка BMW. Під загальною назвою об'єдналися дві компанії: 

«Gustav Otto Flugmaschinenfabrik» і «Rapp Motoren-werke». Абревіатура BMW позначає 

«Bayerische Motorenwerke». З самого початку компанія займалася 

виробництвом авіаційних моторів. І відома на весь світ емблема 

автомобілів BMW — це зображення саме обертового гвинта літака. 

23 — Всесвітній день китів і дельфінів.  

25 липня 1687 року відбулася важлива історична подія, саме в цей день 

на скликанні Коломацької ради (неподалік від Полтави). Гетьманом 

України було обрано генерального писаря Івана Мазепу.  

26 – День працівників торгівлі в Україні. День флоту України. 

27 – Сталася Скнилівська трагедія – аварія під час святкування 60-ї 

річниці 14 АК на Скнилівському аеродромі під Львовом. Унаслідок 

падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинуло 78 осіб і постраждало близько 250 

людей. За кількістю загиблих вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят. День 

народження гамбургера. А увінчала успіх гамбургера поява в 1948 році мережі ресторанів 

швидкого харчування McDonald's.  

28 – День хрещення Русі-України. Всесвітній день боротьби з гепатитом. 

30 – Міжнародний день дружби. Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 

31 – євреї вигадали свято Ту бе-Ав, тобто День любові. Свято любові — це прекрасний привід 

сказати близьким людям ніжні слова, зізнатися в коханні або зробити своїй другій половинці 

пропозицію руки та серця. Цілком можливо, що останню традицію єврейського Дня любові 

вигадали жінки, які хотіли швидше вийти заміж за коханого, оскільки спочатку це свято мало 

дещо іншу символічність. День любові вважався днем єднання 

народу: цього дня багато століть тому були дозволені шлюби між 

різними колінами, тобто родами. Древній лозунг свята: «Приходь, 

кради й одружуйся!» Цей девіз слугував вказівкою до дій багатьом 

чоловікам. В останню п'ятницю липня відзначається професійне 

свято сисадмінів - День системного адміністратора. Вони 

контролюють роботу корпоративних і домашніх мереж, поштових 

Інтернет-систем, різних баз даних і програмних комплексів. 

Фактично вони є бійцями невидимого фронту, забезпечуючи надійну 

роботу всіх цих віртуальних сервісів. 

Сторінку підготувала Т.Г. Середа 
 

 

 

 

УВАГА!!! 

Адреса шкільної групи Вконтакті: 
https://vk.com/club60915649 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

https://vk.com/club60915649
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Івана Купала – це день літнього сонцевороту, що тепер сходиться з християнським святом 

Різдва Святого Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, 24-го червня за старим 

календарем, або 7-го липня – за новим. 

Це свято припадає на день літнього сонцевороту, тому символізує народження літнього сонця – 

Купала, і тим самим завершує панування весняного сонця – Ярила. В цей час небесне світило 

перебуває у куполі – найвищій небесній точці, тому дні тоді найдовші, а ночі – найкоротші. 

Головні персонажі свята - Купало та Марена, які уособлюють чоловіче (сонячне) і жіноче 

(водяне) божество. Так, на Поділлі й Волині дівчата роблять «Купало» з гілки верби; для цього 

вони беруть гілку, квітчають її квітами й вінками, а потім ходять навколо такого «Купала» і 

співають пісень. Чоловіки й жінки теж сходяться на це видовище, 

але в співах вони участі не беруть. 

Хлопці кидають квіти на ті стежки, де ходять дівчата. 

За якийсь час, коли вже дівчата «Купалом» натішаться, хлопці 

нападають на «Купала», обривають з нього вінки й квіти, а саму 

гілку кидають у воду. Розкладають вогнище, й коли воно 

розгориться, то стрибають через вогонь усі присутні: хлопці, 

дівчата, жінки й чоловіки. 

Молодиці приносять із собою вареники, чи інший почастунок, а чоловіки й парубки – напої; тут 

же, біля вогнища, частуються, а потім починають танцювати. 

На Полтавщині ввечері, напередодні Івана Купала, збираються дівчата на умовлене місце з 

вінками на голові. Вінки плетуть із кануперу, любистку, зірок, божого дерева, сокирок, барвінку, 

васильку, м’яти, рути, резеди та інших пахучих трав. 

Шапки й брилі хлопців теж уквітчані цими самими квітами, але квітчають не вони самі, а ті 

дівчата, з котрими вони зустрічаються. 

Зібравшись, дівчата беруться за руки і ходять навколо «Марени» – гілки чорноклену, або вишні 

і співають пісень. Переспівавши пісню, дівчата зупиняються. Одна з них бере солом’яне опудало, 

одягнене в жіночу сорочку, й ставить під дерево, або поруч із гілкою – «Мареною»; інші дівчата 

вбирають голову того опудала стрічками, а на шию чіпляють намисто – це «Купало».  

Бажаючі йдуть у ліс шукати цвіт папороті, як правило, парами. Хтось намагається знайти за її 

допомогою скарби, а хтось знаходить своє щастя – кохання. 

В цей час рослини набирали чарівних, лікувальних та цілющих 

властивостей. Лише в Купальську ніч на папороті, серед ночі 

розцвітала чарівна вогняна квітка щастя – кочедижник. Хто її зірве, 

той усе на світі знатиме, дістане без труднощів усі скарби, матиме 

чудодійну силу робити все тією рукою, яка зірвала Квітку щастя. 

Той щасливець причарує найкращу дівчину, матиме найвищий 

урожай, не боятиметься лихих сил. 

У цей день прийнято ходити в лазню і перший раз в цьому році паритися свіжими березовими 

віниками. В «Іванський віник», який нібито має магічну силу, можна додати квіти та листя 

папороті. А краще зробити його з дванадцяти трав, зібраних в купальську ніч. 

За повір'ями, в купальську ніч, яка є найкоротшою, не можна спати, оскільки в цей час оживає 

не лише природа, а й особливо активною стає всяка нечисть – відьми, перевертні, русалки, 

чаклуни, домовики, водяники, лісовики. 

Проте скупатися у відкритій воді потрібно обов'язково: в цей час вся нечиста сила виходить 

з річок і морів, тому людині нічого не загрожує. У цю ніч вода набуває цілющих властивостей, 

допомагає очистити тіло і душу від поганих помислів і зла. 

Існує легенда, що в день на Івана Купала можна зцілитися росою. Але для цього треба встати 

раніше і пройтися босоніж по траві. 

Ой, на Івана, та й на Купайла… 
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У вечір цього дня дівчата гадають на судженого – кидають у воду свої вінки, а хлопці повинні 

їх дістати. Вінок – це символ щастя та одруження. Чий вінок хлопець дістане, того й дівчина 

повинна поцілувати і мусить бути з ним у парі на це свято (як 

правило, вибір завчасно узгоджують).  

Якщо вінок тоне відразу – коханий розлюбив, і весілля з ним 

не відбудеться, до берега приб'є – незаміжньою бути в цьому році. 

У кого вінок найдовше попливе – буде щасливою, а у кого свічка 

довше прогорить – проживе довге-довге життя. 

Також існують ворожіння на свічці: ламають її на дрібні 

шматочки, кладуть у металеву ложку. Ложку нагрівають до тих 

пір, поки шматочки не перетворяться на розтоплений віск, а потім різко виливають його у воду і 

ворожать по фігурі. 

Не підглядаючи, дівчата зривали букет квітів, який потім клали під подушку. Якщо зранку 

виявиться, що зірвано як мінімум дванадцять різних трав, то у дівчини є великий шанс вийти 

заміж в цьому році. 

Свято починається ввечері, напередодні Купала. Основним стрижнем, довкола якого 

відбуваються дійства, є купальський вогонь, який символізує сонце-зародок у 

материнській утробі. 

Він має горіти цілу ніч – від заходу Сонця-Ярила до лона Матері-Землі (смерті) до сходу 

(народження) Купала. Перед запаленням вогнища чотири чоловіки зі смолоскипами стають 

квадратом навколо хмизу, що позначає чотири сонця (чотири пори року). Потім всі сходяться до 

хмизу і запалюють вогнище, що символізує «сонячне сплетіння». 

Воно має горіти цілу ніч. Навколо нього молодь грає в ігри, співає пісні, водить хороводи. Але 

головне – це стрибки через багаття. 

Існують прикмети, пов'язані з цим: якщо парубок найвище стрибнув – буде гарний урожай у 

його родини, вскочить у полум'я – чекай біди. Коли ж вдало перестрибнуть багаття юнак з 

дівчиною – вони неодмінно одружаться і проживуть у злагоді все життя. 

Тому важливо знати, що не можна стрибати через Купальське вогнище будь із ким, а лише з 

судженим (судженою). 

Народні повір’я на Івана Купала 
У купальну ніч відьми ставали дуже активними і завдавали 

дуже багато шкоди людям, худобі, а також посівам на полях. 

Люди в ніч на Іванів день оберігали себе від відьомських 

зазіхань кропивою, яку розкладали на порозі будинку і 

підвіконнях. 

Особливо були в цю ніч уразливі коні, за ними відьми 

полювали для того, щоб поїхати на них на Лису Гору, з якої 

коні вже не поверталися живими. Люди завжди замикали в 

Купальську ніч своїх коней. 

У ніч на Івана Купала вважається, що дерева можуть переходити з одного місця на інше, 

розмовляти один із одним шелестом листя. Це стосувалося також і трави, і квітів. Навіть тварини 

за переказами в цю ніч розмовляють між собою. 

Тож не забуваймо, що у Купальську ніч польові та лісові трави набирають чарівних 

властивостей, великою лікувальної сили. Тож поки сонце не покажеться на небі, гайда збирати 

цілющі трави, адже зібрані у цю ніч вони будуть мати велику силу та цілющі властивості.   

 

Матеріали збирала Н.А. Пожарська 
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ПАМ’ЯТКА  

безпечної поведінки на воді 
Варто пам'ятати, що основними умовами безпеки є: 

•  правильний вибір і обладнання місць купання; 

•   суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання 

на плавзасобах на воді. 

 

ПІД ЧАС КУПАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

•   залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени; 

•   стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього; 

•   пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів; 

•  використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від 

автомобільних шин та інше знаряддя, непередбачене для плавання; 

•   плавати на плавзасобах у місцях, відведених для купання; 

•  вживати спиртні напої; 

•   забруднювати воду і берег, прати білизну й одяг у місцях, відведених для купання; 

•   підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання; 

•  допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг у воді; 

•  подавати помилкові сигнали небезпеки, заходити глибше, ніж по пояс людям, які не вміють плавати. 

НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ НА ВОДІ: 

•   покладіть постраждалого на спину, на тверду поверхню; 

•   однією рукою відкрийте йому рота, пальцями іншої руки, завернутими у серветку або носову хустинку, 

видаліть з порожнини рота пісок, мул та інше; 

•   рукою, підкладеною під потилицю, максимально розігніть хребет в шийному відділі, за підборіддя 

висуньте вперед нижню щелепу, утримуючи її в такому положенні однією рукою, другою стисніть крила 

носу; 

•   наберіть повітря у свої легені, щільно охопіть відкритий рот пацієнта та зробіть пробне вдування повітря 

в його легені, водночас "краєм ока" контролюйте підіймання грудної клітки. Якщо щелепи постраждалого 

щільно стиснуті або є пошкодження щелепи, язика, губ, проведіть штучну вентиляцію не методом "рот в 

рот", а "рот в ніс", затискаючи при цьому не ніс, а рот. Кількість вдувань - 16-20 за хвилину; 

•   для зовнішнього масажу серця розташуйтесь збоку від хворого; основу долоні однієї кисті руки 

покладіть на передньо-нижню поверхню грудини, основу другої долоні в поперек першої, розігніть руки в 

ліктьових суглобах. Робіть ритмічні поштовхи всією масою тулуба, зміщуючи грудину в напрямку до 

хребта з частотою 80-100 рухів за хвилину; 

•   у випадку, коли рятувальник один, співвідношення кількості вдувань до натискувань на грудину 1:5, 

якщо рятувальників двоє - 2:15; 

•   через кожні 2 хвилини серцево-легеневу реанімацію необхідно на 

декілька секунд припинити для перевірки, чи не з'явився пульс на 

сонних артеріях. Масаж серця та штучну вентиляцію легень 

необхідно проводити до відновлення дихання, пульсу, звуження 

зіниць, покращення кольору шкіри.  

Сторінку підготувала В.В Токова  

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ  

В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Рекомендації батькам з навчання нормам і правилам поведінки 

дітей на просторах Інтернету 
Для того, аби навчити сучасних дітей гарним манерам, ви не 

зможете обмежитися лише "будь ласка" і "дякую". У багатьох 

малюків вже є online-досвід, а після шести років цей досвід стає практично щоденним. Інтернет і 

модні мобільні гаджети створюють нові небезпеки. Дізнайтеся, яким правилам вам потрібно 

навчити свого маленького технаря. 

Дізнайтеся про налаштування конфіденційності. Сайти соціальних мереж та Інтернет-

форумів мають безліч параметрів налаштування, і ви маєте їх знати. Якщо ви дозволяєте своїй 

дитині зареєструватися у соціальній мережі або у будь-якому іншому онлайн-співтоваристві, 

покажіть їй всі доступні налаштування. Хто може бачити її фотографії? Хто може надсилати 

повідомлення? Дитина також має обміркувати можливість використання якогось іншого 

зображення, ніж свого власного, у якості «зображення профілю», тобто того, яке може побачити 

будь-який користувач. 

Ретельно вибирайте свій образ в мережі. Для деяких Інтернет-спільнот найкраще 

використовувати вигаданий псевдонім, що не надасть ніяких ключів для розгадки особистості 

вашої дитини. Однак, коли діти вирішують спілкуватися анонімно, вони стають менш 

відповідальними. Навчіть свою дитину контролювати все, що вона пише онлайн, незалежно від 

того, використовує вона власне ім'я або псевдонім. 

Уявіть, що всі бачать те, що ви пишете. Діти часто роблять значну помилку, коли пишуть 

неправильні речі онлайн. Вони думають, що не всі бачать їхні пости, і, що оскільки вони про це 

говорять онлайн, а не вголос, то так чи інакше зможуть вийти сухими з води. Навіть якщо сторінка 

вашої дитини частково прихована, це не є гарантією того, що її слова не поширяться далі. 

Користувачі соціальних мереж діляться один з одним тим, що вони бачать, і навіть електронні 

листи можуть вірусним шляхом поширитися мережею як лісова пожежа. Ніщо ніколи не 

видаляється. Це завжди знаходиться на чиїхось серверах або в електронній пошті. 

Пишіть онлайн тільки те, що ви сказали б в обличчя. Зазвичай це називають «золотим 

правилом» онлайн-етикету. Воно оберігає від багатьох проблем, але чомусь порушується знову і 

знову. Якщо ваша дитина буде слідувати цьому правилу, у неї буде менше шансів зіпсувати 

стосунки з однолітками, отримати неприємності в школі, або гірше того - зробити помилку, яка 

негативно вплине на її майбутнє. Переконайтеся, що дитина знає «золоте правило» і повторюйте 

його. 

Обмежте «Інтернет мову». «Мережева мова» передбачає відсутність уваги до правил 

граматики та орфографії або свідоме їх спотворення, використання малих літер замість великих, 

нерегулярну пунктуацію, велику кількість скорочень, використання цифр у значенні букв і т. ін. 

Використання «мережевої мови» формує погані звички. Ми стаємо суспільством людей, які не 

можуть грамотно писати і висловлювати свої думки словами. Те, що було б дозволено серед 

однолітків, може виявитися небажаним по відношенню до дорослого члена сім'ї. Однак, якщо ваш 

знавець соціальних медіа буде писати пости в мережі, які змусили б його вчителя мови і 

літератури пишатися ним, він фактично буде здобувати навички, що допоможуть йому і під час 

навчання в школі, і в житті. 

Не беріть участі в розпалюванні війни. У жвавих дебатах немає нічого поганого, але важливо 

навчити дитину вийти з обговорення, якщо розмова стає занадто спекотною. Заохочуйте свою 

УВАГА, БАТЬКИ! Діти в соцмережах! 
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дитину саме в розмові з вами висловлювати будь-яке своє обурення, замість того, щоб 

продовжувати ці дебати онлайн. 

Не завжди добре ділитися. Різноманітні сайти спростили можливість «поділитися» до одного 

кліку. Це робить соціальну мережу більш захоплюючою і забавною, але дитина при цьому має 

встояти перед бажанням поділитися особистим повідомленням або фотографією. Навіть 

повідомлення і фотографії з обмеженою конфіденційністю - ті, які відправляються обраній групі 

людей, - мають бути збережені тільки для себе. 

Відчувайте, коли варто вийти. Соціальні мережі, програми з миттєвого обміну 

повідомленнями та надсилання інших текстових повідомлень полегшують спілкування дітей з 

друзями і близькими людьми, але важливо, щоб вони чітко усвідомлювали, коли їм потрібно 

вийти з мережі. Діти мають навчитися розпізнавати, коли краще спілкуватися телефоном, а коли 

все ж особисто. 93 % спілкування становить невербальне спілкування; це те, що ми бачимо і 

відчуваємо. Але навіть відео не здатне передати рукостискання, теплоту посмішки або те, з якою 

енергетикою людина входить до кімнати. 

Навчіть вашу дитину цим сучасним правилам і будьте впевнені, що вона буде вести себе також 

виховано у віртуальному світі, як вона робить це і в фізичному. 

Матеріали знайшла Т.Г. Середа 
 

 

Читацькі списки для сучасних 

школярів: українська література 
Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва уклав 

рекомендовані читацькі списки для дітей і підлітків. До списків 

увійшли класичні й сучасні твори зарубіжних та українських 

письменників, які, на думку експертів, є актуальними й цікавими 

для сучасних школярів. До списку рекомендованих творів 

українських авторів увійшло 70 позицій від понад 60 авторів. 

Подаємо список повністю. 

Рекомендований список книжок українських письменників  

для дітей та підлітків 
Класика (для дітей) 

1. Андієвська Емма. Казки Емми Андієвської. Проза 

2. Білоус Дмитро. Диво калинове. Поезія 

3. Васильченко Степан. Приблуда Проза 

4. Винниченко Володимир. Федько-халамидник. Кумедія з Костем. Проза 

5. Вінграновський Микола. Сіроманець. Проза 

6. Гуцало Євген. Лелеченя. Проза 

7. Калинець Ігор. Вертеп маленького хлопчика. Проза 

8. Костенко Ліна. Бузиновий цар. 

9. Королів-Старий Василь. «Нечиста сила», «Хуха-Моховинка», «Потерчата». Проза 

10. Коцюбинський Михайло. Ялинка. Харитя. Маленький грішник. Проза 

11. Лепкий Богдан. Казка мойого життя. Проза 

12. Леся Українка. Біда навчить. Поетична казка 

13. Нестайко Всеволод. Незвичайні пригоди в Лісовій школі. В країні Сонячних зайчиків. 

Тореадори з Васюківки. Проза 

14. Павличко Дмитро. Золоторогий олень. Поетична казка 

15. Пчілка Олена. Сосонка. Рафаелеві янголята. Проза 

ЩО ПОЧИТАТИ ШКОЛЯРЕВІ? 

http://www.barabooka.com.ua/tsentr-doslidzhennya-literaturi-dlya-ditej-ta-yunatstva/
http://www.barabooka.com.ua/shho-chitati-suchasnim-dityam-i-pidlitkam-rekomendovani-chitats-ki-spiski/
http://www.barabooka.com.ua/vin-nazvav-mene-sonechkom/
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16. Франко Іван. Коли ще звірі говорили. Лис Микита. Малий Мирон. Красне писання. 

Олівець. Проза 

17. Шевчук Валерій. Панна квітів: Казки. Проза 

Сучасна література (для дітей) 
1. Андрусяк Іван. М’яке та пухнасте. Поезія 

2. Бачинський Андрій. Неймовірні пригоди Остапа і Даринки, Канікули Остапа і Даринки. 

Проза 

3. Воронина Леся. Прибулець з країни Нямликів. Таємне товариство боягузів. Таємне 

товариство брехунів. Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру. Проза 

4. Григорів Михайло. Зелена квітка тиші. Поезія 

5. Дерманський Олександр. Серія книжок про Чудове Чудовисько. Король Буків або 

Таємниця Смарагдової книги. Проза 

6. Кирпа Галина. Місяць у колисці. Поезія 

7. Кокотюха Андрій. Таємниця козацького скарбу. Таємниця козацького човна. Проза 

8. Малик Галина. Незвичайні пригоди Алі в Країні Недоладії. Проза 

9. Матіяш Богдана. Казки Різдва. Проза 

10. Мензатюк Зірка. Таємниця козацької шаблі. Київські казки. Проза 

11. Мовчун Леся. Арфа для павучка. Проза 

12. Гаврош Олександр. Пригоди тричі славного розбійника Пинті. Розбійник Пинтя у 

Заклятому місті. Проза 

13. Гридін Сергій. Федько, прибулець з Інтернету; Федько у віртуальному місті. Федько у 

пошуках Чупакабри. Проза 

14. Качан Анатолій. Листи з осіннього саду. Поезія 

15. Пагутяк Галина. Лялечка і Мацько. Втеча звірівабо Новий бестіарій. Проза 

16. Прохаськи Тарас і Мар’яна. Хто зробить сніг? Куди зникло море? Проза 

17. Рутківський Володимир. Ганнуся. Проза 

18. Ткачук Галина. Вечірні крамниці вулиці Волоської. Проза 

19. Читай Володимир. Історії Чарівного Лісу. Проза 

20. Книжки серії «Життя видатних дітей». Проза 

Класика (для підлітків) 
1. Бічуя Ніна. Шпага Славка Беркути. 

2. Близнець Віктор. Звук павутинки. Проза 

3. Вільде Ірина. Метелики на шпильках. Повнолітні діти. Проза 

4. Гуцало Євген. Олень-Август. Проза 

5. Дімаров Анатолій. На коні й під конем. Проза 

6. Довженко Олександр. Зачарована Десна. Проза 

7. Запаренко Панас. Дума про дитинство. Проза 

8. Королів-Старий Василь. Чмелик. Проза 

9. Малик Володимир. Таємний посол. Проза 

10. Стефаник Василь. Моє слово. Проза 

11. Тютюнник Григір. Облога. Климко. Вогник далеко в степу. Дивак. Проза 

12. Чайковський Андрій. Сагайдачний. Проза 

Сучасна література (для підлітків) 
1. Арєнєв Володимир. Бісова душа, або Заклятий скарб. Проза. Фантастика 

2. Бердт Валентин. Мій друг Юрко Циркуль. Проза 

3. Гридін Сергій. Не такий. Проза 

4. Думанська Оксана. Школярка з передмістя. Проза 

5. Дяченки Марина та Сергій. Ключ від Королівства. Проза. Фантастика 

6. Коктюха Андрій. Мисливці за привидами. Проза. Детектив 

7. Лущевська Оксана. Друзі за листуванням. Найкращі друзі. Інший дім. Проза 

http://www.barabooka.com.ua/ivan-andrusyak/
http://www.barabooka.com.ua/lesya-voronina/
http://www.barabooka.com.ua/sashko-dermans-kij/
http://www.barabooka.com.ua/zapriyatelyuvati-z-babayem/
http://www.barabooka.com.ua/galina-kirpa/
http://www.barabooka.com.ua/andrij-kokotyuha/
http://www.barabooka.com.ua/pidvodni-kameni/
http://www.barabooka.com.ua/galina-malik/
http://www.barabooka.com.ua/bogdana-matiyash/
http://www.barabooka.com.ua/zirka-menzatyuk/
http://www.barabooka.com.ua/lesya-movchun/
http://www.barabooka.com.ua/oleksandr-gavrosh/
http://www.barabooka.com.ua/do-najsolodshih-dityachih-strahiv/
http://www.barabooka.com.ua/do-najsolodshih-dityachih-strahiv/
http://www.barabooka.com.ua/sergij-gridin/
http://www.barabooka.com.ua/anatolij-kachan/
http://www.barabooka.com.ua/galina-pagutyak/
http://www.barabooka.com.ua/taras-prohas-ko/
http://www.barabooka.com.ua/prohas-ki-pro-najvazhlivishe-v-zhitti/
http://www.barabooka.com.ua/volodimir-rutkivs-kij/
http://www.barabooka.com.ua/galina-tkachuk/
http://www.barabooka.com.ua/zaglyadaye-v-shibu-kazka/
http://www.barabooka.com.ua/vgadajte-svoyu-ditinu/
http://www.barabooka.com.ua/viktor-bliznets/
http://www.barabooka.com.ua/volodimir-puzij/
http://www.barabooka.com.ua/bisova-dusha-abo-toj-ishhe-skarb/
http://www.barabooka.com.ua/valentin-berdt/
http://www.barabooka.com.ua/sergij-gridin/
http://www.barabooka.com.ua/shho-ne-tak-u-ne-takogo/
http://www.barabooka.com.ua/oksana-dumans-ka/
http://www.barabooka.com.ua/shkil-na-povist-iz-krihtoyu-shkil-nogo/
http://www.barabooka.com.ua/marina-i-sergij-dyachenki/
http://www.barabooka.com.ua/andrij-kokotyuha/
http://www.barabooka.com.ua/oksana-lushhevs-ka/
http://www.barabooka.com.ua/insha-knizhka-dlya-pidlitkiv/
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8. Малик Галина. Абра&Кадабра. Злочинці з паралельного світу. Злочинці з паралельного 

світу – 2. Проза 

9. Матвієнко Костянтин. Гроза над Славутичем. Проза. 

10. Матіяш Дзвінка. День сніговика. Проза 

11. Мензатюк Зірка. Як я руйнувала імперію. Проза 

12. Морозенко Марія. Іван Сірко – великий характерник. Іван Сірко, славетний кошовий. Проза 

13. Оксеник Сергій. Лісом, небом, водою (трилогія). Проза. 

14. Павленко Марина. Пенталогія про Русалоньку із 7-В. Проза 

15. Пагутяк Галина. Королівство. Проза. Фантастика 

16. Роздобудько Ірен. Арсен. Проза 

17. Росич Олекса. Джовані Трапатоні. Проза 

18. Рутківський Володимир. Джури козака Швайки. Сторожова застава. Сині води. Потерчата. 

Проза 

19. Сайко Оксана. Кав’ярня на розі. Новенька та інші історії. Проза 

20. Штанко Катерина. Дракони, вперед! Проза 

21. Збірка оповідань «Мама по скайпу». Проза 

* До списку не включено твори, що ввійшли до кола дитячого та підліткового читання, але 

письменниками адресувалися широкій читацькій аудиторії (наприклад, Т. Шевченка 

«Кобзар», Ліни Костенко «Маруся Чурай» тощо). 

 

 

 

 

Говоримо українською правильно!!! 
в карман (положить) - до кишені (покласти); 

в качестве - як хто-що, за кого-що (у якості - неправильно!); 

в конечном итоге - врешті-решт, зрештою; 

в конце - (про час) наприкінці, під кінець, у кінці; 

в конце 20-х годов - наприкінці 20-х років, під кінець 20-х років; 

в конце века - наприкінці століття, під кінець століття, наприкінці сторіччя, під кінець сторіччя; 

в конце концов - врешті-решт, зрештою (в кінці кінців - неправильно!); 

в крайнем случае - у крайньому разі (у крайньому випадку - неправильно!); 

в кратчайший срок - якнайшвидше, щонайшвидше, за найкоротший термін; 

в ладу - у злагоді, у згоді, ладнати з ким; 

в лежачем положении - лежачи, навлежачки; 

в летнее время - улітку, літнього часу, у літній час; 

в лучшем случае - у кращому разі, у ліпшому разі, у найкращому разі, у найліпшому разі; 

в лучшие времена - за кращих часів, за ліпших часів; 

в любое время - будь-якого часу, будь-якої години, будь-коли, коли завгодно (у любий час - 

неправильно!); 

в любом случае - у всякому разі, у будь-якому разі (в любому випадку - неправильно!); 

в молодые годы - замолоду, за молодих літ; 

в момент - умить, водномить, миттєво, миттю; 

                         (Наталія Косенко, Тетяна Вакуленко "Як правильно говорити українською") 

                                                                                                                          Сторінку підготувала Т.Г. Середа 

 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 

http://www.barabooka.com.ua/galina-malik/
http://www.barabooka.com.ua/dzvinka-matiyash/
http://www.barabooka.com.ua/pidlitki-na-chuzhih-teritoriyah/
http://www.barabooka.com.ua/zirka-menzatyuk/
http://www.barabooka.com.ua/pioneriya-navpaki/
http://www.barabooka.com.ua/mariya-morozenko/
http://www.barabooka.com.ua/sergij-oksenik/
http://www.barabooka.com.ua/vizhivannya-pislya-apokalipsisu/
http://www.barabooka.com.ua/marina-pavlenko/
http://www.barabooka.com.ua/ishhe-odna-tayemnitsya-yaku-rozkrila-rusalon-ka-istoriya-chetverta/
http://www.barabooka.com.ua/galina-pagutyak/
http://www.barabooka.com.ua/iren-rozdobud-ko/
http://www.barabooka.com.ua/divchatam-yaki-doroslishayut/
http://www.barabooka.com.ua/l-viv-voron-tayemnitsya/
http://www.barabooka.com.ua/volodimir-rutkivs-kij/
http://www.barabooka.com.ua/iz-zhittya-vidomih-bogatiriv/
http://www.barabooka.com.ua/znakova-kniga-volodimira-rutkivs-kogo/
http://www.barabooka.com.ua/neviznachenij-chas-neviznachenogo-mistsya/
http://www.barabooka.com.ua/katerina-shtanko/
http://www.barabooka.com.ua/chudesna-mandrivka-ukrayinoyu-mihajlika-verbits-kogo/
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Найдивовижніші місця України, які варто побачити 
Україна – неймовірно красива та багата країна з величезним туристичним потенціалом. На 

жаль, сьогодні українці у своєму туристичному маршруті здебільшого бачать лише відпочинок на 

морі або у Карпатах, тоді як більшість унікальних туристичних об’єктів залишається для нас 

невідомою. Пропонуємо короткий огляд природних див України. 
 

Водоспад «Білі камені» – одне з наймальовничіших місць 

Дніпропетровщини. Водоспад з’явився у 1932 році, коли було створено на 

річці Інгулець Карачунівське водосховище. Висота водоспаду становить 12 

метрів. 

 Буцький каньйон. Мальовничий гранітний каньйон на річці Гірський 

Тікич у селі Буки входить у сотню 

найкрасивіших місць України і 

знаходиться на другому місці рейтингу 

«Сім чудес Черкащини». 

Єдиний діючий вулкан України. Геологічна пам’ятка природи – 

єдиний і унікальний не тільки у Карпатському регіоні, але й у світі. Своїм 

виникненням він зобов’язаний насамперед людям. Понад століття тому тут 

почали розробляти нафтові та озокеритні родовища. Ґрунтові  води, 

насичені киснем, тепер проникають углиб землі на тисячу метрів, викликають окислення нафти, що й дає 

той приплив теплової енергії, яка живить вулкан. 

Поблизу села  Веселець  Городоцького району Хмельницької області є унікальне озеро, яке періодично 

зникає. Старожили згадують, що на цій місцині колись навіть висівали зернові. Минають роки, і луки 

знову перетворюються на чималу водойму, в якій невідомо звідки з’являється риба, гніздяться рідкісні 

птахи.  

На території Хустщини маємо Хустський масив Карпатського заповідника «Долина нарцисів». Саме 

тут ростуть унікальні дикі гірські нарциси, які не збереглися ніде більше у 

Європі. Як стверджують учені, в льодовиковий період сталися геологічні 

катаклізми, і з  гір сповз величезний шмат землі разом із рослинами, які й стали 

знаменитістю цієї долини. 

У Карпатах, недалеко від міста Свалява Закарпатської області України, на 

висоті 700 метрів над рівнем моря розташовано озеро Синяк. Розчинені в нім 

з’єднання сірки додають воді інтенсивного блакитного забарвлення. 

 Мавринський майдан – це скупчення низин і пагорбів, які з висоти 

пташиного польоту нагадують чудернацьке зображення. А у день весняного рівнодення сонце  заходить за 

горизонт якраз по центру однієї з западин – приблизно так само, як і на англійському Стоунхенджі. 

Озеро Берестувате, або, як його ще називають, «Чорне озеро» знаходиться в Кіровоградській області і 

є одним із найнезвичніших та найзагадковіших місць України. Уже вражає те, що на території болота 

зосереджені сфагнові мохи, хвощі, папороті та різноманітна рослинність, що 

характерна для Полісся. 

Олешківські піски. Вище за 30 кілометрів від Херсона знаходиться 

найбільша пустеля Європи «Олешківські піски». 15 км у діаметрі, цілих 

200 000 гектарів землі! До початку 18 століття на 

місці сучасної пустелі були луки, однак у 18-19 

столітті сюди масово стали завозити овець.  

Недалеко від Рівного є містечко Клевань, в 

якому знаходиться одне з найромантичніших місць у світі під назвою «Тунель 

кохання». 
Яблуня-колонія у вигляді величезного куща, що займає близько 10 соток, 

вражає кожного, хто її бачить. У неї більше 10 «стовбурів»-гілок і в цьому її 

Подорожуємо:найдивовижніші місця… 
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головна особливість: наше дерево чи не єдине на планеті вміє самостійно 

укореняти гілки, продовжуючи своє життя. 

 

Матеріали взяті з газети «Вечірні Черкаси» 

Рубрику підготувала Т. Г.  Середа 
 

 

 

 

Невідома Україна: 23 фортеці, замки і палаци 
Практично у кожній області України можна знайти стародавні споруди. Про багато з них 

ми знаємо давно, в інших навіть встигали побувати, але є й такі, які ховаються від наших 

очей і саме вони викликають найбільший інтерес. Сьогодні ми розповімо про маловідомі 

замки, фортеці і палаци України, які неодмінно варто 

відвідати. 
  Палац Псари 

Знайти цей палац – не така проста справа. Сам він ховається у 

густому гаю, а дорога, що веде до нього, заплутана і складна. На 

сьогоднішній день від колишньої величі цієї споруди залишилися 

лише лабіринти покинутої розкоші. Важко уявити, що раніше все це 

належало династії Потоцьких. Хоча, якщо підключити уяву, то у 

заростях бур'яну ще можна розглянути прекрасний маєток, який 

зберіг пам'ять про минуле. 

Червоний замок 

Цей замок завоював право називатися найбільш таємничим 

замком України. Все, що залишилося від колись величної і 

старовинної споруди, – дві круглі зубчасті вежі. Сьогодні 

можна тільки зітхати про його колишню розкіш. Сам палац 

був побудований ще у 9 столітті, пізніше повністю 

перебудовувався і тепер є нагадуванням про нині неіснуюче 

поселення. Ще більшої таємничості цьому місцю додає те, що 

воно відірване від цивілізації. До нього веде лише одна 

ґрунтова дорога, яка у негоду перетворюється на непрохідну. 

Таврійська садиба 

Це одна з 

найцікавіших пам'яток Східної України і єдиний екземпляр 

палацово-замкової архітектури 19 століття, що дійшов до наших 

днів. Під'їжджаючи до палацового комплексу, проглядаються 

високі зубчасті стіни і вежі, увінчані шпилями. Цікаво, що на 

будівництво палацу пішло цілих 30 років. 

Кажуть, що під час ярмарку циганка нагадала господареві маєтку, 

ніби він буде жити до тих пір, поки будується замок, тому проект 

постійно перероблявся. Але як господар замку не намагався 

віддалити день завершення будівництва, коли воно, нарешті, сталося – передбачення збулося. 

Мавританська перлина 

Опори зруйнованого моста недалеко від цього місця вказують на те, 

що колись давно тут протікала річка. Сьогодні під старими руїнами 

видніється тільки поле очерету і невеликий струмочок, а трохи далі 

відкривається вид на непримітне село. Тільки придивившись, можна 

побачити дивний шпиль – чи то верхівка церковного купола, чи то 

залишки якоїсь іншої споруди. Незнаюча людина навряд поцікавиться 

Невідома туристична Україна 

http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/69726_usadba-reev-priozernoe.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/13895_chervonograd-castle.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2502_museum-reserve-popovs-estate.htm


 

  17  
 

і навіть не здогадається, що якщо звернути з дороги, то перед нею відкриється 

приголомшливий мавританський замок. 

Фортеця «Біля річки» 

Все, що залишилося від цієї могутньої фортеці, – самотня 

п'ятикутна вежа, що височіє на річковій скелі. Вражає, але 

про існування замку часто не знають навіть жителі 

довколишніх сіл, а колись давно він відігравав важливу 

роль в історії країни. Побудований у 17 столітті, замок 

складався з шести веж, оточених глибоким ровом. Це було 

прекрасне укриття для місцевих панів. 

Втративши стратегічне значення, територія замку 

осиротіла і стала непотрібною. Проте любителі старовини люблять провідувати тутешні місця, тут 

відкриваються чудові види. 

Надзбручанська фортеця 

Якщо ви одного разу помітите на березі річки Збруч густу лінію 

камінних залишків, знайте, що це одна із забутих подільських 

фортець. Замок, від якого сьогодні залишилися одні лише руїни, був 

зведений у другій половині 14 століття з метою оборони. Його товсті 

стіни стали у нагоді навіть під час кровопролитних боїв Першої 

світової війни. Ви напевно здивуєтеся, дізнавшись, яку літературну 

кар'єру зуміла зробити ця фортеця. Для багатьох письменників вона 

стала справжньою музою і неодноразово згадувалася у різних творах. 

Стрипський палац 

У 14 столітті для будівництва цієї фортеці було вибрано скелясте 

піднесення біля річки Стрипа, де схили невеликої гори з трьох сторін 

стрімко обривалися і спрямовувалися вниз до води. Це був величний 

замок овальної форми з мостом через річку. 

З часом палац почав втрачати оборонне значення і прийшов у занепад. 

Місцеві жителі почали розтягувати його залишки для будівельних 

потреб, поки від нього не залишився один каркас. Тепер час від часу 

сюди навідуються тільки допитливі туристи. 

Руїни арочного замку 

В околицях невеликого селища, оточеного величезними ставками, 

є замок, який дійшов до наших днів у вигляді фрагментарних руїн. 

Свого часу він зіграв значущу роль в історії. Наприклад, від стін саме 

цього замку йшов походом на Москву Лжедмитрій. У період Першої 

світової війни стіни фортеці значно постраждали через російську 

артилерію. Найкраще збереглася тільки частина південно-західних 

стін, хоча й вони не наближаються навіть до четвертої частини 

висоти первинних будов. Однак навіть ці залишки яскраво свідчать 

про колишню міць замка. 

Случ-Ікопотська фортеця 

Вік цієї фортеці близько п'яти сотень років і при цьому вона не 

найстаріша у тутешніх краях. Незважаючи на те, що споруда була 

збудована на «чорному» шляху – одній з головних доріг походів 

татар, замок прекрасно зберігся. Тут ведуться археологічні та 

реставраційні роботи, багато частин 

замку вже повністю відновлені. 

Руїни замку на річці Случ 

У 15 столітті на березі річки Случ 

височів могутній замок. Сьогодні у тих руїнах, що залишились, важко вгадати 

колишнє призначення споруди. Залишається покладатися лише на власну 

уяву. Історики описують його як неприступну фортецю, але у 1708 році 

шведи все-таки зуміли її взяти. З тих пір замок більше не повставав з руїн. На 

http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/46514_castle-kuris.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/68956_zhvaneckiy-zamok.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/79693_zamok-v-chernokozincah.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/79693_zamok-v-chernokozincah.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/68222_buchachskiy-zamok.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/68431_zalozeckiy-zamok.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/66145_ostrogski-castle-in-starokostiantyniv.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/66737_gubkovskiy-zamok.htm
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даний момент самих руїн залишилося надто мало, важко сказати, що з ними трапиться через десятки років. 

Маєток Сакена 

На жаль, історію цього замку не вдалося зберегти для наших нащадків. 

Перші згадки про палац відносяться до 19 століття, коли ним став 

володіти граф Сакен. Пізніше маєток передавали з руки в руки, а за 

радянських часів у ньому розмістили біохімзавод. Саме у цей період 

сталася пожежа, яка фактично повністю знищила будівлю. 

Сьогодні територія колишнього палацу більше нагадує зону 

відчуження. Зберігся лише фасад без внутрішніх інтер'єрів. Можливо, 

коли-небудь це місце відреставрують, а поки залишається милуватися 

мальовничими руїнами. 

Гербуртський фортифікаційний замок 

Руїни добре збереженого оборонного замку височіють на горі 

Стрілка. Він був споруджений поляками для захисту від набігів 

татар. Кажуть, що під стінами фортеці знаходиться мережа 

заплутаних підземних ходів, хоча перевірити це неможливо, 

сьогодні вони всі засипані землею. Але, за легендою, десь там є 

купи скарбів, заховані господарями замку. Інша легенда оповідає 

про привида, якого можна побачити в околицях. Тут нібито блукає 

дух молодої дівчини, яку турки одного разу замурували в одній зі 

стін. 

Руїни замку на Сліпій горі 

Перші згадки про фортецю відносяться до 1450-х років. Тоді споруда 

була ще дерев'яною, але під час нападу татар її спалили разом з усім 

поселенням. Існує навіть легенда, що оповідає про цю подію. 

Під час кровопролитної битви, коли вороги вже фактично взяли верх, у 

двір вийшла молода княжна, одягнена у весільне вбрання. Її появі були 

настільки здивовані, що бій зупинився. Княжна тим часом гордо 

пройшла повз захисників замку і їх ворогів, вона «повінчалася зі 

смертю», кинувшись у колодязь, щоб не стати військовим трофеєм. Кажуть, що її дух охороняє тутешні 

місця. 

Замок злих дів 

Історія цього замку складна і заплутана, особливо для людей, 

далеких від історії. Ми поговоримо про походження його 

незвичайної назви. Отже, таке ім'я пов'язують з Елізабет Баторі, яку 

ще називали Кривавою графинею і Чахтицьким чудовиськом. 

Вона прославилася винахідливою жорстокістю і звичкою 

влаштовувати банні дні, коли купалася у крові молодих дівчат. Не 

дивно, що її за це переслідували, тому вона намагалася сховатися у 

стінах цього замку. Багато хто говорить, що її привид досі блукає серед руїн, а вночі тут лунають жіночі 

крики. 

Замок Канко 

Замок Канко розташований на скелястій терасі Чорної гори. Спочатку це 

була дерев'яна будівля, яка потім перетворилася на кам'яний рицарський 

замок, що оберігав соляний шлях поблизу річки Тиса. Так він служив 

вірою і правдою близько 300 років, поки його не стали використовувати 

як монастир. 

Стосовно назви, то тут існують дві версії. Одні кажуть, що деякий час 

його господарем був розбійник Канко. Але інша версія більш вірогідна і 

пов'язана з ченцями, які носили спеціальний верхній одяг з овечої вовни – 

«канко». 

Фортеця Сатан 

Сьогодні серед руїн цього замку гуляє тільки вітер, проте цінність пам'ятки 

старовини не стає меншою. Достовірних відомостей про те, коли і завдяки 

http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/66421_nemeshaevskiy-dvorec-ruiny.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/68106_kudrineckiy-zamok.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/66709_dobromilskiy-zamok.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/66113_nevytsky-castle.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/67915_vinogradovskiy-zamok-zamok-kankov.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/68973_satanovskiy-zamok.htm
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кому виникла ця фортеця, немає. Через брак інформації, її походження оповите легендами. Шлях до 

фортеці неблизький і важкий. Він проходить через занедбаний цукрозавод, який закінчується високими 

залізними воротами. На жаль, замок не зберіг своєї величі, залишилися лише старовинні товсті стіни і руїни 

декількох веж. Однак зі стін фортеці видніється запаморочлива панорама. 

Цитадель Галицьких князів 

На правому березі річки Дністер над містом височіють руїни старої фортеці. 

Про походження цієї споруди не згадує жоден хроніст. Багато хто 

дотримується думки, що фортеця виникла у середині 14 століття, хоча є 

письмові докази, що свідчать про її існування вже у 1114 році. 

 Відомо, що це був найбільший замок Галичини. Проте вже у середині 18 

століття він перетворився на руїни. Сьогодні його відносять до значимих 

пам'ятників України і ведуть масштабні реставраційні роботи. 

Замок-фортеця на полонині 

Боржава 

Це єдиний у Європі архітектурний зразок сільської садиби часів 

середньовіччя. Згідно з версією деяких дослідників, 

попередник цього замку був повністю дерев'яним і зведений у 11–12 

столітті, проте немає ніяких письмових даних, що підтверджують цю 

інформацію. Потім у 15 столітті почалося будівництво нового 

палацу, виконаного на цей раз у камені. 

Дивно, наскільки добре замок зберігся, вціліли всі його ключові 

будови. На даний момент активно обговорюється питання реставрації 

палацу. 

Замойська фортеця 

У фортеці є своя легенда, яка розповідає про часи облоги польськими 

військами. Після довгих кровопролитних битв, коли поляки все-таки 

змогли проникнути на територію фортеці, вдова козацького сотника 

Мар'яна підпалила порохові погреби, підірвавши ворогів і знищивши 

замок. Від фортеці залишилася лише частина підземних ходів і одна 

єдина вежа, яку з часом перебудували у дзвіницю. Залишки цієї вежі – 

пам'ятник гордості, сміливості і волі українського народу, який 

захищав рідні землі будь-якою ціну. 

Бериславський форпост 

Сліди цієї фортеці – історичне свідчення боротьби між турецькими 

військами та українськими козаками. Побудована вона була турками 

у 15 столітті замість захопленої литовської митниці. Ворожі війська 

використовували її для того, щоб протидіяти козацьким походам по 

Дніпру і робити набіги на українські землі. У 1689 році війська 

Голіцина намагалися взяти фортецю, однак остаточно це вдалося 

зробити завдяки гетьману Мазепі лише у 1695 році. Сьогодні 

фрагменти цих руїн лише нагадують про колишні події. 

Місто привидів 

Цю потужну кріпосну споруду важко назвати фортецею або замком. 

Вона дуже не схожа на ті споруди, що нам відомі. Це унікальна 

пам'ятка, яка до того ж прекрасно збереглася до наших часів. Цей 

форт свого часу використовували для протистояння між Росією та 

Австро-Угорщиною. Його спорудили для захисту львівських 

залізничних колій. 

Під час Другої світової ходили чутки, що тут навіть проводили 

випробування секретної та ядерної зброї. На сьогоднішній день форт 

знаходиться у занедбаному стані, поступово руйнується і відомий 

як Місто привидів. 

 

 

 

http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/77020_galickiy-zamok.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/67934_dovzhanskiy-zamok.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/66300_bushanskiy-zamok.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/70577_ruiny-kyzy-kermena-berislav.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/69563_tarakanovskiy-fort.htm
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Звягель 

Перший камінь цього замку був закладений власноруч князем 

Острозьким, який вирішив, що найкращим місцем для 

будівництва фортеці послужить лівий берег річки Случ. Ця 

подія відбулася у 16 столітті. Потім за часів ведення Визвольної 

війни руками українського народу замок зруйнували. Ці руїни 

довго перебували у тутешніх місцях недоторканими, поки люди 

знов не згадали про колишню міць фортеці. Пам'яті про 

історичне минуле її вирішили відновити, хоча нинішні елементи 

зовсім не схожі на оригінальну будову. 

 

Косий капонір 

Ця земляна фортеця вважається другою за розмірами у 

світі. Вона настільки величезна, що довелося виселити 

жителів цілого району, коли її будували. Саме 

будівництво зайняло майже 2 століття. 

Насправді, Косий капонір – це всього лише одна з частин 

фортеці. Тут зберігали різну вогнепальну зброю і бійниці, 

а особливе розміщення під кутом дозволяло проводити 

ефективний артилерійський вогонь. З середини 19 

століття капонір служив у якості політичної в'язниці. 

Сьогодні, будучи найбільшим музеєм, тут можна 

розглянути всі темниці, знамениту «карету смертників», а 

також побачити численну колекцію зброї та інші цінні експонати.      Рубрику підготувала Т.Г.  Середа 

 

 
 
 

 

Черкаський палац очолив рейтинг 

замків, які варто відвідати 
 

Ну ось і прийшло літо – час відпочинку та подорожей. Ще не 

вирішили куди вирушити? Cайт uamodna.com склав рейтинг 

замків України,  які й досі зачаровують своєю красою та 

казковістю.  

Перше місце у ньому посів палац Даховських, який 

розташований на Черкащині. 

Палац Даховських 

Мабуть, один із найказковіших замків України. Знаходиться в селі Леськове Черкаської області. На 

жаль, пам’яткою архітектури його так і не визнали, хоча це і недивно. В радянські часи він був 

засекреченим об’єктом, про який так і не згадали сьогодні. Тим не менше він залишається прекрасним 

спогадом із 19 століття. 

Замок був збудований Казимиром Даховським, який зібрав тут дивовижну колекцію старовинних 

тканин, картин, східної та європейської порцеляни. Даховські славились тим, що були англоманами, тому 

замок побудований в кращих традиціях англійської готики. Тут є й іподром з кіньми англійської породи, і 

парк, розбитий в англійській манері. 

Шкода лиш, що на територію палацу вхід закритий, місцеві жителі розповідають різні історії про те, що 

ж з ним буде далі. Кажуть навіть, що військові вже комусь продали споруду. А у той час, поки вирішується 

доля пам’ятки, палац вже почав поступово руйнуватись… А жаль… 

 

 

В Черкасах рейтинговий замок! 

http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/67829_ruiny-kreposti-zvyagel.htm
http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2526_kievskaya-krepost-novaya-pecherskaya-krepost.htm
http://www.uamodna.com/articles/a-journey-to-the-past/?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=20150618
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Куди поїхати на уікенд: каньйони Черкащини 
 

Не "Софіївкою" єдиною! Які мальовничі каньйони 

можна відвідати на Черкащині? Цікаві місця 

Черкащини часто пов'язують із "Софіївкою", 

Шевченком або історично-героїчними місцями 

нашого краю. Проте в області є живописні місця, 

які створила сама природа. Туди з'їжджаються 

туристи з усіх куточків світу.  

  

 Буцький каньйон 

 

 

 

 

Розташування: смт Буки Маньківського району, на річці Гірський Тікич.   

Буцький каньйон – скелястий берег із виступами сірого граніту. Його довжина – близько 2,5 км, висота 

кам'яних стін сягає десятиповерхового будинку. Буцький каньйон входить у сотню найкрасивіших місць 

України та посідає друге місце в рейтингу "Сім чудес Черкащини". Тут розташовані залишки споруди із 

величезних брил граніту, схожі на Стоунхендж. Місцеві жителі стверджують, що в Буках найкрасивіше 

весною, адже там багато квітів. У народі каньйон часто називають "маленькою Швейцарією".  

Чим зайнятися: любителі висоти й адреналіну можуть підкорювати вершини Буцького каньйону або 

сплавлятися Гірським Тікичем. Туристи, які люблять більш спокійний відпочинок, можуть ловити раків, 

купатися та засмагати на камінних пляжах. А справжні романтики можуть звести намет і заночувати на 

території каньйону... 

Віддаленість від Черкас: 160 кілометрів.  

Як дістатися: на власному авто – через Смілу, Шполу та Звенигородку. Час у дорозі – близько 3 годин. Із 

черкаського автовокзалу їде автобус до Жашкова, Монастирища, що проїжджають через Буки. 

  

Корсунь-Шевченківський каньйон ("Шумки") 

 

 

 

  

ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА 
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Розташування: селище Стеблів, Корсунь-Шевченківський район, на річці Рось. 

Живописне місце, розташоване на річці Рось. Свою назву отримало через постійний шум води, яка витікає з 

гранітних стін. Первісний ландшафт, камінні брили, звивиста річка Рось, тихі заплави, гранітні скелі, чиста 

джерельна вода... За словами туристів, Корсунь-Шевченківський каньйон нагадує природу інших країн 

світу, нехарактерну для нашої місцевості.  

Чим зайнятися: каньйон входить до складу Корсунь-Шевченківського заповідника. На його території 

знаходиться 27 пам'яток археології, історії, архітектури та природи. Якщо гуляти серед гранітних скель вам 

не до вподоби, можна насолоджуватися відпочинком, відвідуючи архітектурні пам'ятки, наприклад, 

залишки давньоруської фортеці, місце остаточного розгрому польських військ у битві під Корсунем, садибу 

родини Лопухіних-Демидових, виконану в стилі романтизму та інші. Заповідник працює з 8 до 17.00. Музеї 

заповідника працюють щоденно з 8.30 до 16.30. 

Віддаленість від Черкас: 87 кілометрів. 

Як дістатися: власним авто із Черкас до Корсуня-Шевченківського через Свидівок, Мошни, Яснозір'я. Час 

у дорозі – близько 1,5 години. З черкаського автовокзалу прямує автобус "Черкаси-Корсунь-

Шевченківський", "Черкаси-Жашків", "Черкаси-Комарівка", "Черкаси-Біла Церква", якими можна дістатися 

до Корсуня. 

  

Тясминський каньйон 

Розташування: м. Кам'янка, на річці Тясмин 

Тясминський каньйон – одна з найдавніших природних пам'яток нашої області. За розмірами він 

поступається Буцькому, але теж зачаровує своєю красою. Це 12-15-метрові скелі, ландшафт лісової зони, 

мальовничі краєвиди, чисте повітря та... тиша. 

Один берег каньйону заріс деревами та кущами, інший – степовими рослинами, більшість з яких 

занесено до Червоної книги. У межах каньйону є багато струмків і джерел зі смачною питною водою. 

Чим зайнятися: якщо ви не любите ходити пішки, можна сміливо брати із собою велосипед та 

насолоджуватися активним відпочинком. І радимо у цю мандрівку їхати компанією: вказівки для туристів 

відсутні, тому можна легко заблукати. 

Віддаленість від Черкас: 60 кілометрів.  

Як дістатися: якщо ви їдете власним авто, дістатися місця призначення можна через Смілу за годину або 

автобусом "Черкаси-Кам'янка". 

 

 

 
 

Сила кохання: 7 найтрагічніших і 

найромантичніших легенд Черкащини 
Черкащина, край туристичний, легендарний має безліч місць, оповитих 

ореолом кохання. Зазвичай трагічного, нездійсненного. Народні легенди 

про нещасних закоханих, які не змогли поєднати свої серця є чи не в 

кожному населеному пункті. Вони передаються з покоління в 

покоління… 
 

1. Корсунь- Шевченківський. «Ян і Наталка» 
Стоїть у Корсунь-Шевченківському парку скульптура, що зображує дівчину та юнака… 

ЧЕРКАЩИНА РОМАНТИЧНА 
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Було це років із двісті тому. Жила в Корсуні одна дуже багата й вельможна шляхетська родина. Єдиним 

спадкоємцем усіх родинних багатств був юнак Ян. Запала йому в душу проста корсунська дівчина Наталка, 

яка жила неподалік від панського маєтку. Довго закохані таємно зустрічалися в Корсунському парку, довго 

не наважувалися зізнатися батькам. Та сталося так, що панські слуги побачили їх разом і все розповіли 

Яновому батькові. Довелося хлопцеві розказати про своє кохання й попросити батькової згоди на шлюб. Та 

відповідь була однозначна: „Ні! Мало того, що вона селянка, та ще й українка, а ми поляки! Ти зіпсуєш собі 

життя!”  Наталчині батьки також були не в захваті від доньчиного кохання: „Не візьме він тебе, обкрутить 

та й покине! А як і захоче взяти, то батьки не дадуть! Та й поляк він, чужого роду!” 

Зрозуміли Ян та Наталка, що не бачити їм щастя разом. “Як не бути нам удвох, то й жити нема для чого!” – 

вирішили закохані. У розпачі вони кинулися до високої скелі, що нависала над Россю й, узявшись за руки, 

стрибнули униз… А люди в пам’ять про їх кохання побудували на тій скелі гранітний монумент. 

2. У райцентрі Тальне є Скеля Кохання 
Ось що розповідає про неї місцева легенда… 

Було це давно, за панських часів. Покохав бідний селянин Степан племінницю графа Шувалова. Та й вона 

його не цуралася. Зустрічалися вони таємно. Та не дадуть злі люди добру й коханню зжитися, серцю 

бідному з багатим з’єднатися. Донесли графу Шувалову в самісінькі вуха: “Кохається ваша пані, та й ще з 

мужиком”. Розсердився граф, наказав своїм слугам Степана впіймати та й убити за те, що осмілився 

графського роду доторкнутися. Схопили слуги Степана, а згодом і стратили. Дізналася  молода пані, що 

заподіяв злий дядько з її коханням. Розповідали,  вся в сльозах вибігла вона з воріт багатого маєтку та й 

зникла в лісі. А на ранок знайшли її тіло біля річки, над якою височіла горбата скеля; на ній засохли 

тоненькі цівочки крові. Скеля ніби плакала над розбитим коханням бідного парубка та багатої пані. До 

цього часу Скелею Кохання зветься. 

3. Куток cела Угловатка Христинівськиого району – Тополя 
Давно, ще за часів царизму, жив у цьому селі гарний та багатий хлопець. Не одне дівоче серце сохло за 

ним, але він покохав вдовину дочку Тетяну. Не такої невістки хотіла мати парубка. Не раз і не два говорила 

про це вона своєму синові. Але він у відповідь казав: «Мамо, та моя Тетяна – найкраща. Білолиця, 

чорноброва і струнка, як тополя.» На краю села парубок посадив молоду тополю. Там і зустрічались 

закохані. Проте  до вінця хлопець пішов з дочкою багатого господаря. А Тетяну востаннє бачили біля 

молодої тополі за селом. Обіймала її, як сестру, виливала їй свій біль і свою тугу. А потім зникла з села, 

ніхто не знає, де вона ділася. Та й парубок не зазнав щастя з багатою дружиною, за яку батьки дали велике 

придане. Не було в них ні дітей, ані щастя. 

Йшов час, село розбудувалося, розрослося. Тільки на тому місці, де росте тополя, так ніхто й не 

побудувався. В жодного господаря не звелася рука зрубати це дерево. Навколо нього виросли нові дерева. 

Закохані зустрічаються під їхніми вітами. 

4. Мотрин монастир 
Неподалік від села Мельників у Холодноярському лісі, що в Чигиринському районі, розташований 

Мотронинський монастир. Стоїть він на високій горі серед дрімучих лісів, з усіх боків його оточують 

глибочезні, порослі столітніми дубами та кленами яри. 

Одна з легенд розповідає, що дружина місцевого князя Мирослава, княжна Мотрона, в часи, що передували 

нашестю Батия, не діждавшись свого чоловіка з далекого походу, зібрала нові дружини і вирушила на його 

пошук. По дорозі зустріли якесь військо. І, можливо, через те, що була ніч, чи від того, що одне військо 

було в одязі, відібраному у ворогів, не впізнали одне одного, вони зійшлися в жорстокій битві. Мотрона 

билася нарівні зі своїми дружинами і заколола не одного воїна, у тому числі й їхнього воєводу. Аж під 

ранок з’ясувалося, що “неприятельське” військо було дружиною Мирослава. Невтішна вдова, яка 

власноруч вбила коханого, вирішила присвятити своє подальше життя служінню Господові. А монастир, 

який вона заснувала, на її честь назвали Мотронинським. 

5. Дівочі гори 

Недалеко від Сахнівки, Корсунь-Шевченківського району, над самою Россю, здіймаються ввись гори. Одну 

з них в народі зовуть Дівочою, другу Пастушкою. Колись, ще в сиву давнину, на одній із гір було 

городище. І жила там дівчина-сирота – Пастушка. Якось через село проїжджали купці. Запримітили вони 

дівчину, і слава про неї полинула в далекі краї. Почув про те хан. Вирішив взяти дівчину за дружину. Та 

відмовила вона хану, мовляв, кохаю сільського коваля, а золото, срібло мені не потрібно. 

Розлютився хан. І вирішив силою взяти Пастушку собі за дружину. Військо стало під городищем. Сили 

були нерівні, тож  вирішила Пастушка скоритися хану. 
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– Ось я прийшла, – гордо мовила дівчина загарбнику, – я виконала твою умову. Виконай свою – не руйнуй 

селище, не проливай кров. Присягнись богом, що підеш звідси, не причинивши зла. Накажи своїм воїнам 

збиратися назад. 

Хотів хан заволодіти дівчиною,ступив до неї. Відсахнулася Пастушка – і кинулася в урвище. 

Вдарив грім, розкололась гора навпіл, поглинувши і ханське шатро, дорогі килими, золото-срібло. 

Відтоді одну з гір називають Дівочою, а другу Пастушкою.. 

У серпневі ночі часто можна бачити дівчину. Вона спалахує зорею край неба і кидається униз, а слідом за 

нею котиться-лине передзвін ковальських молотів. То коваль кує зброю, щоб ніколи не забирали 

наречених… 

6. Мар’їна гора, місто Канів 

Було колись на місці сучасного Канева місто Родень. І жило у Родні багато молодих людей, які  захищали 

наш край від нападників. У боях і численних вправах відточували вони своє уміння володіти зброєю. 

Найвправнішими були Богдан і Мар’яна.  Під час боротьби із монголо-татарами захисники Родня мужньо 

захищали місто. Коли в нерівному бою загинув Богдан, Мар’яна організувала опір і разом із захисниками 

мужньо билась у яру біля Родня, а потім відступила на сусідню високу гору, де, щоб не здатись у полон, 

кинулася вниз. З цього часу народ назвав яр і гору – Мар’їн яр і Мар’їна гора. 

7. Річка Гірський Тікич 
Колись давно на березі ріки жило велике плем’я. Люди займалися мисливством, рибалили, сіяли хліб. Коли 

нападав ворог, обороняли рідну землю, вмившись водою Тікича. І руки тоді наливалися силою хвиль 

весняних, стійкістю берегів. Але сталося нещастя: річка почала міліти. Липнева спека випивала воду, рвані 

острівки піднімалися над різкими хвилями. Раптом із степового краю прийшов ворог. Вогнем палив небо, 

гнав у рабство жінок і дівчат. Коли люди прийшли до свого Тікича, він був нерухомий. Не було 

життєдайної води. І тоді все плем’я пішло до старого Любомира. 

– Скажи нам, наймудріший, як врятувати Тікича. Якщо він загине, то й нам щастя не відати, – заклекотіло 

людське море. 

Любомир підвівся – старий, як світ. Довго дивився в далеч, а потім, замислений, пішов у свою мазанку. 

Цілу ніч старого чекали, а коли  запалав досвіток, він став перед людьми. 

Тиша запала між небом і землею. 

– Якщо знайдеться між вами десять юнаків і дівчат, які не пошкодують свого життя, свого кохання, 

віддадуть себе хвилям, – Тікич буде жити. Молоді серця стануть джерелами, що напоять його русло, – 

промовив старий. 

– Я віддаю своє життя, дідусю. Кохання своє візьму з собою. Хай вічно живе на цих берегах пам’ять про 

велику людську любов. Прощавайте, рідні, – промовила красуня Земляна  і, тримаючи руку свого коханого 

 Зірчана, майнула з високого урвища. Її прикладу послідували і інші молоді пари. Грізно зашумів Тікич, 

наливаючи яруги хвилями. Люди підходили до нього, черпали в долоні воду і йшли на захист рідної землі. 

Прогнали люди загарбників. А Тікич і досі шумить, сила хлопців дужих і врода дівчат схована у його 

глибинах. 

Джерело:http://zmi.ck.ua/oblast/sila-kohannya-7-naytragchnshih-nayromantichnshih-legend-

cherkaschini.html Центр черкаських медіа

Туристичні маршрути Україною та Черкащиною вивчала Т.Г. Середа 
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