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Славутицький загальноміський бібліотечно-
інформаційний центр видає брошуру, присвячену творчості 
учасників літературної студії „Балада”. Студія працює при 
Загальноміському інформаційно-бібілотечному центрі. 
 До вашої уваги пропонується наступний випуск 
збірки, в якому зібрані поезії членів літературного клубу 
„Балада”. 
 Посібник розрахований на широке коло читачів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укладачі:    Ростовцева М.В., Панова Л.І. 
 
Комп’ютерний 
набір:    Соловйова Л.О., Лімаз Т.М. 
 
Відповідальна 
за випуск:   Портная Н.В. 
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ШАНОВНІ СЛАВУТЧАНИ! 
 

Презентуємо вам творчість талановитих дітей 
літературної студії „Балада” Загальноміського бібліотечно-
інформаційного центру.  

Керівником студії з січня 2010 року стала Рябченко 
Оксана Іванівна, вчитель ЗОШ № 1. 
 

 

Дещо про себе 
 

Я, Рябченко Оксана Іванівна. 
Народилася я в березні місяці. Мій 
день народження припадає на 
пробудження природи після довгого 
зимового сну. 

Росла я у великій дружній 
сім’ї (маю двох братів і двох сестер). 
Батьки намагалися виховувати нас 
відповідальними, добрими людьми. 
Мені здається, що їм це вдалося. 
Хоча на вибір професії вплинули не 
батьки, а дідусь і бабуся (вони обоє 

вчителі). За що їм велике спасибі. Ще змалечку я знала, що 
буду вчителем. 

Спочатку закінчила Богуславське педагогічне 
училище, далі Ніжинський педагогічний університет ім. М. 
Гоголя. 

Вже 16 років я працюю учителем української мови 
та літератури в м. Славутичі. На сьогоднішній день маю 
класне керівництво у 9-А класі ЗОШ № 1. 

Крім цього є керівником літературно-поетичної 
студії «Балада» при Загальноміському бібліотечно-
інформаційному центрі. 

Пропоную вашій увазі літературні перлини 
учасників нашої студії. Вірші розкривають дивовижно 
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багатий світ дитячої душі, світ мрій, сподівань, розповідає 
про їхні радощі, турботи, надії. 

Сподіваюся, що збірочка стане першим кроком 
шани до Слова, калинового, барвінкового та знайде відгук 
у серцях. 
 
 

  
Iльченко Анжелiка 9-Д клас ЗОШ № 3 м. 
Славутич. 
Народилася 27 вересня 1995 року в  Славутичі.  
Займаюсь музикою вже 5 рокiв (граю на 
фортепіано). 
 Вірші почала писати з 10 років. Із задово-
ленням відвідую літературну студію «Балада». 
 
 

Чернобыльская беда 
 

                      Не знал никто, куда везут, 
                      Зачем и по какой причине… 
                      Сказали на четвертый день. 
                      На лица опустилась тень. 
                      Размазав слезы на щеках,  
                      Чернобыль превратил все в прах. 
                      Четвертый блок – воспоминанье, 
                      Работа там – на выживанье. 
                      И ту весну им не забыть,  
                      Но нужно, очень нужно, жить! 
                      Слезами горе не утешишь… 
                      Ту боль… Те раны – навсегда 
                      Прожгла Чернобыля звезда. 
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Колисанка 
 

Ніч прийшла до хати, 
Всі лягають спати. 

Навіть сонце спать лягає, 
Всі промінчики ховає. 
І тихенько засинає… 
У нічнім колоссі сну 

Спи і ти, мій любий сину, 
Засинай, моя дитино… 

Оченятка закривай, 
Ведмежатко пригортай. 

І тихенько засинай. 
Баю-бай, баю-бай. 

 
*   *   * 

 
Есть Ангелы тьмы, а есть Ангелы света, 
Таинственным смыслом наполнено это 
И в каждой душе есть добро и есть зло, 
Кто с ангелом света – тому повезло. 
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 Мисюрова Ольга 9-Д клас ЗОШ №3. 
Народилася в Славутичі 17 червня 
1995 року. Люблю писати вірші, 
кататися на ковзанах. Ходжу на 
хореографію, відвідую школу 
мистецтв по класу фортепіано. 
 
 
 
 
 

*     *     * 
Ти край мій єдиний, моя Батьківщина. 
Для мене одна ти, моя Україна. 
Ти - Чорнеє море, ти - неба блакить, 
Ти-сонце, що в небі для нас мерехтить. 
Ти взимку - Карпати, а влітку ти - Крим. 
Єдина для мене ти в серці моїм. 

 
Мечты 

  
На корабле луны у солнца не спросив, 
Мы сочиняем сны на сказочный мотив. 
С прозрачных парусов мы сыплем пыль чудес, 
Чтоб с прихотью ветров возник волшебный лес. 
И не поверишь ты,не окунешься вдруг 
В заветные мечты,что с наших льются рук. 
Покажется тепло и солнце на окне… 
А ночью мы опять придем к тебе во сне. 
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Весна 
 

Весна придет, снежок растает, 
Домой вернутся журавли, 
И ветерок природу приласкает 
Всерьез признается в любви. 
И доброта, тепло и ласка 
Опишут путь сердец и душ. 
Весна,пришедшая из сказки, 
Осушит воду теплых луж. 
И голосистые проснутся соловьи, 
И пропоют прекрасные куплеты. 
На ветвях распускаются листы 
Навстречу брызгам солнечного света. 
И все вокруг нарядно и свежо. 
Ключи летят за розовым рассветом 
Да-да,ключи, то птицы высоко 
Спешат раскрыть секреты всех поэтов. 
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Белорус Анастасія  
6-Б клас ЗОШ № 1 

 
Книга 

Книга – чудесное в мире созданье. 
Пишем мы ей хорошие пожелания. 

Любим тебя, читаем тебя, 
 Очень  мы  уважаем тебя. 

Ты наш учитель, ты наш проводник, 
С тобой не расстаемся ни на миг. 

Рассказы читаешь, все видишь и знаешь 
Умный учитель, хороший друг, 
Ты даешь нам веселый досуг. 

 
Діти України 

 
Ми всі діти України, 

І в душі у нас - 
Пісня, свято і вербина, 

Золотистий лан. 
 

Нашу долю українську 
Будем прославляти ми. 

Ніжну ласку материнську 
Будем завжди берегти. 
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Береза Ілля  
6-Б клас ЗОШ №1 

 
 

В лесу 
 

Мир леса очень красив. 
Кругом деревья, цветы. 
Ни одной человеческой души 
Стаи волков голодных бродят. 
Зайцы испугались,  
По норкам разбежались 
Медведи по лесу ходят,  
Пищу находят. 
Пчелы мед собирают,  
Цветы опыляют. 
Соловьи поют, ласточки летают. 
Там сорока летает,  
Новости сообщает. 
Дуб стоит, дупло в том дубе 
А в дупле белочки сидят  
И орешки грызут 
Красота….Красота… 
Радуется душа! 
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В лодке 
 

Настало утро, солнце сияет,  
Природа красиво вокруг расцветает. 
На лодке плывут женщина с сыном 
Говорят не о стихах и былинах. 
Лилии аккуратно собирают они, 
И сын говорит про школьные дни. 
Тишина, покой царит вокруг. 
Лишь ветра легкий, тихий звук. 
 

 

Гроздєва Анастасія  
7-В клас ЗОШ № 1 
 

Завтра… 
Я не знаю, что за ширмой, 
Что за дверью предстоит. 
Я иду, вперед не глядя, 
Время медленно летит. 
Но секунду иль мгновенья 
Можно ли остановить? 
Мне не важно, что там завтра 
Лишь сегодня надо жить. 
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Бойко Віталій 
7-Г клас ЗОШ № 1 

 
 

Котик і Мишка 
 

Спить на сонці Котик, 
Гріє свій животик. 

А маленька Мишка 
Вийшла з нірки тишком, 
Сир його забрала 
І в нірку сховала. 
Мишка не дрімала, 
Про майбутнє дбала. 
Якби кіт не спав, 
Сир би не пропав. 
Якби не дрімав, 
То й Мишку б спіймав. 
Якщо хочеш щось мати 
То не треба спати. 
В школі добре вчися, 
Про майбутнє дбай, 
Знання здобувай. 
Хвастатись – погано!!! 
Ти негайно зупинись. 
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Попова Катерина  
 9-Г клас ЗОШ № 1 

 
 

Розмова з Богом 
 

Я знаю, хто ти, ти – людина, 
Ти – мати, батько і дитина. 
Ти – все , що в світі є й немає, 
Ти – все, що знають і не знають. 
Ти – небо й місяць, зорі – ти, 
Ти – недосліджені світи. 
І тільки ти пануєш в світі, 
Опанував ти воду й вітер. 
Ти зможеш все, ти звернеш гори. 
Перепливши глибоке море. 
І якшо дуже схочеш ти, 
Дійдеш до власної мети. 
Та не всевладна ти, людино, 
Все ж підкоряєшся комусь 
Ти подолай цю злість єхидну, 
А я у сонце обернусь. 
Скажу тобі: «За Батьківщину 
Віддай свій дух, своє життя. 
Я знаю, хто ти, ти  - людина, 
Але господар в світі – я.» 
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 Іванова Ксенія 
9-Є клас ЗОШ № 1 
 

Актуальне 
 

Замислитись місцями треба, 
Чи не великий скарб, що з неба, 
Звелів Господь подарувати, 
Який і біс не зміг забрати?! 
Зусиль великих він доклав, 
Щоб люд щасливим виростав, 
А ми в винагороду мали 
Страждань багато і печалей. 
Адже всі біди, що у нас. 
Ціна на нафту та на газ, -  
Це ми самі собі створили, 
Хоча до цього добре жили. 
А Бог хотів, щоб в своїй вірі, 
Ми йшли згруповано, у мирі, 
Та, бачу, зрозуміти не дано, 
Що хочемо – те нам і суджено! 
Але ж простіше клясти Бога, 
Що нещасливі і живем убого, 
Та хто це сам себе образить?! 
Бачим чужі лише прокази. 
 

Грішники 
 

Так і хочу кричать серед ночі, 
Що за люди у світі живуть?! 
До чужого добра всі охочі, 
Де знайшли вони цей грішний путь? 
Хоч і бачать попереду пекло, 
Та не змінюють звичок своїх, 
А коли життя – сонце поблекло, 
Молять Бога до Раю взять їх. 
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Світле майбутнє 
 

Не еталон наша країна, 
Наша сучасна Україна, 
Та вірю в її майбуття, 
Що кращим стане в ній життя. 
Перейдуть всі на бік чеснот, 
І звільнимося від біднот, 
Так, буде край наш процвітати, 
І щастя всім нам дарувати. 
 

 
Новая глава 

 
Сейчас наш мир столь мрачен и жесток 
И падает с цветка последний лепесток, 
И вырывается из уст земли последний    
                                                  вздох живой, 
Но этот мир не только их, он также  
                                                  твой и мой! 
И если хочется увидеть жизни цвет, 
Не слушай лучше ты людей  
                                              несносный бред, 
А слушай сердца зов, ума слова, 
И отворится жизни новая глава! 
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Мечта 
 

 Хочу умчаться прямо в небо 
И затаиться среди туч, 
Ах, в птицу превратиться мне бы, 
Увидеть первый солнца луч. 
Хочу парить я над полями, 
Крылом дотронуться до волн, 
И чудо-песенки петь днями, 
Увидеть лес, что света полн. 
Но все мои мечты напрасны, 
Ведь жизнь не сказочный рассказ, 
И как бы не были прекрасны, 
Их не дадут мне на заказ!  
Для своих грез сам должен сделать, 
Что в его силах человек, 
Иль то, чего нам так хотелось, 
Мечтой останется навек! 
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Для нотаток 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


