
 
 

«Поетичний велосиПЕД» 
 

«Життя — це катання на велосипеді.  

Аби зберігати рівновагу, мусиш рухатися вперед». Ейнштейн 

 
 

Положення  

про Факультетський конкурс поетичного слова,  

присвячений Міжнародному дню поезії  

(21 березня)  

 
1. Загальні положення 

1.1. Конкурс уперше проводиться на факультеті педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Організаторка й модераторка конкурсу –  

Роксолана Жаркова, літературознавка, кандидатка філологічних наук, письменниця, 

викладачка факультету педагогічної освіти. 

 

1.2. Мета Конкурсу:  

-  заохочення студентської молоді до пізнання художнього слова;  

-  формування у студентів естетичних основ читання і творення художніх текстів;  

-  мотивація талановитої студентської молоді до розвитку власних мистецьких здібностей;  

- популяризація творчих доробків студентів-педагогів у навчально-виховному просторі 

факультету й Університету.  

1.3. Оргкомітет Конкурсу у складі декана факультету, заступника декана, завідувачів 

кафедр факультету, викладачів кафедр розробляє план підготовки і проведення конкурсу та 

забезпечує його виконання, пропонує кількісний та персональний склад журі Конкурсу, 

забезпечує поширення інформації про зміст та умови Конкурсу, терміни його проведення, а 

також оприлюднення результатів Конкурсу, приймає від авторів конкурсні роботи та 

здійснює поточну взаємодію з авторами, координує роботу членів журі, організовує 

відзначення фіналістів та нагородження переможців Конкурсу.  

2. Умови проведення Конкурсу                                                                                                               
2.1. Учасники: до участі в Конкурсі запрошуються студенти всіх курсів факультету 

педагогічної освіти  Львівського національного університету імені Івана Франка.  



2.2. На Конкурс приймаються різножанрові авторські віршовані тексти, що відображають 

переживання й роздуми, характеризуються новизною творчих пошуків, глибиною думки, 

оригінальністю поетичного мислення, відповідністю тематичним, жанровим та стильовим 

визначенням, а також виражають індивідуальність їх авторів.  

2.3. Вимоги до конкурсних робіт: на Конкурс подаються поетичні твори студентів (від 2 до 

5–ти текстів одного автора) загальним обсягом 3 машинописні аркуші формату А4 (Microsoft 

Word (doc.) (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5, поля – 2 см).    

 Поетична добірка має мати тематичну назву і бути підписаною справжнім ім’ям 

автора (Наприклад: «Мелодія весни»: поезії Курилко Олени, студентки групи…). Роботи, що 

підписані псевдонімами чи анонімні, а також ті, у яких порушено формальні вимоги 

розглядатися не будуть.           

 Окрім цього, після зазначених назви добірки й імені її автора має бути чітко вказана 

обрана номінація (тематичний напрям Конкурсу) (Наприклад: 1. Поезія про Україну). 

 Твори мають бути написані літературною українською мовою, з дотриманням усіх 

орфографічних та пунктуаційних норм. Журі не розглядає твори, які носять антиукраїнський 

характер; пропагують насильство чи расизм; містять ненормативну лексику або написані 

суржиком. Подані рукописи не повертаються і не рецензуються. 

2.4. Номінації (тематичні напрями Конкурсу):  

1. Поезія про Україну (громадянська лірика, твори про історичне минуле України, про події 

сьогодення тощо);  

2. Поезія Світу (пейзажна лірика, у якій присутнє філософське змалювання краси і багатства 

світу природи, оспівування її неповторності тощо);   

3. Поезія почуттів (інтимна лірика, емоційні роздуми про кохання, дружбу, пережите й 

відчуте автором);   

4. Поезія дитинства (ліричні твори про власне дитинство, твори про шкільні будні, про 

вчителів, твори про дитячий світ, твори для наймолодших тощо);  

5. Вільна поезія (твори тематичного розмаїття (інших, визначених автором, тематичних 

горизонтів) та ширшого жанрового діапазону (білі вірші, верлібри, поезія в прозі, ліричні 

мініатюри, рубаї, хоку, танка тощо).  

2.5. Інформація про учасника. Окрім тематичної добірки автор подає на розгляд журі 

Анкету учасника (в окремому файлі) з такою інформацією:                                     

Анкета учасника факультетського конкурсу поетичного слова «Поетичний велосиПЕД» 

- Прізвище, ім’я, по батькові автора 

- Освітній напрям, курс, група  

- Дата народження  

- Назва поданої на Конкурс поетичної добірки   

- Коротка поетична біографія (скільки вже часу пишете, яких авторів любите читати, 

якими письменниками захоплюєтеся, що шукаєте і цінуєте у художніх творах, ваші 

інтереси і захоплення, як проводите вільний час, цікавинки про себе тощо – загальним 

обсягом до 10 речень).  

2.6. Термін проведення Конкурсу: роботи приймаються на розгляд до 06 березня 2017 року 

в електронному форматі на мейл poetvelosyped@ukr.net  і (обов’язково!) у роздруківці 

подаються в ауд. 45 (кафедра початкової та дошкільної освіти (Жарковій Р.Є.).   
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06 лютого – 06 березня 2017 р. – прийом конкурсних робіт;  

07 березня – 12 березня – оцінка журі робіт конкурсантів;  

13 березня – оприлюднення списків фіналістів Конкурсу – авторів кращих поетичних 

добірок у вказаних номінаціях (тематичних напрямах Конкурсу);  

13 березня – 20 березня – підготовка фіналістів до сценічного представлення творів зі своїх 

поетичних добірок на поетичному гала-концерті;  

21 березня – гала-концерт й урочисте нагородження переможців І Факультетського конкурсу 

поетичного слова «Поетичний велосиПЕД» з нагоди Міжнародного дня поезії.   

 3. Склад Журі Конкурсу. Переможців і дипломантів Конкурсу визначає авторитетне Журі 

Конкурсу, яке складається з викладачів факультету педагогічної освіти ЛНУ, відомих 

науковців, педагогів, поетів.  

Голова оргкомітету, голова журі – декан факультету педагогічної освіти Герцюк Д.Д.;  

Члени журі, викладачі факультету педагогічної освіти:   

Мачинська Н.І, Стахів М.О., Крохмальна Г.І., Лущинська О.В., Заячківська Н.М.,                      

Лещак Т.В.,  Жаркова Р.Є.  

4. Переможці Конкурсу визначаються в кожній із вказаних номінацій (тематичних напрямів 

Конкурсу) і нагороджуються дипломами та цінними подарунками.  

5. Контактна інформація (питання, побажання, пропозиції) щодо організації і 

проведення Конкурсу може бути повідомлена:  

на мейл: poetvelosyped@ukr.net – поштова скринька Конкурсу;  

за тел.: 097 58 43 319 – Жаркова Роксолана Євгеніївна, організаторка й модераторка 

Конкурсу, викладачка факультету педагогічної освіти, член журі Конкурсу.    

 

Бажаємо Вам натхнення  

І чекаємо на ваші поетичні тексти!!! 
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«Поетичний велосиПЕД» 
 

Доброго дня, вельмишановне журі !!!  

 

Рада повідомити Вам, що завершується наш Факультетський конкурс 

поетичного слова, присвячений Міжнародному дню поезії (21 березня).  

 3 06 лютого до 06 березня 2017 р. тривав прийом конкурсних робіт наших 

студентів. На поштову скриньку Конкурсу poetvelosyped@ukr.net надійшло              

18 заявок-анкет з доданими текстами поезій. Усі конкурсанти виявили 

неабиякий творчий потенціал, тому до фінального оцінювання я вирішила 

допустити усіх. Фіналісти подали по 3-4 тексти кожен, тому, прочитавши 

більше 50-ти творів, я обрала для Вас по 1 наймайстернішому тексту (з точки 

зору художньої цінності) кожного учасника.       

 Отож, представляю Вам 18 творів, розділених за номінаціями 

(тематичними напрямами Конкурсу). Все, що Вам потрібно: прочитати тексти і 

виставити фінальні бали, які я озвучу на гала-концерті, 21 березня!    

 

Довідка:  
На Конкурс приймалися різножанрові авторські віршовані тексти, що відображають 

переживання й роздуми, характеризуються новизною творчих пошуків, глибиною думки, 

оригінальністю поетичного мислення, відповідністю тематичним, жанровим та стильовим 

визначенням, а також виражають індивідуальність їх авторів. 

Номінації (тематичні напрями Конкурсу):  

1. Поезія про Україну (громадянська лірика, твори про історичне минуле України, про події 

сьогодення тощо);  

2. Поезія Світу (пейзажна лірика, у якій присутнє філософське змалювання краси і багатства 

світу природи, оспівування її неповторності тощо);   

3. Поезія почуттів (інтимна лірика, емоційні роздуми про кохання, дружбу, пережите й 

відчуте автором);   
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4. Поезія дитинства (ліричні твори про власне дитинство, твори про шкільні будні, про 

вчителів, твори про дитячий світ, твори для наймолодших тощо);  

5. Вільна поезія (твори тематичного розмаїття (інших, визначених автором, тематичних 

горизонтів) та ширшого жанрового діапазону (білі вірші, верлібри, поезія в прозі, ліричні 

мініатюри, рубаї, хоку, танка тощо).  

Заповніть, будь ласка, таблицю результатів відповідно до Ваших 

уподобань та художніх смаків.  

І пам’ятайте: Ми оцінюємо текст, а не особу конкурсанта, тому 

жодних імен-прізвищ я не подаю, залишаю – тільки назву поетичної 

добірки, з якої узято вірш для прочитання! Поезія передусім!   

 Приємного читання Вам!!!  

 

Зразок таблиці (Бали: від 0 до 20 балів!) 

 
Назва 

добірки, 

назва 

твору 

Новизна  

творчих 

пошуків, 

індивідуальність 

автора 

(максимум – 20 

балів) 

Глибина 

думки,  

оригінальність 

поетичного 

мислення 

(максимум – 

20 балів) 

Відповідність  

темі, жанру, 

стилю…  

(максимум – 

20 балів) 

Мовна 

грамотність  

(дотримання  

усіх мовних 

норм)  

(максимум – 

20 балів) 

Авторський 

потенціал 

розвитку 

(можливість 

сценічного 

втілення, 

майбутньої 

публікації 

тощо)  

(максимум 

– 20 балів) 

Сума   

балів  

конкурсної  

роботи  

….  ….  …. …  …. …  ….  

 

 

 

Ваші виставлені бали чекаю  

до середи, 15 березня!  

 

Будь ласка, поспішіть,  

щоби я могла зробити зведену таблицю результатів!  

 

Цей заповнений файл  

надсилайте на скриньку Конкурсу 
poetvelosyped@ukr.net  

 

Дякую!  
 

З повагою, Роксолана Жаркова 
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НОМІНАЦІЇ  

НОМІНАЦІЯ 1. Поезія про Україну (громадянська лірика, твори про 

історичне минуле України, про події сьогодення тощо); 

Усього учасників – 5. 

Назва добірки, 

назва твору 

Новизна  

творчих 

пошуків, 

індивідуальні

сть 

автора 

(максимум – 

20 балів) 

Глибина 

думки,  

оригінальність 

поетичного 

мислення 

(максимум – 

20 балів) 

Відповідність  

темі, жанру, 

стилю…  

(максимум – 

20 балів) 

Мовна 

грамотність  

(дотримання  

усіх мовних 

норм)  

(максимум 

– 20 балів) 

Авторський 

потенціал 

розвитку 

(можливість 

сценічного 

втілення, 

майбутньої 

публікації 

тощо)  

(максимум 

– 20 балів) 

Сума   

балів  

конкурсної  

роботи  

1. «Буря над 

нашим краєм»  
      

2. «Страшна 

війна»  
      

3. «Те, що 

болить»  

 

      

4. «Душею 

України 

говорю» 

 

      

5. «Хайтарма» 

 
      

 

1) Вибране із добірки «Буря над нашим краєм»:  

Знялася буря, грім, гроза і блискавиця. 

Луна страшенний гуркіт 

Над краєм нашим українським! 

Та це не злість природи, 

а підлість нашого врага 

(так званого сусіди). 

Ця підлість прагне молодої крові , 

Пролитої в боях 

За честь і славу України. 

-Та досить крові молодої,- 

Твердо сказав народ український! 

Гордо ми піднесемо знамено 

І з піснею вперед на москаля підемо. 



Народ наш множиться, росте. 

І ворогів своїх він покарає! 

І незалежною Вкраїна знову стане! 

Майбутнє жде її значне. 

Бо Україна – це наш дім, сила і воля! 

Незалежна моя земля! 

***  

Синьо - жовтий колір – колір України. 

Жовтий - мрії золотії, синій – мирне небо. 

А на тому небі так багато ангелів святих, 

Так багато душ невинних, 

Так багато духом вільних 

Воїнів – героїв , славних козаків. 

Як би їм хотілось і земного раю. 

Пригорнути рідних в українськім вільнім краю. 

Це лише героїв мрії, нездійсненні мрії. 

І за спокій їхній молимось у руках з свічею 

Біля домовини,вкритої чорною землею. 

 

2) Вибране із добірки «Страшна війна»:  

Зима,що серце просвітила 

Залишить спогад у серцях. 

Прекрасна, мила Україна, 

Небесна сотня у віках. 

Вона повстала і повстане 

Іще не раз у нас в думках, 

І скаже світлій вірі слава 

І слава кожному із нас, 

Хто за Вкраїну, за свободу 

Ту кров святу проллє, 

І хто свому народу 

Віддасть усе єство, 

Що в нім живе. 

Минають дні,а віри все немає 

Її спалив до дна той весь ворожий люд. 

Та віра тільки в того не вмирає, 

Хто за щасливе майбуття своє подбає, 

Усе до краплі викладе, що має. 

І не боїться і гординя не бере. 

Потухлі стіни, 

Зроблені окопи. 

Там барикади, 

Тут обурений народ. 

І Беркут знову-знову на підході, 

А людям, що робити? 

А люди йдуть. 

А люди йдуть і маса давить в спину. 



Аж раптом чути постріл десь заздалегідь. 

То ж він потрапив у саму людину. 

"Допоможіть, допоможіть!!!" 

Усі збігаються і медики й буденні. 

В усіх турбота є за це своя. 

Тож лікарі медикаменти колять незліченно, 

Та повернути вже його не можна до життя. 

І плачуть всі,бо шкода їм Сергія, 

Який так ревно говорив Шевченкові слова. 

Й хотів лиш волі він для України, 

Хоча батьки бути не звідсіля. 

Тож був цей постріл перший, не останній 

Та перший, що підняв усіх з колін. 

Підняв усю Вкраїну до повстання. 

І волі прагнути усім звелів!!! 

 

3) Вибране із добірки «Те, що болить»:  

Ввірвалася в наш дім непрошена Війна. 

Зробила безлад у усіх кімнатах. 

Напевно, щось шукала тут вона 

Та найцінніше не змогла забрати. 

Вона залишила нам віру, 

Патріотизм, любов і силу, 

Згуртованість і відданість палку, 

Найголовніше – світлий розум й дух… 

Дух до святої перемоги й миру, 

Дух, що в душі ніколи не згора, 

Для України, ця Війна - не ворог, 

Вона з колін народ підняти помогла. 

***  

Так дощ ішов , так небо плакало, 

Схилялись при дорозі квіти. 

За тими, хто уже не з нами, 

Хто більш не зможе дню новому порадіти. 

Хто більш не скаже ніжно «Я кохаю» 

Й не зможе з дітками у літній парк сходити. 

За тими, хто уже стоїть перед дверима раю 

Хоч міг цей рай тут, на землі, створити. 

Поплаче небо, й знову усміхнеться 

Пройде печаль і сонце знов засяє, 

Бо навіть хто помер – залишиться живим, 

Коли його із серця свого не пускаєм. 

 

 



4) Вибране із добірки «Душею України говорю»:                
Не треба мене хоронити, 

Я в пам'яті буду завжди! 

У церкві прошу не дзвонити, – 

За мною прийдуть холоди. 

Покриюся снігом, упаду росою – 

Заплачеш за мною чи ні? 

Ну як ти? Болить? А я рани загою. 

Ти знаєш як тут на війні. 

Мене убивали хвилини тривоги, 

І серце так билось, мов знало...усе. 

Остання надія – молитися Богу. 

Хай він Україну від ката спасе. 

Болить в мені туга, і щастя чорніє. 

Орел двоголовий клює у ребро, 

Скубе мою душу, кричить, сатаніє 

І ставить на людях криваве тавро. 

Омана велика, а люди все вірять. 

Засліплені очі – це зброя Москви! 

Кацапи у слині свої зуби шкірять, 

Копають Вкраїні глибокі рови. 

Все марно, облуди, та втіха померкне! 

Самі упадете з своєї руки. 

Моя Україна живе і безсмертна! 

Повстала, зродилась на вічні віки! 

 

5) Вибране із добірки «Хайтарма» (з кримсько-татарської  «Повернення», 

народний танець) 

Ви знущалися з мого народу! 

Депортації, й знов на Сибір, 

Відбирали ви в нас і Свободу, 

Але Ми вас сильніші, повір. 

Відбирали ви й наші домівки, 

І били, за те, що Ми Люди! 

Відбивали ви наші кінцівки, 

Не чуючи й болю у грудях. 

Але ми, повернулись в Крим, 

Це навіки, лиш Наша земля! 

Але знову, якийсь "побратим" 

Вважає, що Крим для Кремля! 

Ні, не стане москальським півострів, 

Де і досі звучить Хайтарма! 

І не чутно вже ваших оркестрів 



Бо настане лиш Наша весна. 

*** 

Я вас прошу, поверніть мені Крим! 

Я не можу без сонця і моря! 

Я так хочу повернутися в дім, 

Де лунатиме рідна мова. 

Я вас прошу, поверніть мені Крим! 

І вологе ранкове повітря  

Поверніть мені, прошу той грім, 

Що лунав десь в середині літа. 

Поверніть, я вас прошу життя! 

Що забрали мене не спитавши! 

Ви забули про всі почуття, 

Майбутнє в окопах сховавши. 

Я вас прошу, поверніть мені гори! 

Що з дитинства на пам'ять я знаю. 

Поверніть мені ясні зорі, 

Ті що й досі як сон зберігаю. 

Відібрали ви в мене життя! 

А у Криму забрали майбутнє! 

Нема вам «брати» каяття, 

В країні незламних й могутніх. 

 

НОМІНАЦІЯ 2. Поезія Світу (пейзажна лірика, у якій присутнє філософське 

змалювання краси і багатства світу природи, оспівування її неповторності 

тощо); 

Усього учасників – 2. 

Назва добірки, 

назва твору 

Новизна  

творчих 

пошуків, 

індивідуальні

сть 

автора 

(максимум – 

20 балів) 

Глибина 

думки,  

оригінальність 

поетичного 

мислення 

(максимум – 

20 балів) 

Відповідність  

темі, жанру, 

стилю…  

(максимум – 

20 балів) 

Мовна 

грамотність  

(дотримання  

усіх мовних 

норм)  

(максимум 

– 20 балів) 

Авторський 

потенціал 

розвитку 

(можливість 

сценічного 

втілення, 

майбутньої 

публікації 

тощо)  

(максимум 

– 20 балів) 

Сума   

балів  

конкурсної  

роботи  

1. «Поезія про 

щось і ні про 

що»  

      

2. «Таємниці 

душі»  
      

 

 



1)Вибране із добірки «Поезія про щось і ні про що»:  

Ніч у пошуках єдиної зірки 

веде її немов би до вінця. 

День знаходить зранку сонце, 

його світло б'є з лиця. 

Йду в цім світі шукачем, 

Де, здавалось би, нема кінця. 

Дивлюсь, йду, біжу, буває, спотикаюсь, 

так тече життя ‒ ріка. 

Завше йдеш і щось шукаєш, 

серед купи всього зайвого. 

Десь заховане щось незбагненне, ти знаєш, 

Апелює думка мислення твого. 

Ти шукач, знайшовши, зміст надав своїм думкам, 

Що було б якби не твій ідейний зміст, 

Карта істин, марень твоїх і табу. 

Ти б став масою у всіх живих аспектах, 

Ти б не був історією світу. 

Найкраще бути шукачем, 

Знайти у всьому свою суть, 

зрубати масові стальні замки мечем, 

А не чекати поки їх відімкнуть. 

 

2) Вибране із добірки «Таємниці душі»:  

Я Богу дякую за те, 

Що дав мені життя з тобою. 

За почуття оте святе, 

Що піднімає душу з болю. 

Твоє кохання – ніжності роса. 

Таке ж з світанком раннім дозріває. 

Твої цілунки – радості краса, 

Яка забутою ніколи не буває. 

Я вірю, що майбутнє збережем 

І допоможе нам у цьому доля. 

І формула написаних поем, 

Дасть зрозуміти важливість цього слова. 

 

 

 

 

 



НОМІНАЦІЯ 3. Поезія почуттів (інтимна лірика, емоційні роздуми про 

кохання, дружбу, пережите й відчуте автором); 

Усього учасників – 7. 

Назва добірки, 

назва твору 

Новизна  

творчих 

пошуків, 

індивідуальні

сть 

автора 

(максимум – 

20 балів) 

Глибина 

думки,  

оригінальність 

поетичного 

мислення 

(максимум – 

20 балів) 

Відповідність  

темі, жанру, 

стилю…  

(максимум – 

20 балів) 

Мовна 

грамотність  

(дотримання  

усіх мовних 

норм)  

(максимум 

– 20 балів) 

Авторський 

потенціал 

розвитку 

(можливість 

сценічного 

втілення, 

майбутньої 

публікації 

тощо)  

(максимум 

– 20 балів) 

Сума   

балів  

конкурсної  

роботи  

1. «Спогади, які 

приходять 

навесні» 

      

2. «Поезія душі»       

3. «Ліричні 

роздуми» 

 

      

4. «Весняний 

аромат 

кохання» 

 

      

5. «Іскорки 

кохання» 

 

      

6. «Коли паперу 

стає замало» 

 

 

      

7. «Обличчя 

кохання» 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)Вибране із добірки «Спогади, які приходять навесні»:  

Позич мені пам’ять, бо я не пам’ятаю.  

Позич, щоб я згадала, як ти йшов. 

Позич, щоб не забула, як чекала. 

Позич...аби мене ти ще знайшов. 

Скажи мені, як можна відпустити, 

Якщо ти знаєш, що знайшов своє? 

Коханий, я не хочу загубити... 

Момент, кохання і життя твоє. 

Як перша зірка зійде, ти чекай... 

Щоб душі наші в темряві зійшлися. 

Коханий, прошу, вічно пам’ятай... 

Як ми під львівським місяцем знайшлися. 

***  

Немов би діаманти розсипало, 

Те небо, що колись єднало нас. 

А знаєш, воно ніби знало, 

Що прийде ще для щастя час. 

Лютневий дощ ламав бетонні рами, 

Ті стіни, що поставили собі. 

І на асфальті вигравав мажорні гами, 

А я....не забувалася в тобі. 

Те сіре небо пахло теплим чаєм, 

І безтурботністю та щастям кожен раз. 

Так добре, що ми радість не втрачаєм... 

І вміємо не пам'ятати всіх образ. 

Вечірнє місто нас тягло в обійми, 

Шуміло в вухах тишею гучною.. 

Ну а між нами гуркотіли війни, 

Єднаючи нас ніжністю нічною.. 

На ранок все ставало на місця, 

Вже спати йшло щасливе місто Лева... 

І наша зустріч бігла до кінця... 

Ну от трамвай. І Пасічна. Кінцева. 

 

 

2)Вибране із добірки «Поезія душі»:  

Кожна мить, немов, наповнена коханням, 

Таким безмежним подихом тепла. 

Тепла, й обіймів неповторних. 

Неповторних ночей, проведених разом. 

Разом вони, немов, повітря 

Яким лиш дихають вони. 

Вони два серця, що б’ються 

завжди в ритмі, дві душі, 

пов’язані вузлом кохання. 

Разом вони, прекрасні й особливі. 



Він милий, ніжний, трішки божевільний. 

Вона, усміхнена й прекрасна 

Немов промінчик сонця, 

що завжди так ніжно сяє. 

Якщо читаючи рядки, 

згадав її або його 

Бережи, і міцно ти тримай… 

Бережи, цю мить наповнену коханням. 

 

 

3)Вибране із добірки «Ліричні роздуми»:  

Я задивляюсь у твої зіниці, 

Вони як дві бездонні криниці, 

Чиста вода в них, не каламутна, 

Але чом в них видна туга? 

Такі тужливі твої чисті очі, 

Смуток із них так і хлюпоче, 

Наповняються два озерця, 

Твої сльози крають мені серце. 

На щоці сльозинка блистить, 

Розкажи мені, що тебе болить? 

Я розвію твою тугу, 

Ти забудеш всяку наругу, 

Я висушу два озерця, 

Не бери все так близько до серця. 

Повір мені, не печалься, 

Я страждаю за тебе, зглянься. 

Ти у вічі мені подивись, 

Забудь про печаль, посміхнись,  

Нехай заблищать два озерця, 

Прошу, не бери все так близько до серця. 

 

 

4) Вибране із добірки «Весняний аромат кохання»:  

Мене помітив не одразу, 

Та все ж проскочили маленькі іскорки вогню, 

Немов спалили моє серце зразу 

Й уста мої тремтіли, неначе з кришталю. 

Скажи! Хіба ти не помітив? 

Що вмить прийшла весна до нас! 

Сніги зійшли, і ніжний вітер 

Дмухнув теплом до нашого вікна. 

І темні хмари в небі розійшлися, 

Бо раптом ти заговорив: 

«Побудь зі мною, залишися! 

Своїм теплом, благаю, огорни…»  

Це пролунало, наче грім в спекотний ранок 



твій ніжний поцілунок наостанок…  

Я вдячна за хвилинки Раю на Землі 

Все, що було, уже залишиться в мені. 

 

 

5)Вибране із добірки «Іскорки кохання»:  

Переливалися веселки кольори, 

Надворі вечоріло, в’яло листя, 

Волосся підіймалось догори, 

Калини вітром колихалося намисто. 

Ми були там – на волі серед поля. 

Не бачили людей чужих облич. 

І як на диво опадала хвоя… 

Я прислухалася до лісу мудрих притч. 

Та все затихло - сніг пішов : 

Такий їдкий, холодний та бездушний. 

І ти пішов, та більше не прийшов, 

Мене покинув у мороз гримучий. 

Я плакала і довго не стихала, 

Я рвала одяг, мерзла на вітру. 

Від холоду я до землі припала, 

Душа моя померла на льоду. 

Це ж ти згубив її без смутку і без жалю! 

Це ти своє кохання розлюбив! 

Маленьку душу з крихкістю кришталю 

Занапастив , принизив і розбив ! 
  

 

6)Вибране із добірки «Коли паперу стає замало»:  

Дороги. 

Станції. 

Вокзали. 

Фіксації. 

Ковток повітря: вдихни радіації. 

Сьогодні з тобою, 

Без тебе руйнації. 

Ти мій опіум... 

Мої галюцинації. 

***  

Ти забирав мене у самотності, 

Наражав на скоєння грішностей, 

У тобі так багато кислотності, 

Що з'їда мої принципи й ніжності. 

Терпкі дотики зводили з розуму, 

Закипала у венах смола, 

І тихенько в серці морозному 

Розтавали шматки мого "я" . 



Через тебе я стала спокійною, 

Не потрібно мене нервувати. 

Десь поділось моє "бути сильною", 

Все, що можу: тебе цілувати. 

 

 

7)Вибране із добірки «Обличчя кохання»:  

Лишень протягни, коханий, мені долоні, 

знайди мене у повітрі, у сонця променях. 

Поряд з тобою. Там мене зараз найбільше. 

Крізь повіки сонні побачу твій силует 

за тюлевою фіранкою на підвіконні, 

або на сторінках місцевих газет. 

Якщо спіймаєш мене, тримай міцніше, 

я маю звичку втікати крізь пальці. 

Слідкуй пильніше. 

Клич голосніше. 

Не дай мені згинути, як гинуть в полоні вигнанці. 

Поки будеш чекати, заспівай колискову, 

або намалюй мій портрет гуашшю… 

Я дізнаюсь про це, обов’язково! 

Я стану тінню кожного слова, 

Я не покину тебе нізащо. 

Ти відчуєш мене у ніжності вітру, 

у шелесті клену, у смаку вишні, 

у дивних наспівах, у морській палітрі, 

в очах незнайомки, в ліхтарному світлі. 

У кожному, кожному моєму для тебе вірші. 

Я з’явлюсь біля тебе, поцілую у скроню, 

ти всміхнешся, як щире мале хлоп’я. 

Тільки прошу, крізь усі перепони, 

простягай, коханий, до мене долоні 

щоразу, коли вимовляю ледь чутно 

твоє рідне до щему ім’я. 

 

 

 

 

 

 

 



НОМІНАЦІЯ 4. Поезія дитинства (ліричні твори про власне дитинство, твори 

про шкільні будні, про вчителів, твори про дитячий світ, твори для 

наймолодших тощо); 

Усього учасників – 1. 

Назва добірки, 

назва твору 

Новизна  

творчих 

пошуків, 

індивідуальні

сть 

автора 

(максимум – 

20 балів) 

Глибина 

думки,  

оригінальність 

поетичного 

мислення 

(максимум – 

20 балів) 

Відповідність  

темі, жанру, 

стилю…  

(максимум – 

20 балів) 

Мовна 

грамотність  

(дотримання  

усіх мовних 

норм)  

(максимум 

– 20 балів) 

Авторський 

потенціал 

розвитку 

(можливість 

сценічного 

втілення, 

майбутньої 

публікації 

тощо)  

(максимум 

– 20 балів) 

Сума   

балів  

конкурсної  

роботи  

1. «Для мами»       

 

1) Вибране із добірки «Для мами»:  

Спасибі мам, що народила! 

І ніжно на руках носила. 

В безсонні ночі плач терпіла. 

Коли образили – жаліла. 

Бо ми з тобою – одне ціле 

Ти найдорожча у житті! 

Порадиш завжди зрозуміло. 

Тону в твоїй я доброті. 

І гарний голос – флейти звук, 

Умілі руки готують найсмачніше. 

Тому в обіймах теплих рук. 

Твоє обличчя наймиліше. 

Пробач за всі сварки між нами.  

Не завжди я була правою. 

Давай відпустимо образи, 

Як в небо ліхтарями, 

Мені ні з ким так рідно, як з тобою. 

Прошу тебе частіше посміхайся, 

І на капризи мої не зважай. 

Зі мною завжди залишайся. 

Люблю тебе, про це не забувай! 

Спасибі мам, що народила! 

В безсонні ночі плач терпіла. 

Коли образили – жаліла. 

Спасибі мам, що народила! 

 



НОМІНАЦІЯ 5. Вільна поезія (твори тематичного розмаїття (інших, 

визначених автором, тематичних горизонтів) та ширшого жанрового діапазону 

(білі вірші, верлібри, поезія в прозі, ліричні мініатюри, рубаї, хоку, танка тощо). 

Усього учасників – 3. 

 
Назва добірки, 

назва твору 

Новизна  

творчих 

пошуків, 

індивідуальні

сть 

автора 

(максимум – 

20 балів) 

Глибина 

думки,  

оригінальність 

поетичного 

мислення 

(максимум – 

20 балів) 

Відповідність  

темі, жанру, 

стилю…  

(максимум – 

20 балів) 

Мовна 

грамотність  

(дотримання  

усіх мовних 

норм)  

(максимум 

– 20 балів) 

Авторський 

потенціал 

розвитку 

(можливість 

сценічного 

втілення, 

майбутньої 

публікації 

тощо)  

(максимум 

– 20 балів) 

Сума   

балів  

конкурсної  

роботи  

1. «Libertas ad 

te» («Свобода 

бути собою») 

 

      

2. «Відшукай»       

3. 

«Пробудження 

весняного 

тепла» 

 

      

 

 

1)Вибране із добірки «Libertas ad te» («Свобода бути собою»):  

По-своєму щасливою була вона. Тішилася, як наївна дитина краплями дощу 

і дивувалася, як можна його не любити (особливо, коли ти вдома). Її 

приваблювали книги, які манили до себе оригінальними обкладинками з 

інтригуючими назвами. Вона обожнювала природу, бо тільки з нею вільно 

залишалася собою. Нічні поїздки на велосипеді були її стихією (швидкість і 

свобода під зоряним небом робили її незалежною).     

 Соломія була вічним романтиком і водночас великим згустком енергії, 

що маскувався за тендітною фігурою. Спів робив її сильнішою, а поезія – 

надихала. Вона ніколи не розлюбить небо яскраво-блакитного кольору і… його, 

який дав їй відчуття потрібності. 

Лука полюбив її веснянки, невимушеність і безпосередність, а вона – його 

надійні руки, які дарували відчуття захищеності… (поезія у прозі) 

 

2)Вибране із добірки «Відшукай»:  

Хочеш летіти – лети 

Тримати я тебе не стану 

Хочеш кричати – кричи 

А вітер загоїть розтерзані рани 

Хочеш кохати – кохай 



Бо я вже давно не кохаю 

Та лише з думками про тебе, 

тихо я засинаю 

Попрошу одне тебе 

Ти мене не тримай 

Або ні… 

Відшукай, чуєш, ти відшукай 

Ту мене, що кохала до нестями 

І вірила в магію зірок 

А я її, знаєш, теж пошукаю 

Ту мене, що певне із чужого, 

Дурного, сліпого веління, 

забула про ніжність і тепло 

Вона ще й досі кохає 

та ти не думаєш, 

про неї уже… давно  

 

3)Вибране із добірки «Пробудження весняного тепла»:  

Вже розквітають перші квіти, 

а на майданчиках граються діти. 

Блакитне, гарне, ніжне небо, 

пташки співають, що ще треба? 

Прийшла весна, прийшло тепло 

і на душі все розцвіло. 

Милуючись цією ось красою, 

криштальною, прозорою росою. 

Вчусь цінувати кожну мить, 

коли у серці ніби музика звучить. 

Адже для щастя нам так мало треба, 

щоб лиш над нами було мирне небо. 

Щоб були добрі люди на землі, 

а у гаях співали солов’ї. 

Щоб кожен ранок нам світило сонце, 

і птахи всім співали у віконце. 

А на душі в людей було тепло, 

і у житті біди щоб не було. 

Прийшла весна, пора радіти, 

і з нетерпінням вже чекати літа. 

 

 

 

 

 

Дякую, що дочитали )))  
 

 

 



Поетичний велосиПЕД 
 

Фінал  
 

Запрошуємо на гала-концерт 
фіналістів 

Факультетського конкурсу  
поетичного слова!!! 

 

21 березня, вівторок  

15:00 

ФПО, Актова зала (ауд. 50) 
 

Модераторка – Роксолана Жаркова  
 

 
 

 



Фінішував «Поетичний велосиПЕД»!  
  

(гала-концерт фіналістів Факультетського конкурсу поетичного слова)  

 
Будь хліборобом, а чи поетом, 

що, мов зернини, збирає рими. 

Пройди красивим по цій планеті, 

залиш нащадкам вагоме, зриме... 

В саду травневім – розквітлу грушу, 

у чистім полі – яру пшеницю... 

Залиш нащадкам таке, щоб душу 

поїло спраглу, немов криниця.  

(М. Лутчин) 

 

21 березня, у Міжнародний день поезії, на факультеті педагогічної освіти 

відбувся довгоочікуваний гала-концерт фіналістів Факультетського конкурсу 

поетичного слова «Поетичний велосиПЕД» (організаторка й модераторка – 

Р. Жаркова). Девізом Конкурсу стали мотивуючі слова Енштейна: «Життя – це 

катання на велосипеді. Аби зберігати рівновагу, мусиш рухатися вперед!». Та й 

сама назва творчого батлу переконує, що ПЕДагоги таки надзвичайно 

спортивні й гармонійні натури, що їхній рух до висот знань-умінь-навичок 

триває постійно, ціле життя.    

   Таке творче змагання було проведено цього року вперше. Упродовж 

місяця  (з 06 лютого до 06 березня) тривав прийом конкурсних робіт наших 

студентів. Вони мали чудову можливість поділитися своєю творчістю, 

розповісти віршами про себе, про те, що радує, а що болить. На поштову 

скриньку конкурсу надійшло 18 заявок-анкет з доданими текстами. Наші 

конкурсанти виявили неабиякий творчий потенціал! Учасники подали по 3-4 

тексти кожен, усього – більше півсотні щирих поетичних роздумів та зізнань! 

За рішенням оргкомітету всі учасники стали фіналістами, отримавши шанс 

виступити зі своїми пробами пера на сцені рідного факультету.  

Радує, що студенти-фіналісти серцями відчувають, що вчитель має бути 

інтелектуалом, інтелігентом, тонким психологом, артистом, людинолюбом, 

бібліофілом… Але коли Педагог є ще й Поетом – це справді натхненно!                   

«Я вірю в могутню, безмежну силу слова вихователя. Слово – найтонший і 

найгостріший інструмент, яким ми, вчителі, маємо вміло торкатися сердець 

наших вихованців. Слово – найтонший дотик до серця» - писав колись Василь 

Сухомлинський…  

Наші учасники, представляючи п’ять номінацій (тематичних напрямів 

Конкурсу) презентували глядачам не лише художні тексти, а й власні роздуми 

про літературну творчість, поезію у своєму житті, ділилися дитячими 

спогадами про школу, улюблених вчителів, які часто ставали натхненниками і 

поводирями у світ Слова. Кожен фіналіст – то окремий образ поетичного «я», 

філософський, романтичний, ніжний чи хвилюючий, то окремий поетичний 

ритм, окрема мелодика, окрема історія чи драма.  

У першій номінації – «Поезія про Україну» – тривожний полілог про 

минуле і сучасність рідного краю творила п’ятірка чарівних фіналісток:  

шукачка світла Яна Бавус (ФПШ-11), поетична художниця Олена Качалка 



(ФПШ-11), окрилена літературою Наталія Курпіль (ФПШ-21), усамітнена 

фантазерка Ірина Пошивак (ФПШ-31) й українка із кримськотатарським серцем 

Олена Шинкарук (ФПС-41).  

У другій номінації – «Поезія Світу» – глядачів порадував творчий 

майже-дует, творчий діалог хлопця і дівчини. На сцені зустрілися музичний 

філософ Мирослав Барабаш (ФПС-31) і усміхнена мандрівниця Діана 

Кульчицька (ФПШ-11).  

У третій номінації – «Поезія почуттів» – присутніх вразила своїми 

одкровеннями щаслива сімка трепетних поеток: мрійниця, закохана у Львів 

Наталія Білик (ФПД-32), дослідниця природи і людей Ніколетт Варга (ФПШ-

32), сором’язлива галичаночка Марічка Вахула (ФПД-11), поетична 

спортсменка Оля Лавро (ФПШ-11), співачка ніжності Олена Скоринович 

(ФПЛ-11), зачарована мовчанням Альона Скуміна (ФПС-41), упевнена у словах 

Ірина Собко (ФПШ-34).  

У четвертій номінації – «Поезія дитинства» – виступила одна учасниця 

з віршем, натхненним материнською Любов’ю. Свою присвяту Матері 

прочитала Юлія Глива (ФПС-21).  

Остання, п’ята номінація – «Вільна поезія» – подарувала глядачам 

емоційне переживання проникливих текстів у виконанні справжньої 

велосипедистки Марії Лозинської (ФПШ-43), не завжди впевненої, але завжди 

щирої Софії Миронович (ФПШ-22) і дружелюбної весняної феї Каріни 

Щербатої (ФПС-31).          

 Члени журі (викладачі факультету: Мачинська Н.І, Стахів М.О., 

Крохмальна Г.І., Лущинська О.В., Заячківська Н.М., Лещак Т.В.,  Жаркова Р.Є.; 

і незалежний експерт – письменниця Віоліна Ситнік (м. Кам’янець-

Подільський) були захоплені силою слова і глибиною думки молодих 

поетичних талантів. Напередодні гала-концерту журі визначило кращі поетичні 

твори шляхом таємного голосування (жодних імен-прізвищ не подавалося, 

вказана була тільки назва поетичної добірки, з якої узято вірш для прочитання). 

Важливими критеріями, на думку членів журі, були новизна творчих пошуків, 

індивідуальність автора, оригінальність поетичного мислення, відповідність 

темі, жанру й стилю, мовна грамотність і, звичайно, авторський потенціал 

подальшого розвитку. Після читань і перечитувань, напружених роздумів і 

вагань, журі обрало переможців:  

Номінація «Поезія про Україну»:  

1 місце – Ірина Пошивак;  

2 місце – Олена Шинкарук;  

3 місце – Наталія Курпіль;  

Номінація «Поезія Світу»:   

1 місце – Діана Кульчицька;  

2 місце – Мирослав Барабаш;  

 Номінація «Поезія почуттів»:  

1 місце – Наталія Білик;  

2 місце – Олена-Ольга Скоринович;  

3 місце – Альона Скуміна; 

 Номінація «Поезія дитинства»:  

1 місце – Юлія Глива;  



 Номінація «Вільна поезія»:  

1 місце – Марія Лозинська;  

2 місце – Каріна Щербата;  

3 місце – Софія Миронович.     

 

Відзнаки читацьких симпатій журі отримали: «за актуальну поезію про 

Україну» – Яна Бавус; «за сердечну поезію про Україну» – Олена Качалка; «за 

душевну поезію почуттів» – Ніколетт Варга; «за оптимістичну поезію почуттів» 

– Марічка Вахула; «за ароматну поезію почуттів» – Оля Лавро; «за ніжну 

поезію почуттів» – Ірина Собко.  

Дипломами й подарунками фіналістів нагороджував голова журі 

Конкурсу, декан факультету педагогічної освіти Д.Д. Герцюк. У вітальному 

слові декан зазначив, що поезія дійсно виконує функцію порозуміння між 

людьми різних націй і культур, що ухвала ЮНЕСКО про святкування 

щорічного Всесвітнього дня поезії дозволила кожному замислитися про ту 

важливу етико-естетичну роль поетичного слова у формуванні особистості 

людини. За переконанням Д.Д. Герцюка, такі конкурси допомагають 

студентській молоді проявити свій творчий хист, виховати у собі почуття 

прекрасного, спонукають майбутніх працівників освітянської ниви до читання і 

пізнання художнього слова, до самоосвіти і самопошуку.  

Глядачі зі завмиранням сердець слухали поезії, насолоджувалися 

прекрасними піснями у виконанні Марти Чави (життєствердна «Україна – це 

я»), Василини Сколоздри (запитальна «Хто, як не ти?»), Юліанни Задерецької 

(сповідальна «You Light Up My Life»), Соломії Василець (болісна «Троянда-

ружа»), Романи Турко (радісна «Розпитаю про любов»), Ірини Драган 

(піднесена «Кохана»), Олі Андрусишин (запальна «Майже весна»). До сліз 

схвилювала присутніх танцювальна композиція «Мальви», яку блискуче 

втілила на сцені Неля Салай.  

Сподіваюся, поетичне березневе свято надовго залишиться у душах 

наших фіналістів. Адже поезія, як і весна, повинна тривати, сонцем зігріваючи 

усе навколо! Наостанок хочеться ще раз привітати учасників і переможців 

Факультетського конкурсу поетичного слова «Поетичний велосиПЕД», 

побажати їм щоденного натхнення, сил і віри у досяжність будь-яких висот! 

Також хочеться подякувати глядачам, усім, хто розділив з нами хвилини 

поетичного свята! Бо без вас, наших дорогих глядачів і слухачів, не було б такої 

сприятливої атмосфери єднання автора і читача, адже, як писав Юрко Іздрик,  

«людина сама нічого не може  

людині завжди потрібен інший  

на кого себе помножити можна  

для кого варто писати вірші».  

 

Роксолана Жаркова,  

організаторка конкурсу, член журі               

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


