
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ПЕРЛИНА СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ Є 

НАДІЙНОЮ ЗБРОЄЮ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ 

 

Шановні колеги, педагоги, батьки, учні, пропоную звернутися до витоків 

української та світової культури, що забезпечує патріотичне виховання 

здобувачів освіти закладів освіти різних типів, дітей та учнівської молоді.  

У бібліотеці Культура AeLib – Бібліотека світової літератури. 

Оригінали та переклади – Library of the world literature – original texts and 

translations, ви можете ознайомитися з художньою літературою за рубриками: 

- Літератури Стародавнього Сходу 

- Антична література: Греція 

- Антична література: Рим 

- Література Середньовіччя 

- Література Відродження 

- Література XVII століття (Бароко, Класицизм) 

- Література XVIII століття (Просвітництво, Сентименталізм)  

- Література ХІХ століття: Романтизм 

- Література ХІХ століття: Реалізм 

- Література межі ХІХ-ХХ століть 

- Література ХХ століття: Модернізм 

- Література ХХ століття: Постмодернізм  

- Сучасна література (1990-нині) 

На сайті Національної бібліотеки України для дітей – головної 

дитячої книгозбірні країни! (https://chl.kiev.ua) ви можете переглянути 

матеріали, які призначено не тільки читачам-дітям, але й батькам, педагогам, 

бібліотечним фахівцям. Тут Ви знайдете актуальну інформацію про життя 

Національної бібліотеки та інших дитячих бібліотек України, дізнаєтесь про 

найкращі сучасні видання для дітей, зможете здійснити пошук в 

електронному каталозі, ознайомитися з перлинами книговидання для дітей з 

Фонду рідкісної книги, задати питання бібліографу тощо. 

https://ae-lib.org.ua/_lit_east.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_ant_greece.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_ant_rome.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_medieval.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_renaissance.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_XVII.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_XVIII.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_XIX_romantism.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_XIX_realism.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_XIX-XX.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_XX_modernism.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_XX_post.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_modern.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_child.htm
https://ae-lib.org.ua/_lit_child.htm
https://chl.kiev.ua/


Подорож сторінками сайту Львівської обласної бібліотеки для дітей, ми 

сподіваємось, також буде цікавою і корисною! (http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/ 

Львівська обласна бібліотека для дітей) та сайту «Електронна бібліотека 

української літератури (світова література)» https://www.ukrlib.com.ua/books/. 

Сьогодні по-новому, надзвичайно актуально звучить вірш В.Сосюри, 

який ви зможете прослухати у відеозапису за посиланням: 

https://youtu.be/3Y_kbDC1MNE В.Сосюра «Любіть Україну». 

 

Любіть Україну, як сонце любіть, 

як вітер, і трави, і води... 

В годину щасливу і в радості мить, 

любіть у годину негоди. 

 

Любіть Україну у сні й наяву, 

вишневу свою Україну, 

красу її, вічно живу і нову, 

і мову її солов'їну. 

 

Без неї – ніщо ми, як порох і дим, 

розвіяний в полі вітрами... 

Любіть Україну всім серцем своїм 

і всіми своїми ділами. 

 

Для нас вона в світі єдина, одна, 

як очі її ніжно-карі... 

Вона у зірках, і у вербах вона, 

і в кожному серця ударі, 

http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/
https://www.ukrlib.com.ua/books/
https://youtu.be/3Y_kbDC1MNE%20В.Сосюра


 у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, 

у пісні у кожній, у думі, 

 дитячій усмішці, в дівочих очах 

і в стягів багряному шумі... 

 

Як та купина, що горить – не згора, 

живе у стежках, у дібровах, 

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 

у хмарах отих пурпурових, 

 

в огні канонад, що на захід женуть 

чужинців в зелених мундирах, 

в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь 

до весен і світлих, і щирих. 

Юначе! Хай буде для неї твій сміх, 

 і сльози, і все до загину... 

Не можна любити народів других, 

коли ти не любиш Вкраїну!.. 

 

Дівчино! Як небо її голубе, 

люби її кожну хвилину... 

Коханий любить не захоче тебе, 

коли ти не любиш Вкраїну. 

 

Любіть у труді, у коханні, в бою, 

в цей час коли гудуть батареї 

Всім серцем любіть Україну свою, 

і вічні ми будемо з нею!  

Подано за першою публікацією 1944 року (примітка Укрлібу). 

Ваші онлайн екскурс ви можете продовжити на сайтах:  

http://ukrcenter.com Бібліотека українського центру  

http://kazkar.at.ua Дитячий світ «Казкар» 

http://ukrcenter.com/
http://kazkar.at.ua/


http://nbuv.gov.ua Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

http://www.elibukr.org/index.php/uk/  Електронна бібліотека України 

https://ukrclassic.com.ua  Електронна бібліотека – Все для вивчення Укр. літ. 

https://ukrclassic.com.ua  Бібліотека української літератури 

http://lib.shiftcms.net Електронна бібліотека України (Зарубіжна література) 

http://chytanka.com.ua Дитяча бібліотека онлайн «Читанка» 

 

Https://Sites.Google.Com/Site/Openbookclassic/ Безкоштовна онлайн бібліотека 

«Відкрита книга»  

http://www.pysar.net БІБЛІОТЕКА КОШОВОГО ПИСАРЯ 

https://derevo-kazok.org/audio-tales/ Дерево казок. Саме тут ви можете читати і 

слухати казки (аудіо) різних народів світу. 

      

 

 

В.о. завідувача кафедри теорії і методики  

змісту освіти, кандидат педагогічних наук   Лариса СЄРИХ 

http://nbuv.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://www.elibukr.org/index.php/uk/
https://ukrclassic.com.ua/
https://ukrclassic.com.ua/
http://lib.shiftcms.net/
http://chytanka.com.ua/
https://sites.google.com/site/openbookclassic/
http://www.pysar.net/
https://derevo-kazok.org/audio-tales/

