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                  Юна письменниця Олександра Бурбело 
                                 (01.01.1998 – 05.09.2013) 
 

Бурбело Олександра Сергіївна (1998-2013) – поетеса, 
прозаїк. Автор 12-ти книг. Лауреат численних 
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів. В її портфоліо 
більше п’ятдесяти грамот, дипломів, подяк, сертифікатів.  

5 вересня 2013 року юна письменниця відійшла у 
вічність внаслідок тяжкої хвороби. 02 липня 2015 року 
Олександру Бурбело посмертно прийняли в члени 
Національної спілки письменників України. Це унікальний 
випадок: школярку неповних шістнадцяти років посмертно 
прийняли у Спілку. Вона наймолодший член НСПУ і 
назавжди залишається п’ятнадцятилітньою. 

У грудні 2016 року оголошено про заснування щорічної 
літературно-мистецької премії журналу «Вінницький край» 
імені Олександри Бурбело – «Струна на арфі України» і 
щорічного конкурсу на кращу поетичну і прозову публікацію 
для творчої молоді шкіл Вінниччини віком до 16 років.  

Композитори Ігор Шуберт та Сергій Брайлян написали 
музику на вірші Саші, й у 2017 році вийшов збірник пісень 
«Свої пісні дарую всім на радість»,  

Із 2017 року твори Олександри Бурбело внесені до 
шкільної програми з української літератури 5-9 класів та 
вивчаються в усіх навчальних закладах України. Її творчість 
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пронизана патріотичними почуттями, радістю, любов’ю до 
рідної землі. Дев’ятнадцять поетів України присвятили біля 
сорока своїх віршів творчості Саші, які включені у книжечку 
«Друзі по перу – Олександрі Бурбело» (Вінниця, 2018). 

Також вийшла в світ «Книга вінницького школяра» 
(2018-2019), якою забезпечили всіх першокласників Вінниці. 
У розділі книги «Славетні подоляни на усі віки» в одному 
ряду з Михайлом Коцюбинським, Миколою Пироговим, 
Михайлом Стельмахом, Євгеном Гуцалом, Данилом 
Заболотним, Миколою Леонтовичем, Радіоном Скалецьким, 
Натаном Альтманом є фото та інформація про Олександру 
Бурбело.  

Видані шкільні підручники «Українська література. 
Хрестоматія + позакласне читання. 6 клас» (Київ, 2017), 
«Антологія. Казки в шкільному курсі літератури. 5-6 класи» 
(Харків, 2019), «Сучасна художня література. 5-6 класи» 
(Київ, 2019) та «Сучасна література рідного краю. 5-7 класи» 
(Харків, 2020), в яких є матеріали про Олександру Бурбело та 
її твори. Останні три підручники видані серією «Шкільна 
бібліотека» і ними забезпечені всі шкільні бібліотеки 
України. 

За майстерне втілення шевченківського духу у власній 
творчості і пропагування ідей Великого Кобзаря Олександру 
нагороджено Гран-Прі Міжнародного проєкт-конкурсу 
«Тарас Шевченко єднає народи» та відповідною медаллю 
(Київ, 2018). 

5 вересня 2019 року відбулося урочисте відкриття вулиці 
Олександри Бурбело на масиві «Поляна» села Бохоники 
Вінницького району Вінницької області. 

У 2020 році вийшли з друку два збірники пісень на слова 
О. Бурбело: «Українське поле», в якому 38 пісень восьми 
композиторів, та «Недоспівана пісня Олександри Бурбело» – 
26 пісень композитора Олеся Коляди. 

До 30-річчя Незалежності України вийшов у світ 
маркований конверт, на марці якого строфа із вірша 
«Молитва за Україну» Олександри Бурбело. «Погашення» 
унікальної марки відбулося 24.08.2021 року у всіх обласних 
центрах України.  
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Микола Ведмедеря 

Микола Олексійович Ведмедеря народився 28 жовтня 

1952 року у селянській родині. Дитинство і юність пройшли 

на хуторі Бугаївка Чугуївського району Харківської області. 

Самотужки опанував гру на гармоніці, потім на баяні. 

Служив в армії. Працюючи на Харківському тракторному 

заводі, одночасно навчався на курсах баяністів-хормейстерів 

при обласному Будинку народної творчості. Захоплення 

музикою привело його до Харківського культурно-

освітнього училища, а згодом – у педагогіку. 

Із 1978 року і донині Микола Олексійович проживає у 

м. Лозова, що на Харківщині. У міському дошкільному 

закладі № 62 двадцять п’ять років працював музичним 

керівником. Педагогічний досвід збагатив його, привернув 

до творчості – і з’явилися збірки пісень для дітей 

дошкільного, молодшого і середнього шкільного віку, 

старшокласників та української молоді загалом. 

Перша збірка дитячих пісень «Козачата» з’явилася 

лише у 1997 році. З того часу вийшло друком більше 40 

збірок переважно дитячих пісень. 
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Передмова 

Збірки члена Національної спілки письменників 

України Олександри Бурбело «Первоцвіт», «Зимова 

Україна», «Я лиш струна на арфі України» та «Золота 

росинка» заполонили душу і серце композитора Миколи 

Ведмедері. Так народилася збірка «Вінок з пісень». 

Багата і різнобарвна палітра збірки віддзеркалює 

духовну красу, яскравий талант юної поетеси. Її вірші 

сповнені щирістю, ніжністю, естетичною красою, наскрізь 

пронизані добротою і теплом. 

Усе це доповнює і підсумовує праця талановитого 

композитора Миколи Ведмедері, який допоміг відчути 

мелодику рідної мови, поклавши поетичні рядки на ноти. 

Сподіваємося, що нове видання збірки дитячих пісень 

допоможе музичним керівникам, вихователям, учителям 

музичного мистецтва, батькам навчити дітей розуміти красу 

і привабливість навколишнього світу в усій повноті, осягнути 

його глибину та розмаїття не тільки розумом, а й душею.  
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       Березневе капотіння 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

 
1. Стою під березневим капотінням, 
А тільки-но отут була зима. 
Десь полетіла в сивобрових тінях, 

І більше царства срібного нема. 
 

Приспів: 

Торкнуся до берізоньки сльозою, 

До білосніжки в березневім сні. 

Обсипана краплистою росою, 

Вона мов усміхається весні! 
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2. Берізонька, здивована весною, 

Стріпнула краплі з війок-гілочок, 
Зігнула брівку білою дугою: 
Довкола повінь в гомоні річок! 

 

Приспів 
 
3. Співає сніг у водах на осонні – 

Діждалась волі крига і скреса! 
А «кошенятка» верболозів сонні 
Срібляться м’яко, і така краса 

 

Приспів 
 

4. Довкола у блискучому промінні, 
У бульканні щасливому води, 
В березовій тоненькій світлотіні, 
Що кращого у світі не знайти! 

 

Приспів 
  

5. Весна – це дивовижний гімн свободі, 
Життя неопалима купина, 
Любов одвічна в нашому народі 

До України, що в серцях одна! 
 

Приспів 
  

6. Немов цимбали, грає капотіння, 
Скресає срібна крига на Дніпрі, 
І сонця яре, весняне цвітіння – 

На кобзаревій канівській горі! 
 

Приспів 
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Берізонька 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. Золоті монетки листопаду 
Сиплються з берізоньки дощем. 
До багачки осінь на пораду 
Йде, закутана туманом, як плащем. 
 
Підійшла, вклонилася низенько: 
– Дозволь слово мовити тобі. 
Бачиш, я стою – нещасна ненька – 
У туманах, горі та журбі.  
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2. Розумієш, три синочки маю. 
Меншенький лишився при мені, 
Жовтень з Вереснем – уже й не знаю … 
Десь далеко … ген, на чужині. 
 
Бо не маю я грошей для діток. 
Чим я можу їм допомогти? 
Вересень забрав останні квіти, 
Жовтень тільки й вимовив: “Прости”. 

 
3. По світах шукають собі долі. 
А тепер, боюся, й Листопад … 
Десь подався парубок у поле, 
А чи він повернеться назад? 
 
Мовила берізка співчутливо: 
– Заберіть багатство все моє. 
Знайте, і без нього я щаслива, 
Коли син ваш у господі є. 
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                        Вдома, в Україні 
Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

 
Я у себе вдома, в Україні. 

Навесні ось мріями цвіту, 

Задивляюся у небо синє, 

На корону сонця золоту. 

Я у себе вдома, в Україні! 

  

Навесні ось мріями цвіту, 

Бо й земля моя цвіте крилато! 

Відкриваю істину просту: 

Затишно удома, в своїй хаті – 

В Україні мріями цвіту! 
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Задивляюся у небо синє, 

Де хмаринки, як думок політ, 

А у серці – мова солов’їна, 

Що звучить піснями на ввесь світ! 

Задивляюся у небо синє. 

  

Вже корону сонця золоту 

Одягла щаслива Україна! 

Це мій дім, де вчуся і росту, 

Мріями у майбуття полину, 

Аж під квітку сонця золоту! 

  

Я у себе вдома, в Україні! 

І довкола рідні все краї – 

Веселкові, польові, гаїні, 

Де живуть і земляки мої, 

Бо я в себе вдома, в Україні! 
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Вербичка 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. Маю подругу вербичку – 

        Мов дівчатко, вербеня – 

На узгір’ї, біля річки, 

Зустрічаємось щодня. 

 

  І жартуємо доволі 

Край веселої ріки, 

Що аж заздрять нам тополі – 

Теж би грались залюбки.  
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2. Та дорослість заважає – 

Бачиш, виросли які! 

Але з них пушинок зграї 

З нами бавляться легкі. 

 

Ще й калина білим цвітом 

Посміхається до нас. 

Вербенятам, усім дітям 

І пушинкам – в добрий час! 
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Вишня Маринки 
Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

 
Достигли вишні-намистинки 

В зеленім маєві листків. 

Це вишня нашої Маринки – 

І зрозуміло все без слів, 

Що будуть киселі, компоти, 

Варенички і пиріжки. 

Адже Мариночка не проти 

Усе це їсти залюбки. 
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Вінницький музичний водограй 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
 

1. Водограю блискотливі струни, 

Де струмує Буг між берегів. 

Рідне місто, древнє й разом юне, 

Вінниця – царівна світлих снів! 

 

Приспів 

Вінниця, Вінниця! 

Білих лілей ніжний цвіт. 

Вінниця, Вінниця! 

Мрії ясний дивосвіт!  
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2. Лісове мереживо казкове 

Огортає Вінницю мою. 

Мов на щастя знайдена підкова, 

Наше місто в рідному краю! 

 

Приспів 

 

3. І соборів срібні передзвони, 

Голубині зграї в небесах! 

Доброти неписані закони, 

Усмішки привітні на вустах. 

 

Приспів 

 

4. Водограй веселкою нуртує, 

Лине музика з-над хвиль ріки. 

Всі краплинки серденьком зберу я, 

Вінниці сплету пісень вінки. 

 

Приспів 
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Вірю 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
 

  
Зима, мов господиня, зранку 

Крізь сито сіє, сіє сніг! 

Тож, він, як борошно, серпанком 

На короваї поля ліг. 

  

Сивіє, наче у тумані, 

Де в’ється млива пелена, 

Ховає обрії незнані 

І крила вітряка-млина. 

  

Та, вірю, снігопад-підсніжник, 

Розгорне білі пелюстки, 

До мене посміхнуться ніжно 

Сніжинки срібні, як зірки! 
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Гіацинт Вінниці 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

 
  

 

1. Скресають березневі небеса, 

Пливуть хмарки, немов крижини білі. 

Туманиться нам на очах сльоза, 

А в серці – гіацинтів заметілі! 
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Приспів: 

Гіацинти цвітуть, гіацинти цвітуть! 

У краю нашім квіточка рання! 

У моєму саду, у твоєму саду 

Різнобарвні салюти коханню! 

  

2. Рожеві, сині, жовті кольори – 

Немов веселка перша над землею! 

Цвітуть вони весняної пори 

І ваблять рясноквітністю своєю. 

  

Приспів 

  

3. Неначе кипариси молоді, 

В яких гілок немає - тільки квіти. 

А час пливе у річковій воді, 

Уже тепер спішить назустріч літу. 

  

Приспів 

  

4. А Вінниця у ніжному цвіту, 

У гіацинтовім духмянім раї! 

Її чудову вроду молоду 

У серці кожен мешканець плекає! 

  

Приспів 
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Добричка 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

1. По калиновім місточку 

Йде Добричка у віночку. 

Стільки добрих справ у неї, 

У подруженьки моєї! 

  

2. Квіти сіє-розсіває 

У садочку, в полі, в гаї. 

Для горобчика й синички 

В жменьці принесе водички. 

  

3. Поливає ще й калину, 

І високу горобину, 

Щоб рясніли, як намисто, 

Ґрона-ягоди іскристі! 

 

4. І стареньким допоможе 

Це дівча і любе, й гоже. 

То спішить до магазину 

Для бабусі по хлібину, 
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Земля прекрасна 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. Земля прекрасна, Боже ж мій!  

Які величні її гори!  

А як чарує сніговій!  

А небо, небо неозоре!  

Земля прекрасна, Боже ж мій! 

 

2. Все різне, і усе злилось  

В єдину радісну кантату:  

І цвіт полів, і шум колось,  

І гори Криму, і Карпати,  

Південний Буг і ніжна Рось.  
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3. Жар літа і мороз зими,  

Листків осінніх каруселі.  

Мабуть, тому й щасливі ми, 

Що ці краї нам за оселю 

І тут нам жити між людьми! 

 

4. Стежки всі обійти зумій,  

Дива усі пізнай стозоро,  

І цілий світ добром зігрій,  

Як у нас кажуть, в добру пору.  

Земля прекрасна, Боже ж мій! 
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          Зимова казка 
Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

 
  

Зимою сподіваємось на казку. 

Вона вдягла пухнасту білу маску! 

  

Сніжком опушені усі дерева. 

Ось вишенька – як справжня королева! 

  

Із срібла шапочка, сріблястий кожушок. 

Довкола ж сиплеться і сиплеться сніжок! 
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     Зимова Україна 
Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

  
1. Пухнаста біла птаха снігова 

Прилинула в зимову Україну! 

Лебідками злетілися слова 

До пісні про оновлення країни. 

  

2. Міста і села у новій красі – 

Немов небесна птаха благодаті! 

Хустинка на калиновій косі, 

Вербові віти, світлі і крилаті! 

  

3. Закуталася в пух озимина, 

Готує нам високі урожаї. 

Зимова Українонька ясна 

Вдивляється в далекі небокраї!  
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Зимове надвечір’я 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

 
  

1. Трояндових снігів тремка сльоза – 

Краплина сонця, що спада за обрій, 

І почуттів, і неба бірюза – 

Все в Україні, нашій неньці добрій. 
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Приспів: 

Не осягнуть мовчання світлу мить, 

Як воду у Дніпрі не зупинити! 

Вона під льодом тихо жебонить, 

І розцвітають зорі, наче квіти! 

 

2. Зимова тиша птахом сніговим, 

Таким пухнастим, наче вовна лами, 

Знялася в небо шляхом золотим, 

Схилилася над лісом і полями. 

 

Приспів 

  

3. Повітря – як вода із джерела, 

Холодного, з-під крижаної скелі! 

Зорі вечірньої два вогняних крила 

Змітають вже рожевостей пастелі. 

 

Приспів 

  

4. А серце срібним сяйвом зайнялось  

Зірок вечірніх. З їхнього проміння 

В зимових травах снігових колось 

Сплелось найтонше в світі безгоміння. 

 

Приспів 

 

  

 
 
 

  



28 
 

Казкова Україна 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 
 

 
1. Є в нашій любій Україні  

Ліси, і ріки, і моря.  

А небеса ж ці лебедині... 

О, Батьківщинонька моя!  

 

2. Улітку квітне, наче ружа,  

Вогнями восени ряхтить.  

А взимку тобі, любий друже, –   

Святки і снігова блакить. 

 

3. Весною полечком зеленим  

Зігріє серденько мені.  

І стільки щастя – леле-леле! –  

На рідній, батьківській землі.  

 

4. Загляне ранок у віконце,  

Дзвенить пташиним голоском.  

День веселить ласкавим сонцем 

І звершень добрих колоском.  
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Казкова осіння Україна 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 
 

 
 

1. Нам осінь казкою своєю мила: 

Що не листок – ліхтарик чи зоря, 

Ліси немов палаючі моря, 

Що, може, їх синичка й запалила. 
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Приспів: 

Така казкова нині Україна! 

Їй осінь вишиває рушники. 

Ось клени – кучеряві парубки. 

Як дівчина, красується калина. 

 

2. Дорога світла в’ється килимами, 

Кущі спіреї пишні і густі. 

Дерева наче замки золоті! 

Над ними хмари синіми димами. 

 

3. Осінній парк, і тут свої ідеї. 

Ось прихисток обабіч жовтих лип, 

Де підростає сироїжки гриб, 

А цвіт листків неначе орхідеї! 

 

4. В серцях людей всі барви ці осінні – 

Красою, що правічна на землі. 

Її сповідують дорослі і малі. 

Тож чари осені повік нетлінні! 
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Лелека 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. У червоних чобітках, 

Білій кожушинці, 

Походжає диво-птах 

Лугом по стежинці. 

 

2. – Прилетів? Козаче мій! 

Антосю-лелеко! 

Стільки білих світлих мрій 

Ти приніс здалека! 

 

3. Екваторіальний жар 

Струмує в крилятах: 

– Прилетів! Для тебе в дар 

Ось весна – як свято. 

 

4. – В чорній Африці бував, 

А білим зостався … 

– Я ж там тільки гостював,  – 

 Лелека озвався. – 

 

5. На підсніжник схожий я 

Віддавна й донині.  

Розцвіта душа моя 

Тільки в Україні! 
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Літо 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
 

1. Прийшло літечко веселе 

У вишиванім вбранні. 

Ходить по містах і селах, 

Усміхається мені. 

 

Приспів: 

Так буває тільки влітку, 

Схожім на казкову квітку! 

 

2. У вишневому намисті, 

З козубочком полуниць, 

Подарує роси чисті 

І рум’янець нам до лиць. 

 

Приспів 
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3. Тож зростаємо щасливі 

У розкошах теплих днів. 

Спіють вишні, груші, сливи, 

Все, чого б не захотів! 

 

Приспів 

 

Річка хвильками іскриться. 

Ми ж, як рибки, у воді. 

У лугах ми наче птиці 

Чи як кізки молоді! 

 

Приспів 
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           Ми скіфи 
Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
 

1. Ми скіфи. Наші коні мчать учвал, 

А вогнища в серцях сягають неба! 

І нам нічого іншого не треба – 

Ось тільки цей святий дев’ятий вал! 

 

В потоках часу в’яне ковила, 

Зітхає море хвилею прибою. 

О, Скіфіє! Ми й досі все з тобою, 

Бо ж ти насправді тут колись була. 
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2. Незламна і нескорена в боях. 

Тобі поразки не були знайомі. 

Прикривши скарб, мостились на соломі 

І ночували просто на возах. 

 

Жахався ворог імені твого, 

А ти мечу молилась і свободі. 

Розповідають в нашому народі,  

Що так воно колись же і було. 

 

3. Оця земля, де ми усі народ,  

Свободою освячена з прадавна 

Та іменем своїм великим славна, 

Страшним для ошуканців і заброд. 

 

Так, скіфи ми, бо в наших  жилах кров,  

А не вода струмує у безсмертя. 

І ми буваємо жахливо вперті, 

Як важимо позбутися оков. 

 

4. Мов скіфська пектораль – Чумацький Шлях, 

Галактика, в якій усі ми вдома. 

У Скіфії тепер осіння втома 

І майорить барвистий листостяг. 

 

За рідний край, і за його святині, 

І за козацьке славне знамено. 

Ми скіфи, отож нам не все одно,  

Чи вільно жить на цій землі Людині. 
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Небо України 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
 1. Яке чудове небо України – 

Біляві хмари, синій океан! 

Ген, ніби замку давнього руїни, 

На сході ж золотий пшеничний лан. 

  

Приспів: 

А я лечу на килимі із хмарки, 

Все небо озираючи щораз. 

Ось сонечко розсунуло фіранки 

І сипле щире золото до нас.  
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2. Мов волошками зацвітає поле, 

Ромашки відкривають пелюстки. 

І стільки щастя, стільки світла, волі, 

Що вистачить усім нам на віки. 

  

Приспів 

  

3. Веселка семиколірно зринає, 

На крапельках дрібних ряхтить яса 

На радість і добро моєму краю! 

Такі в нас, в Україні, небеса! 

  

Приспів 
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Новий рік 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

 
1. Таке буває з нами кожен рік: 

Загадуємо трепетно бажання, 

Ступаєм за невидимий поріг 

В намети новорічного світання. 

  

2. Приходить рік, як лагідне дитя, 

І заглядає кожному у вічі. 

Старому вже не буде вороття – 

Усе нове, все краще вдвічі, втричі! 

  

3. Нові стежки проляжуть по снігу, 

Нові сніжинки закружляють в танці. 

Ні перед ким ніхто вже не в боргу – 

Оновлення на всіх чекає вранці. 
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4. Ялинка ось веселкою цвіте, 

А зараз час магічної спокути! 

Оновлення на кожного зійде, 

Нам тільки б вийти зі старої скрути. 

  

5. Відкриється по-іншому нам світ. 

Усі бажання збудуться на щастя, 

Як пташеняти радісний політ! 

Задумане обов’язково вдасться! 

  

6. Тож, очі сяють радості вогнем, 

А за плечима розпустились крила! 

Бо ми ж за рік зміцнієм, підростем, 

І буде нам усе, усе під силу! 
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Осінні журавлі 
               Присвячено  Олександрі Бурбело 

Сл. Георгія Герасименка       Муз. Миколи Ведмедері 

            
  

1. Осінній клин – 
Одвічний смуток неба… 
Через холодний, 
Синьосяжний світ 
Молюсь за нього, 
Як молюсь за тебе, 
Вже тисячу 
Моїх печальних літ. 

2. У долі – мачухи 
Не випросиш пробачення 
За всі гріхи 
Великі чи малі… 
Навчіть літати, 
Журочки, журавчики, 
Ой, сиві і красиві 
Журавлі!.. 
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Осінній цвіт Поділля 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

 
1. Подоляночка-осінь в садочку 

Хризантеми в букети збира. 

Все Поділля в барвистім віночку – 

Нині в нас хризантемна пора. 

  

2. Білосніжні, рожеві, червоні 

Пелюстки – мов проміння зірок! 

Яке гарне Поділля в обнові 

Із букетів осінніх квіток! 
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Осінь 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. В серці повно золотого дива, 

Коли осінь в очі загляда. 

Багрецю і позолоти злива, 

Волошкова у Дніпрі вода. 

  

Приспів: 

Притулю я до верби серденько 

В затишку розкрилених гілок. 

Люба Україно, ніжна ненько! 

Виплету з пісень тобі вінок. 
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2. У вишиваних строях столиця. 

Листопад на долоньці листка. 

– Осінь, осінь – чарівна жар-птиця! – 

Шерехтить край води осока. 

 

Приспів 

 

3. А далеке небо з високості 

Вже останнє віддає тепло. 

До нас осінь завітала в гості. 

Глянеш – літа як і не було. 

  

Приспів 

  

4. Твоя врода, мамо Україно, 

Мов рожева мальва восени! 

Вічна, і велична, і нетлінна 

Від осінніх ранків до весни. 

  

Приспів 
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Осiнь  в  Україні 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. У вишиванки прибралися черешні – 
Усміхнувся, звеселився гай: 
– Де музики, ці вітри тутешні? 
Тиховію, на сопілці грай! 
 
А черешні виплели віночки, 
Що горять у кронах верховіть. 
Отакі-то в гаю любі дочки: 
– У танок, красунечки, ходіть! 
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2. Щедро їх усіх обдарувала 

Українська матінка-земля. 

Золоте гаптують покривало 

Для матусеньки ліси й поля. 

Світ безмежний сяє, як на свято, 

Грає жаром радості й добра. 

Де іще краси такої взяти? 

Це ж для неї – осені пора! 
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Пері 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

  
1. За вікном калина у намисті  

І дві вишні ніжно-жовтопері. 

Там тепер живе красуня пері 

У палаці з гілочок і листу. 

Все повите казкою довкола – 

І карета, і крилаті коні, 

Що стоять край вишні на припоні, 

А дорога в’ється веселкова. 
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2. Прилітає часом і жар-птиця, 

Із руки у пері їсть калину, 

Знову в небо волошкове лине, 

І сміється пері яснолиця! 

Ось і все, вже відлетіла пері, 

Підніма грибок листки останні. 

А палац стоїть собі в чеканні, 

Розчинивши поміж вишень двері. 
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Перший сніг 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 

  
1. Снігопад – мов біла хризантема, 

Що заглянула в моє вікно. 

Так, зима – то, справді, вічна тема, 

Та нова щоразу все одно. 

  

2. Ще вологі ці сніжинки білі, 

Тож, летять букетами до ніг. 

Я люблю зимові заметілі 

І м’який, неначе вата, сніг! 
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3. Осідає сніговій на вітах 

Білосніжжям неземних суцвіть, 

І стоять дерева ніби в квітах, 

У пір’їнах, щоб кудись злетіть. 

  

4. Візерунків неосяжне диво – 

Мов пухнаста казка наяву! 

І довкола всі такі щасливі, 

Прокладають стежечку нову! 
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Рідна школа 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. Шкільне життя – відкрита книга! 

Гортаю перші сторінки, 

Читаю трепетно в ній стиха 

Старанно списані рядки. 

 

Приспів: 

Вклонімось низько ж рідній школі! 

Вона у кожного своя. 

Вона – твоє родинне коло, 

Дітей і вчителів сім’я!  
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2. Ось перші приклади, задачі, 

Підручників звабливий світ, 

Учнівські радощі дитячі, 

А школа – ніби зореліт! 

 

Приспів 

 

3. І перша вчителька, що вчила 

Усіх серйозності, добру. 

А слів її велична сила, 

Що окриляла, дітвору! 

 

Приспів 

 

4. Усе це в книзі. Розгортаю 

Листків мереживо шкільне. 

Нові далекі небокраї 

В Країну Знань ведуть мене. 

 

Приспів 
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Сніги 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. Яка щедра цьогоріч зима! 

Скільки срібла придбали хмарини! 

Тож, снігами весь світ обійма. 

В шапочках кожен кетяг калини. 

  

2. Кучугури сягнули вікна! 

Не стежинки, а справжні тунелі! 

Ось іду, а обабіч стіна – 

Дім зі срібла, та тільки без стелі. 

  

3. У снігах потопають садки, 

Сплять у білій пухнастій перині. 

Сняться їм загадкові казки 

І минулого тіні незримі. 

  

4. І лише кучерявий листок 

На вершечку високої груші 

Золотисто блищить між гілок, 

Мов трима його вірний хорунжий!  
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Снiгопад 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. Цей сніг прийшов тихесенько вночі, 

Порозстилав м’які, пухкі доріжки. 

А потім хрумав білі калачі 

І ліг на пуховик спочити трішки. 

2. Уранці вибивав пуховика, 

І розлітались весело пушинки. 

А ми ліпили з них сніговика 

І звали їх по-своєму – сніжинки! 
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Cтежинка 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. У кожного із нас своя стежинка, 

Що із дитинства в юність привела. 

Як талісман, там золота росинка 

На конюшині білій край села. 

  

Приспів: 

У споришах спішить моя стежинка 

І кличе за собою в далину. 

Ромашка розцвітає, як сніжинка, 

І обіцяє радість осяйну!  
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2. Стежинкою біжу попід горою, 

Обабіч гаю, боса по росі. 

Доріжкою, що вигнулась бровою 

Над оком озера у весняній красі. 

  

Приспів 

  

3. Видзвонюють литаврами дзвіночки, 

Петрів батіг розправив пелюстки. 

Цвіте моя вишивана сорочка, 

І пахнуть м’яти дикої листки! 

  

Приспів 

  

4. А небеса по-українськи ніжні! 

Під ними виростати я спішу. 

Хмаринки лебедино-білосніжні 

Над стежкою, що в гущі споришу. 

  

Приспів 

 

5. Довкола розкіш рідної природи, 

І кожен з нас – її мале дитя, 

Краплиночка великого народу 

В Дніпровій хвилі вічного життя! 

  

Приспів 
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Стриба зайчик мiж кущiв 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
 

Стриба зайчик між кущів, 

вушками пряде. 

Гілка хрусне – і присів: 

небезпека де? 

 

Почекає хвилин кілька 

і слухає знов: 

– Чи не хрусне ще раз гілка? 

Далі я пішов! 
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Українська врода 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. Народе мій! Ти вродою багатий: 

В очах то річки синь, то небеса, 

А в серці – твій Дніпро, твої Карпати, 

Ланів пшеничних лагідна краса. 

 

Поважна стать, розважливість і мудрість. 

То сум, то щастя в погляді твоїм – 

Все щиро, і у цім твоя могутність! 

І в жарті, завше влучнім і незлім. 
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2. Нескореність, відома споконвіку, 

Ще в скіфів нуртувала у крові. 

В історії твоїх звитяг без ліку, 

В майбутньому, як орлій крик, нові! 

 

На чатах, які часу непідвладні. 

Перехрестись – і вже у війську ти. 

Слова у мові все такі доладні, 

Їх слід у самім серці берегти, 

 

3. Щоб розцвітали в мовленні, як ружі, 

Бо кожне слово – то ж бо оберіг! 

А, вочевидь, усі ми не байдужі 

До краю, де наш батьківський поріг. 

 

Там наша доля кличе за собою, 

Там врода українська золота 

Калиною, тополею, вербою 

У ріднім краї пишно розцвіта! 
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Українська мова 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
 

1. Українська мова барвінкова, 

Що веде мене в країну Знань! 

В’ється її стежечка шовкова 

Радісних і лагідних світань. 
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Приспів: 

Тож красуйся, українська мово, 

В Україні нашій з року в рік! 

Розцвітай, як мальва, веселково 

У піснях, немов у плині рік! 

 

2. Я її плекаю, свою мову, 

Таку щиру, сповнену краси! 

Талісман для мене – рідне слово, 

Наче квітка в крапельках роси! 

 

Приспів 

 

3. А до того ж, мова щоуроку  

Відкриває науковий світ. 

В світі Знань щасливі наші кроки, 

Вабить нас навчання дивоцвіт. 

 

Приспів 
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Хризантеми 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
1. На павутинці бабиного літа 

Летять у тишу осені пісні, 

Де хризантеми запишались цвітом, 

Немов осінні зорі в напівсні. 
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Приспів: 

А панна Осінь закружляла в танці 

З тим Вітром, що із півночі несе 

Вогнів холодних золото й багрянці. 

Та хризантеми цвіт понад усе! 

  

2. Зліта пелюстка в кухлик кришталевий 

Із світлих тіней поблизу беріз. 

Як золотисті африканські леви, 

Понад рікою сяє верболіз. 

  

Приспів 

  

3. Даруєш ти в букеті хризантеми – 

Які в них лебедині пелюстки! 

Доведені кохання теореми 

Вивчаємо ми знову залюбки! 

  

Приспів 
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Чорниці 
Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
  

Чорницею покриті схили гір, 

Улітку сині, наче хвилі моря, 

А восени – хоч погляду не вір – 

Рожеві, безконечно-неозорі. 

  

Приспів: 

Карпати! Український дивосвіт. 

Тут спів лунає дзвінко, на ввесь світ! 

Каскади гір, і ріки, і лани 

Нас ваблять від весни і до весни.  
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Чорниця – зваба в погляді очей, 

Вуста – що восени її рум’янки. 

Русяві кучері струмками до плечей. 

О, вродо україночки-горянки! 

  

Приспів 

  

А легені – вже кращих не знайти: 

Мов велети – землі своїй на славу! 

І скільки щирості, любові, доброти 

У погляді цих горців нелукавих! 

  

Приспів 
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Я лиш струна на арфі України 

Сл. Олександри Бурбело       Муз. Миколи Ведмедері 

 
 

1. Я лиш струна на арфі України, 

Зі співом ніжним, лагідна, дзвінка. 

Верба-арфістка поетеси Ліни 

Мене гіллям легесенько торка. 

 

2. Буває, дощик крапотить по струнах, 

І я співаю з ними в унісон. 

Вся Україна у піснях і лунах – 

Такий уже акустики закон.  
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3. Озвалися луною Закарпаття 

І Чорний ліс у Вінницькім краю... 

Гуртом візьмімось, українці-браття, 

І возвеличім землю ми свою! 

 

4. Ось сонечко всміхається іскристо, 

Де передзвін на польових вітрах. 

А в небесах, як зоряне намисто, 

Галактики сім’я – Чумацький Шлях. 

 

Вітає всесвіт Україну-неню 

І нас, її дітей, теж разом з нею! 
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