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Лиш світитися Україною. 

Поезії /редакція та передмо-

ва Василя Бондаря.—Кіровоград: ТОВ ―Імекс ЛТД‖, 

2016.—120 с. 

До книги вибраної лірики 

українського поета 

Валерія Гончаренка (1942

-2000) ввійшли вірші з 

його прижиттєвих книг 

«Червоний Волосожар», 

«Кроки», «Дума про отчу 

землю», «Шлях до джере-

ла», «На розі полудні», а 

також посмертної книги 

«Кажу ось: мементо мо-

рі!» і поезії, які не публі-

кувалися в збірках . 

Вулицями нашого міста. 

Якби я був архітекто-

ром… Автор ідеї К. Кравцо-

ва (Бобровицька), О. Цимба-

ліст; передмова Ю. Митро-

фаненка. – Кіровоград: ТОВ 

«Імекс-ЛТД», 2016. – 24 с.  

Розмальовка-антистрес про 

наше місто запрошує у твор-

чу мандрівку однією із коло-

ритних центральних вулиць 

міста Кропивницький: від 

театру корифеїв до казкового будинку-терему Я. О. 

Паученка  

А в серці тільки 

ти, єдиний мій, 

коханий рідний 

краю! Л.Українка 

Л. Українка 

«Бути променем чи краплиною, 

лиш світитися Україною…» 

Валерій Гончаренко 

Багато є чудес у цьому світі, 

Де сині ріки, гори і моря. 

Але для нас найкраща й наймиліша - 

Кіровоградщина – колиска степова. 

Тетяна Ружанська 

Інтернет-ресурси: 

Желєзняков Є. М. Моє село 

Черниш А. Г. Рідних звуків голоси 

До барикад. Збірка кіровоградської революційної 

поезії  

Близнець В. С. Як народжується стежка 

Оверченко К. Я родом звідти, де Дніпро тече 
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Загравенко А. Вкраїна зачекалася на вас 
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Желєзняков Є. М. Моє село: 

вірші /худож. В. Остапенко. - 
Кіровоград: Імекс ЛТД, 2008. 

- 32 с: іл.  

Вірші для читачів молодшого 

та середнього віку про красу 

природи рідного краю. 

 

 

Загравенко А. Вкраїна заче-

калася на вас...: поезії для 

дітей та юнацтва / А. Загра-

венко. – Кіровоград: Мавік, 

2013. – 420 с.  

«Як письменник палко вірю у 

той час, коли імення 

"українець" звучатиме не ни-

жче, а то й авторитетніше, 
ніж японець, німець, фран-

цуз, британець, америка-

нець», – так А. Загравенко 

означає провідну ідею поети-

чних одкровень.  

 

Черниш А. Г. Рідних звуків 

голоси: вірші та пісні для ді-

тей /ред. В.Погрібний.- Кірово-

град: Степ, 2000.- 63 с.: іл. 

Поезія для молодшого шкіль-

ного віку, цілий розділ якої 

поклався на музику. Має легку 

форму сприйняття і розвиває 

дитячу уяву, знайомить з кра-

сою української мови. 

До барикад. Збірка кірово-

градської революційної по-

езії / упоряд. Олена Горо-

бець. – Кіровоград: ПВЦ 

«Мавік», – 2014. – 80 с.  

Збіркою поезії високого ґату-

нку від визнаних майстрів 

слова та молодих таланови-

тих поетів, безпосередніх 

учасників подій на київсько-

му і кіровоградському Євро-

майданах. До збірника увійш-

ли поезії 25 авторів - земляків – кожному з них боліла 

доля України. 

Надутенко О. В. Барвиста 

вишиванка: вірші / О. В. 

Надутенко. – Кіровоград: 

Імекс ЛТД, 2014. – 44 с.: іл.  

Книга «Барвиста вишиванка» 

містить веселі та повчальні 

вірші, які допоможуть юним 

читачам пізнати навколишній 

світ, навчать любити свій 

рідний край, народними та 

родинними святами і симво-

лами. 

Близнець В. С. Як наро-

джується стежка: опові-

дання. - К.: Веселка, 1977. 

- 52 с.: іл. 

Прекрасний твір для чита-

чів молодшого та серед-

нього шкільного віку, спо-

внений любов’ю до рідно-

го краю, місця, де минало 

дитинство. 

 

Гончаренко В. Дума 

про отчу землю: пое-

зії / Гончаренко В. – 

Дніпропетровськ: Про-

мінь, 1984. – 30 с. 

Багато ліричних рядків 

цієї книги присвячені 

природі рідного краю. 

 

Оверченко К. Я родом 

звідти, де Дніпро тече... : 

Збірник віршів / Кость 

Оверченко. -Рига : DIAC, 

2006. -160 с. 

Майже кожному поетич-

ному рядку збірки прита-

манна палка любов автора 

до України, її простого, 

часом знедоленого, але 

гордого і працьовитого 

народу, віра в його щасли-

ву долю.  

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни  

(Святослав Вакарчук) 

 


