


Україна – це та земля, де ви народилися, де завжди на вас чекає 

батьківська домівка, зігріта теплим родинним затишком, добротою та 

материнською ласкою…Це чарівна природа і неповторна культура.

Пропонуємо Вам добірку віршів про Україну, віршовану історію нашої 

Батьківщини. Поезія написана серцем і по-особливому розкриває образ 

України, її боротьбу за визнання, незалежність і суверенітет, красу та велич, 

болі і радощі, нескореність і сподівання.



Є багато країн на землі,

В них озера, річки і долини…

Є країни великі й малі,

Та найкраща завжди –

Батьківщина.

І тому найдорожчою нам

Є і буде у кожну хвилину

Серед інших країн лиш одна –

Дорога нам усім Україна!

Є багато квіток запашних,

Кожна квітка красу свою має.

Та гарніші завжди поміж них

Ті, що квітнуть у рідному краї.

Є багато пташок голосних,

Любі, милі нам співи пташині,

Та завжди наймилішими з них

Будуть ті, що у рідному краї.



Серце моє - це моя Україна

Душу свою віддаю я тобі

Прославляти тебе буду знову і знову

Нехай заздрять мені вороги!

Ти тепер на коліна не станеш,

бо ти маєш найкращих синів.

Зацвіте незабаром калина,

бо найкращий той цвіт на Землі!

Буду Бога просити про поміч,

бо він поруч з тобою завжди

Ми всі разом повстанем за волю

і доньки твої і сини...

Твоя мова найщира у світі

Твоя врода найкраща за всі

Твою пісню мелодійну й казкову

заспіваємо ми всі на зорі



Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є — дорога, явори,

усе моє, все зветься — Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.
Ліна Костенко





В сиву-сиву давнину

Козаки йшли на війну,

Бо на рідну Україну

Сунулися без упину

Ляхи, турки та татари,

Москалі та яничари. 
Яна Яковенко



Українка я маленька, 

Україна — моя Ненька. 

В неї щира я дитина,

Добра, люба та єдина.

Вірна я дочка народу, 

Бо з козацького я роду; 

Щиро я свій рід кохаю, 

Роду іншого не знаю. 

Так я завжди буду жити, 

Рідний край буду любити, 

Українцям помагати, 

Україна — моя мати!          

Сидір Воробкевич



Там, де море є глибоке, 

Де заквітчані Карпати, 

Де степи такі широкі, 

Що очима не обняти, –

Там є наша Батьківщина –

Україна! 
Леонід Полтава



Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою,

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

Олександр Олесь





На Аскольдовій могилі

Поховали їх –

Тридцять мучнів українців

Славних, молодих…

Павло Тичина



Українці — то є назва Славного народу. 

Україна — то край славний, 

Аж по Чорне море,

Україна — то лан пишний, 

І степи, і гори. 

І як мені України

Щиро не кохати? 

Мене ненька по-вкраїнськи

Вчила розмовляти. 

І як мені України

Щиро не любити? 

Мене вчили по-вкраїнськи

Господа молити. 

За свій рідний край і нарід

Я Господа молю:

Зішли, Боже, Україні

І щастя, і долю!            Юрій Шкрумеляк



Хай же мир і дружба поєднають всіх,

І дзвенить дитячий безтурботний сміх.

Нам зоріє доля світла і ясна.

Рідна мати Батьківщино,

Ти ж у нас одна!

Микола Сингаївський



З твоїх знамен несу я вільне кредо.

Впаду як треба. Тільки ти – іди.

...Дивлюсь вперед. І бачу попереду,

Себе з тобою бачу назавжди.

Грицько Чубай



Солдат

Упав солдат в бою нерівнім

На трав настелені мости...

Та поклялися друзі вірні

До Перемоги з ним прийти.

Й таки прийшли. О тій годині,

Коли настав кінець війни,

Він розписався у Берліні

Своїм багнетом на стіні.

Коли ж додому повертали,

Звільнивши од напруги світ,

До праці вірні друзі стали,

А він підвівся на граніт.

Підвівсь і став як образ слави

О тих, що ніч перемогли,

Щоб діти вільної держави

Рівнятися на них могли.

Довгий О.
1939-1945

Пам’ятаємо



Кожну хвилю у кожну днину

Гріє душу твоє ім'я,

Ненаглядна, горда, єдина,

Україно моя.

Василь Симоненко



Любіть Україну всім серцем своїм

і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна…

Володимир Сосюра





За правду, свободу, за чесні і рівні права

Виходь у життя і нехай Україна повстане.

Це більше не гра у ретвіти, репости й слова.

Виходь на майдан, за майдан і заради майдану!

Оксана Боровець



Україна, як рідная мати

Огортає теплом нас своїм, 

А Шевченко — він буде стояти –

Збережемо прекрасний цей дім.                  

Геннадій Деснянський





Перед іконою я стану на коліна,

Воскову свічку тихо запалю

І помолюсь за рідну Україну,

За тих солдатів,

Що полягли в жорстокому бою.

Солдате український, я за тебе

Щодня благаю Бога і молю,

Щоб захистив жовте поле, синє небо,

І щоб живим лишився ти в бою.

Перед солдатом стану на коліна…

Людмила Удіванова



Всі народи рівні. А земля

Там найкраща, де вродився ти!

Виростай, дитино, й пам'ятай:

Батьківщина – то найкращий край!

Дмитро Павличко



Нехай ніхто не половинить

Твоїх земель, не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на світі в нас одна. 

Єдина Україна

Нехай ніхто не половинить,

Твоїх земель не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на всіх у нас одна.

Одна від Заходу й до Сходу

Володарка земель і вод –

Ніхто не ділить хай народу,

Бо не поділиться народ.

І козаки, й стрільці січові

За тебе гинули в полях.

У небесах сузір'я Лева

Нам світить на Чумацький Шлях.

Стражденна чаєчко-небого,

Єдині два твої крила.

Виходим, нене, у дорогу,

Аби ти вільною була.

Дмитро Чередниченко



Ми пам’ятаємо наших героїв, пам’ятаємо тих, хто віддав своє життя задля нашого щасливого

майбутнього. Низький їм уклін. Давайте хвилиною мовчання вшануємо їхню пам'ять.

Зараз наша держава переживає тяжкі часи і кожен намагається внести свій вклад у майбутнє.

Ми серцем і душею з тими, хто й у ці дні захищає нашу свободу на сході України.

Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України, поважайте свій

народ і нашу мелодійну мову. Шануйте себе і свою гідність, і шановані будете іншими. То ж своїми знаннями,

працею, здобутками, досягненнями славте її.

Україно! Хай буде світлою твоя дорога і промені сонця зігрівають твої поля. Хай джерела твої

будуть цілющими, а земля твоя буде родючою!


