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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

ОБДАРОВАНА ГОРДІСТЬ 
ВІННИцЬКОГО ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Олександра Григорівна Кучинська,
викладач української мови та літератури
Вінницького технічого коледжу,
м. Вінниця, Україна

Вінницький технічний коледж лідирує в рейтингу 
подібних ВНЗ України, що 50 років поспіль готує спе-
ціалістів високого класу для народного господарства 
України.

Він є базовим навчальним закладом серед ВНЗ І–
ІІ рівнів акредитації у Вінницькій області. Наш коледж 
щорічно готує найбільше переможців міжнародних 
конкурсів та олімпіад серед ВНЗ І–ІІ рівнів акреди-
тації України. Навчальний заклад став центром інно-
ваційного розвитку освіти та місцем проведення I-ї 

Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки, олімпіад 
з математики, інформатики та української мови. Тут 
юні таланти розкривають себе на повну силу, співпра-
цюючи з наставниками високого професійного рівня. 

Гордістю нашого коледжу стала шістнадцяти-
річна студентка Кабалюк Альона Вікторівна. Адже 
вдруге вона здобуває І місце у фінальному етапі 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів-
ської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка 
(2013, 2014 роки).

Спалахнула свічечка
ніжним полум’ям,
підійдіть, погрійтеся, 
кому холодно…
  В.О. Сухомлинський
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Це грамоти за перемоги в обласному та Всеу-
країнському етапах Міжнародного мовно-літера-
турного конкурсу учнівської та студентської молоді 
ім. Тараса Шевченка

16 січня 2014 р. указом Президента України від 27 
листопада 2013 р. № 652 студентці Вінницького тех-
нічного коледжу Кабалюк Альоні призначена стипен-
дія Президента України, як переможцю ІІІ-го Міжна-
родного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді ім. Тараса Шевченка. 

Нещодавно отримали радісну звістку: в цьому 
році вона знову здобула таку перемогу. Нові наго-
роди чекають на дівчину. Наша зірочка навчається 
на 2-му курсі економічного відділення, є старостою 
групи, активною учасницею художньої самодіяль-
ності. Вона щорічно виборює перші місця у міських 
та обласних етапах ХІІІ-го, ХІV-го Міжнародних 
конкурсів з української мови ім. Петра Яцика.

А це грамоти за перемоги в Міжнародному кон-
курсі з української мови ім. Петра Яцика

У цьому 2013/2014 навчальному році Каба-
люк Альона виборола перемогу в обласному етапі 
Всеукраїнської олімпіади з української мови серед 
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації у Вінницькій області. 
Вона представлятиме нашу область на Всеукраїн 
ській олімпіаді з української мови серед ВНЗ І–ІІ 
рівнів акредитації, що, до речі, відбудеться на базі 
Вінницького технічного коледжу. Тому побажаємо 
їй успіхів у цьому випробуванні! 

Дівчина родом з мальовничого с. Сьомаки, що 
у Жмеринському районі на Вінниччині. Вона є 

справжньою гордістю нашого краю, адже має ба-
гато нагород за вагомі успіхи у навчанні та громад-
ському житті рідного навчального закладу і села. 
А завдячує Альона своїм батькам і вчителям, зо-
крема, вчительці української мови Сьомацького 
загальноосвітнього навчального закладу Денесюк 
Олені Володимирівні.

Демонструємо нагороди за перемогу в облас-
ному етапі Всеукраїнської олімпіади з української 
мови серед студентів ВНЗ І–ІІ рівні акредитації  
Вінницької області.
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Ще з дитинства дівчинка росла допитливою 
та уважною до світу природи, має добру і чутливу 
душу, відчуває всі грані рідного слова. Вона пере-
конана:

Минуть віки, а ми будемо жити,
Оскільки мова наша не вмира.
Вона воскресне в римах «Заповіту»
Акордами любові і добра.

Поетичний талант Альони розкрився в минуло-
му році, коли студентка першого курсу готувалась до 
участі в Міжнародному мовно-літературному кон-
курсі учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка. І мені як викладачу української мови та 
літератури дуже пощастило розшукати в Технічному 
коледжі дівчинку-перлинку з поетичним талантом. 
Звичайно, перемога в конкурсі – це велика милість 
Божа. Прочитано і відкрито дуже багато таємниць ге-
нія Т. Шевченка. Силами студентів коледжу поставили  

виставу за однойменним твором Тараса Шевченка 
«Назар Стодоля», щорічно проводимо «Українські ве-
чорниці», на яких звучать пісні великого Кобзаря, від-
буваються конкурси читців поезії Тараса Шевченка. 
Щоденно у коледжі під час великої перерви звучать у 
прямому ефірі радіопередачі, присвячені 200-річчю від 
дня народження Тараса Григоровича Шевченка, орга-
нізовано перегляд художніх та документальних філь-
мів про життєвий і творчий шлях великого сина нашо-
го народу. Це все лягло в добру душу моєї студентки.

Альона Кабалюк наполегливо долала всі етапи 
конкурсу. І ось результат – перемога на Всеукраїн-
ському рівні. Після перечитаних по-новому шедеврів 
нашого великого Тараса Альоні захотілося самій на-
писати вірші. Можливо, це вийшло ще не зовсім до-
сконало, але слова заграли, мов діаманти, під пером 
у дівчини. А ще вона захотіла продовжити навчан-
ня на факультеті філології та журналістики. Ось так  

А це шкільні нагороди Альони під час шкільного навчання.
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мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка 
вплинув на світогляд та остаточний вибір професії нашої  
студентки .
УСПІХІВ ТОБІ, АЛЬОНО, ТА НОВИХ ПЕРЕМОГ!

 
 
Запрошуємо до світлиці поетичного слова 

Альони Кабалюк

«А буде син, і буде мати…»

На цілий світ він оспівав
Сестру, і матір, і дружину.
У слові кожному плекав
Оту любов, яка не згине.
Всі їхні муки і тривоги
Носив у серці цілий вік.
Їх нелегкі життя дороги,
Що повертали не в той бік,
Він возвеличив мудрим словом,
Над світом правди їх підняв.
Його думки, бентежну мову
Народ почув, народ сприйняв.
Про ту нещасну Катерину,
Яку покинув цілий світ,
Яка любила свого сина,
Зазнала стільки гірких бід.
Вона - це Україна-мати,
Що розпинали москалі,
Яку хотіли сплюндрувати
І стерти слід з лиця землі.
У Ганни, наймички з нещастям,
Що вік свій посвятила сину,

Вогонь любові не погасне
До найріднішої дитини.
Про сову, відьму і Мар'яну,
Які зазнали стільки лих
Через Московщину погану,
Через панів пихатих, злих.
З Тарасом будем величати,
Допоки житиме Вкраїна,
Найкраще в світі - рідну Матір,
Її малесеньку дитину.

Грудень 2013 року

Поема «Гайдамаки» на сучасний лад

І
Були колись в Україні славні гайдамаки,
Повставали за Вкраїну, як колись козаки. 
Розійшлись по ріднім краю паночки ворожі
Отоді-то гайдамаки стали на сторожі.
У руках що тої зброї: кочерги й лопати,
А в душі народна віра. Гайда визволяти!
Воювали, не боялись ні смерті, ні Бога,
Бо хотіли тільки долі для народу свого.
Ні! Не будуть панувати вороги погані!
Свята слава гайдамацька на всім світі стане!
Бо підуть у гайдамаки і жінки, і діти,
Бо будемо панувати і у щасті жити!

Два століття проминуло, гайдамак немає,
Тільки дух той гайдамацький над нами витає.
Повернулася неправда, помирає воля,
Хтось тікає з України – шукай вітру в полі!
Вже й свої з братів деруть останню свитину,
Москалі озброєні дихають у спину.
Де ви? Де ви гайдамаки? Куди позникали?
Як немає гайдамак – вже й долі не стало.
Так, неначе у раю, зажили прокляті пани,
Грошей кури не клюють! В золотих жупанах
Видають свої закони. А ви, бідні люди,
За мізерію живіть! І добре вам буде.
От ви ж свині буржуазні! Так не піде діло.
Заговорять німі люди, бо людство прозріло!
І неначе повставали козаки із домовини,
Затріщала ваша слава. Слава – Україні!

ІІ
Зацвіла на Україні корупція всюди,
Дайте, люди, хабара – що хочете, буде.
Так учився в Києві сирота Ярема.
За одну стипендію місяць жити треба.
Він розумний, бо читає, учиться охоче,
Але вчитель не учений тільки грошей хоче.
Що було йому робити? Пішов на роботу.
А навчання? Він розумний? Вже й нема охоти.
Так і жив собі сірома. Вірив тільки Богу,
Бо не має на цім світі в сироти нікого.
От така у нас країна. Мусить працювати,
За гроші «безкоштовну» освіту здобувати.
В нього голос, в нього розум – нікому не треба…
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Його думи і молитви чує тільки небо.
Йде Ярема в інститут, наче з хреста знятий,
Бо не думав що ось так будуть тут навчати.
Але якось він побачив пречудову панну
Покохав Ярема щиро дівчину Оксану.
І неначе засіяв перед хлопцем світ,
Він не був таким щасливим вже багато літ.
У Вінниці, що над Бугом, жив Оксанин тато,
Він у дівчини один, давно вмерла мати.
Тож були вони разом, було добре в парі,
Не розлучить їх ніщо: ні люди, ні чвари.

ІІІ
Знахабніла наша влада! Треба дати їм поради:
Що робити, що писати, як країну підіймати.
Йде народ донині з миром, народ не суворий,
Люди хочуть лиш довести свою точку зору.
День стояли, два стояли, вже й тиждень проходив,
Та ніхто так і не слухав голосу народу.
В Київ їхала країна, неначе на свято,
Будем, брати, боротися, будем визволяти
Рідну неньку - Україну, славу для народу,
Перемога буде наша, для нас в нагороду!
Людей підлі можновладці прогнати хотіли,
Та не думали вони, що герої сміло
Будуть за честь боротися і не мають страху,
Не прогнати цих Бандер із одного маху.
Реве та стогне Україна, бо прозріли люди,
Вирішили наші пани: «Всіх саджати будем!».
Всіх у тюрми! Розігнати! Скільки того діла!
Та ми, зраднику, не сядем, хоч і Ви сиділи.
Налетіли беркути, гримить бідний Київ,
Щоб прогнать бандерівців жити у помиях.
Людей далі обдирати хочуть пани ситі,
Не дадуть хитрі злодюги по-людському жити.
На майдані перші жертви здійнялися в небо,
За країну! До кінця боротися треба!
У Яреми юного серце защеміло,
Бо кохану Україну плюндрувати сміли.
«На майдан іду, Оксано, за долю країни - 
Вже не будем, моя мила, стоять на колінах!»
«Ні, не йди, бо кажуть, там можуть убити.
І не зможу я на світі без тебе прожити…»
«Моя мила, ви одні у мене: ти і Україна,
До загину вас кохаю, вас я не покину.»
«От вигадуєш. Країна. Воно тобі треба?»
«Йду за долю для народу, для дітей, для тебе!»
Третій місяць захищались. Ревіли гранати,
Не здавалися, стояли день і ніч завзято.

IV
Вся прокинулась Вкраїна і постали патріоти,
– Ми бандерівці? Ми згодні. Ми фашисти? 
Ні, ми – проти!
Вінниця вся скандувала: «Слава Україні!»
«І героям нашим слава!» І тоді, і нині!
Під прицілом фотокамер на одній землі
Два брати йшли воювати: наші й москалі.
Перша кров вже обагрила вінницькі дороги,

Перший ангел полетів до самого Бога.
«Хто він?» «Це Максим. Залишилась 
сиротою
Його дочка. А за неї Максим був горою.
Ех, Оксаночко, Оксана! Не вберегли тата,
Та не ми, а хитра банда в цьому винувата.»
Хвилювалася Оксана: «Як там мій Ярема?
Може, холодно надворі, може чого треба?»
Телефон дзвенить тривожно. Хто там? 
То це тато?
«Привіт, батечку мій любий! Що ви? 
Як вас звати?
Ні, не може цього бути! Ідоли прокляті!
Тату! Тату! Та не чує… ні, вже не бувати
Людській смерті на Вкраїні через цих катів,
Будемо протистояти так, як він хотів…»
Ллється кров героїв славних, ні в чому невинних,
Влада разом з москалями цього не зупинить.
Не зупинить, помирають через них герої.
Дім у злоті, душа в болоті, а руки у крові. 

V
Зібралося ціле місто проводжати козака
В путь останню аж до Бога. Ех, дорога нелегка
Нам судилася, народе. Ех, Оксано, не журись:
Помер батько для народу. До загину ним гордись.
Проливають сльози люди, плаче синє небо,
Ні, ми помирать не будем! 
Нам боротись треба!
«Я тебе не вберегла. Вибач мене, тату.
І якщо ти захотів неньку визволяти,
То і я піду за неї на майдан кровавий,
Вічна слава Україні і героям слава!»
Ні. Герої не вмирають. Він буде із нами,
Повернеться в березні з першими птахами,
Чи прийде із дощиком, постука в вікно,
Його душа підтримає усіх все одно.
Нам лиш треба бути разом, як одна родина,
Не ми, браття, а наш ворог ляже в домовину!
VI
Почорніла земля рідна, став майдан до бою,
Щоб не вмерла Україна, віддали життя герої.
Не здамося ми нікому. Дух козацький не зламати,
Принесемо мир додому. Ми бандерівці завзяті!
Не блищить навіть сльозинка у Оксани на очах,
Нема часу сумувати: Прапор рідний на плечах,
Щит із дерева і віра, віра в майбуття.
Для коханої Вкраїни вже й не жаль життя.
Не чують голосу народу, в людей стріляють, наче 

в псів,
Не бачив світ такого зроду, ти, кате, лиш цього хотів?
Стріляв снайпер, людей били беркути погані,
Лихий постріл влучив прямо у спину Оксані.
Полилася кров червона, з-під ворожих куль,
На руках поніс Ярема в медичний патруль.
За життя боролися, кров лилась рікою, 
А в той час Ярема жертвував собою:
Товариша побитого закривав плечима.
Лежать разом закохані з мертвими очима…



Освіта та розвиток обдарованої особистості

84

№ 5 (24) /05/2014

VII
– Мамо, мамо, а чому дід Максим загинув?
– Тебе ще тоді не було. Це влади провина,
Не давали вони жити людям із народу,
Повстали бандерівці за свою свободу.
А кати їх убивали разом з москалями,
Омивалась Україна кров’ю і сльозами.
– А хто такі бандерівці? Що це за герої?
– Це звичайні люди, як і ми з тобою.
На майдані захищались від панів неситих,
Від поганих москалів, щоб у згоді жити.
– Що ж робили в Україні ці погані москалі?
– Захотіли собі мати української землі,
Та пішли вони ні з чим, дух козацький не зламати,
Тож почала Україна тільки щастя наживати.
– А ви з батьком бачили героїв майдану?
– У нас, доню, під щитами заживали рани…

     Березень 2014 року

Терновими стежками Кобзаря
Він підіймав нас із руїни,
Для нас боровся за свободу.
І став він сином України
Та батьком для її народу.
І
Сіре село, а в ньому – сірі люди,
На панщину німі раби ідуть.
Було кріпацтво, лихо було всюди,
Ніхто не вибирав для себе путь.
А в тім селі на пагорбі хатина,
Дніпровські хвилі весело шумлять…
Під вікнами красується калина,
Мов у раю, там Божа благодать!
Співає тихо мати колискову,
Малий Тарасик у колисці спить.
Тоді, напевне, полюбив він мову,
Що, як мелодія, лунає і бринить.
В малого доля буде нелегка,
Чекають його відчаї й тривоги,
Він народивсь в родині кріпака
І ще не знав, що посланець від Бога.
Малий Тарас хотів усе пізнати.
Йому природа погляд милувала,
Він йшов у поле, щоб стовпи шукати,
Які все небо день і ніч тримали.
А як знайде він крейду чи вуглину,
Підлогу й стіни в хаті розмалює,
Тарас в дитинстві – нелегка дитина,
Щодень він чимось родичів здивує.
Дитинство в нього – це найкращі роки,
Хоч він і виріс серед кріпаків,
Але, на жаль, тривало воно, поки
Малий Тарас не поховав батьків.
Серпневе сонце землю зігрівало,
Схилилось над снопами все село,
Як молодую матір поховали,
А разом з нею затишок й тепло.
Тоді прийшла зла мачуха до хати,
Бо що ж лишалось батькові одному?

Думав, дітей хоч буде доглядати,
І щастя знову вернеться додому.
Та не судилось… лиш у сварках жили,
Не замінила чужа мати неньку,
Бо лиш своїх дітей вона любила,
Ну а чужих – гнобила потихеньку.
Малий Тарас зазнав найбільше лиха,
Не піддавався він наказам «мами»,
Тому з собою батько його кликав
У далеку путь кудись із чумаками.
Тарасик прагнув змалку малювати,
Душа його тягнулася до знань,
У п’яного дяка научивсь читати,
Хоч коштувало це гірких страждань.
Але наука довго не тривала:
Холодною весняною порою
Чумака-батька в землю поховали
І залишився хлопець сиротою.
Лишивсь сірома сам-один на світі,
Слугою був, сільську отару пас.
І він не жив, як всі звичайні діти,
Не знав вже щастя ще малий Тарас.
Дитинства роки швидко пролетіли,
Почав таємно хлопець малювати.
Пани покори від рабів хотіли,
Йому покірним не судилось стати.
ІІ
Юнак покинув рідну Україну,
У Вільно мандрувати довелося,
Надіявся, вернеться неодмінно,
Але не так, як він хотів, жилося.
У Литві Тарас учився малювати,
До майстра він приходив знов і знов,
Із Дунею любив порозмовляти
І про Міцкевича, і навіть про любов.
Та почалося раптом там повстання,
Тікає пан разом із кріпаками.
До Петербурга вийшли вони зрання,
Обозом пішки, майже босими ногами.
Столиця хмуро їх в той час зустріла,
Ледве тримавсь Тарас через утому.
Пани рабів своїх не розуміли,
А серце сина рвалося додому.
Шевченко з пензлем не прощався –
Було одне, що душу звеселяло,
Та, як би він не намагався,
Кайдани рабства заважали.
Все ж Енгельгард хотів би майстра мати,
Віддав він свого кріпака «в науку».
Щоби талант міг гроші заробляти,
Пішов Тарас у «дуже добрі» руки.
У Літній сад ходив Тарас творити,
Це були білі петербурзькі ночі.
Сошенка пощастило там зустріти,
Який до пензля також був охочий.
Цей майстер вивів юнака у люди,
Його прийняли велетні культури,
Побачили, що з хлопця геній буде,
Коли зруйнуються кріпацтва мури.
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І вирішив художник Карл Брюллов
Портрет Жуковського намалювати.
Тож диво сталося з Шевченком знов –
Змогли неволю друзі подолати.
В Академію мистецтв його прийняли,
Тарас осяг ще невідомі далі,
Рембрандтом друзі сміло величали,
А ще отримав срібні три медалі.
Вогонь поезії в душі його займався,
Лягали думи на папір рядками,
Народ промовити навіть боявся,
Все те, що він сказав віршами.
«Кобзар» Тараса линув в Україну,
Як ластівка весняною порою
І хоч стояли люди на колінах,
Він «Заповітом» кликав їх до бою.
ІІІ
Минуло років вже багато,
Настав той довгожданий час.
Додому їхав мов на свято
Син України, наш Тарас.
Брати і сестри привітали,
Дідусь Іван, що посивів,
Пани як рідного стрічали,
Хоч він цього і не хотів.
Недовго так йому жилося,
Закінчився недовгий рай,
На жаль, покинуть довелося,
Той рідний український край.
Пуста тюрма його чекала,
Німий, холодний каземат,
На десять років покарали
Вже не поет він, а солдат.
Для нього гіршого немає,
Коли душа хоче творити,
Коли вона про це благає,
А муштрували, щоб служити.
Тягнулись довгі дні і ночі,
Лічив в журбі сумні хвилини,
На мить заплющить мудрі очі –
І бачить рідну Україну.
Тарас чекав. І от настала воля,
Але на та, якої він хотів,
Була жорстока й невблаганна доля,
А він душею в рідний край летів.
Збулися мрії. Повернувсь додому,
Тепер, він думав, буде тут завжди,
Цього хотілось не йому одному,
Але не зачекалися біди.
Тарас хотів поставити хатину,
Та знов прийшов ненависний указ,
Він знов покинув неньку-Україну,
А зустріч ця була останній раз.
Не помирали всі його надії,
Хотілось дуже жити і кохати,
Якщо не вдома, хоча б тут, в Росії
Хотів дружину й малих діток мати.
Лились вірші, виходили картини,
Новий «Кобзар» додому знов летів -- 

І піднімалась духом Україна.
Саме цього завжди він так хотів.
Не дочекавсь омріяної волі
І не поставив над Дніпром він хату.
Заснув навічно. Та судилась доля
Йому в віках народ оберігати.

Весна іде
Весна іде! Весна іде! Радію, посміхаюсь!
Весна іде! Красу несе! Нарешті дочекались!
Нехай же ллються звідусіль струмочки ті веселі,
Хай заспіває нам весна на всі міста і села!
Прокинеться від сну трава, засяють перші квіти!
Весна іде! Красу несе! Ну як тут не радіти?
Знов полетять пелюсточки із яблуні і груші,
А перша пісня солов'я розвеселяє душу!
Блакитне небо кличе нас, і сонечко вітає,
Люблю весну, бо на весні я і без крил літаю!

Тарас Шевченко (Акровірш)

Творець, великий майстер слова,
Апостол правди, віри і добра.
Рікою ллється українська мова,
А у віршах Вкраїна ожива.
Світоч і геній, батько наш, пророк!
Ширяє дух його поміж хатами,
Енергію дає кожен рядок,
Віра і воля щоб жили між нами.
Через віки його ми чуємо слова,
Едем створити він хотів на світі.
Наша свобода й правда ожива,
Коли читаємо рядки у «Заповіті».
Окрилюють вони, наснагу дають жити.

Листопад 2013

Дідусеві
Не посивіли ще, дідусю, скроні,
Бо в тебе вічно молода душа,
І не стомилися натруджені долоні,
Весела усмішка уста не залиша.
Весна тобі дарує чисте небо,
Промінчик сонця, крапельку роси.
Нам лиш радіти і кохати треба
У час пробудження, любові і краси.
Здається, вчора теж була весна,
Ще вчора юність на сопілці грала,
Сьогодні ж знов черешня зацвіла,
Та молодість зійшла із п’єдестала.
Дорослі стали вже твої принцеси,
І посміхаються малі онуки,
Усе життя, немов цікаву п’єсу,
Нам пишуть Божії невтомні руки.
Тобі Господь подарував родину –
Це наша суть і наше майбуття.
Заради неї лиш живе людина –
Великий дар ціною у життя.


