
Банах Софія, 15 років (читач бібліотеки №4) 

Незалежність 
...Бо хто за що, а ми за незалежність. 

Отож нам так і важко через те. 
Ліна Костенко 

 

День Незалежності є дуже важливим для кожного українця. Цей день є 

не лише святом, коли ми одягаємо гарну вишиванку, робимо красиві фото, 

але й часом, коли ми просто маємо згадати про минуле України, про те, що 

відбувається у країні зараз, бо це є невід’ємною частиною нас самих. Адже, 

незважаючи на усі перешкоди на шляху до суверенітету, ми й наші предки 

змогли зберегти нашу мову, культуру, звичаї і, звичайно, прагнення до 

свободи, яке наче передається українцям з покоління в покоління.  

Для мене незалежність – це, 

насамперед, можливість говорити те, що 

ти думаєш, і мати свою думку. Може іноді 

трохи неправильну, але все ж могти 

будь-де і будь-кому її висловити. Але ні в 

якому разі не можна плутати свободу із 

вседозволеністю. Адже незалежність – 

це перш за все відповідальність за власні 

дії.  

Чи справді бути незалежним так 

легко? Я вважаю, що ні, бо за справжню 

незалежність треба боротися, працюючи 

над собою щодня.  Впродовж віків багато 

хто намагався обмежити нашу свободу, 

але ми повинні залишатись незламними, 

як і наша вільна і незалежна держава.  
 

 

 

 

 



Боднарчук Анастасія, 12 років (читач бібліотеки №22) 
 

Моя незалежність 

Коли бібліотекарі попросили мене написати есе на цю тему я, чесно 

кажучи, здивувалася, адже те, що Україна є незалежна і її мешканці теж – 

очевидно.  

Однак, задумавшись і дещо переосмисливши очевидні істини, я 

несподівано для самої себе відкрила ілюзорність такого бачення.  

В чому ми незалежні, крім напису на папері та міжнародних 

домовленостей? Саме слово «незалежність» означає, що я можу діяти 

згідно з власним бажанням та приймати вигідні для себе рішення. А що ж 

виходить фактично? Говоритиму про себе і власний досвід. Одяг мене 

цікавить по-стільки, по-скільки. А от подорожувати дуже люблю. В житті ж це 

неможливо, бо скрізь тебе впізнають і зважають на тебе виключно 

дивлячись на ціну твоїх шмоток і те, які в тебе нігті (якщо не нарощені і не 

гель-лак – нема про що з тобою говорити). На подорожі та інші цікаві 

захоплення відповідно фінансів не залишається  

Чи так є у світі? Візьмемо, до прикладу, Мельбурн. Жити в ньому – моя 

мрія, адже: 

* робочий день до 16:00; 

* місто зелене і розроблене таким чином, щоб всі максимально були 

на свіжому повітрі, як не в парку, то на морі; 

* за українськими мірками люди виглядають як бомжі, але вони 

цінують індивідуальність кожного та креативність, а не розмір гаманця.  

 До закінчення школи мені ще далеко, але вже зараз я точно знаю, що 

якщо нічого не зміниться в свідомості та ментальності людей, я в Україні 

жити не хочу, адже наразі я їй непотрібна. Можливо, саме моєму поколінню 

вдасться вдихнути нове життя в це все, але наразі в моїй країні застій. Я не 

є незалежна в своїх бажаннях та можливостях, як це передбачено терміном  

«незалежність». Хоч маю великі мрії і хочу щоб були якісь позитивні зміни,  

але хочу закінчити словами пісні гурту "Тартак" «Я не хочу бути героєм 

України – Не цінує героїв моя країна!» 



Василейко Богдан, 14 років (читач бібліотеки №3) 

 

Моя незалежність 

Моя Незалежність – це школи, у яких можна і потрібно навчатися, щоб 

приносити користь родині. Моя Незалежність – це коли моя велика родина 

може прогодувати себе і поділитися шматком хліба з сусідом. Це і робочі 

місця, і щасливі люди, що вранці поспішають до праці, яка їм приносить 

задоволення. Це можливість не лише подорожувати на вакаціях, а й 

працювати при бажанні. Моя Незалежність – це усміхнені рідні обличчя, це 

смак узвару на столі, це вареники з вишнями, це улюблена книга і друзі. 

Незалежність – слово з дванадцяти літер, а який глибинний зміст, як 

багато понять можна вмістити. Хоча є три головні: ми кажемо Незалежність 

– розуміємо Воля, ми кажемо Незалежність – розуміємо право вибору, ми 

кажемо Незалежність – розуміємо свобода і суверенітет. Ось, що для мене 

Незалежність.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вербіцька Христина, 14 років (читач бібліотеки №27) 

  

Де можна прочитати чи у кого запитати, коли 

закінчується дитинство? 

Мабуть, тоді, коли ми починаємо шукати сенс 

найпростіших речей і розуміємо, що насправді 

вони є найважливішими.  

Незалежність – одне з тих красивих слів, які 

завжди викликали у мене бурю емоцій, а разом із 

ними безліч питань, і підозрюю – не лише у мене. 

Як на мене, незалежність – це не вроджена 

риса, і, тим більше, не подарунок. Це  вибір, за 

який платять високу ціну. І мова тут не про гроші. 

Незалежність – це сила, яка не дає нам 

коритися долі, коли та випробовує нас на міцність. 

Це також відповідальність за себе і за тих, хто нам довірився. 

Це мудрість, народжена героїчним минулим, до якої ми повинні 

прислухатися сьогодні, щоб мати сонячне майбутнє.  

Незалежність – сильна мудрість і мудра сила. Це здатність визнавати 

помилки, робити висновки, приймати рішення і прощати. Тим, хто словом чи 

ділом поранив нас. Тим, хто хотів поставити нас на коліна. Саме прощати, 

бо бути незалежним означає бути вільним від образ і злих помислів. Хтось 

вважає, що незалежність – бути гордим і  нічого не просити. Я ніколи з цим 

не погоджуся, бо, як на мене, незалежність – здатність комунікувати і 

співіснувати зі світом,  зберігаючи при цьому свободу думки, слова і почуттів 

у своєму власному світі.  

Сьогодні моя країна бореться за незалежність, яку в нас вкотре хочуть 

забрати, і це наштовхнуло мене на ще одне твердження, що незалежність – 

постійна боротьба. В одному випадку – із ворожим загарбником. Але, на 

мою думку, незалежність країни починається з кожного з нас. І часом 

доводиться боротися із самим собою, своїми страхами і сумнівами.  

Та лише так можна відчути справжній смак життя, бо ми прекрасні 

тільки тоді, коли незалежні. 

 

 

 

 

 



Геряк Лілія, 11 років (читач бібліотеки №26) 

 

Україна… Яка велика глибина цього слова. Скільки у ньому краси, 

скільки радості, скільки свободи. Але й багато сліз, що їх пролили українці, 

будучи у ярмі. Багато років наша Батьківщина була в неволі, але нікому не 

вдалося зламати міцний і вільний народний дух. Адже ми нескорені, ми 

волелюбні, бо ми – українці, звиклі боротися з будь-яким ворогом. 

Ось уже двадцять шостий рік минає від дня, коли нам вдалося досягти 

своєї мети, а слово Україна голосно пролунало над цілим світом. І це було 

радісне і горде, яскраве, мов вогонь, слово. Цей вогонь боляче обпік руки 

нашим лютим недругам і зігрів долоні наших друзів. 

В цей щасливий для нас, українців, день народилася нова держава. 

Україна знову стала маленькою дівчинкою, почала нове, незалежне та 

суверенне життя. І хто ж, як не ми, має захищати її, щоб зберегти ясний 

вогонь незалежності, не дати йому згаснути. 

Цьогорічний День Незалежності знову нагадує нам про те, що колись 

нам вдалося розбити кайдани, і вселяє віру в те, що війна на Донбасі скоро 

закінчиться, і перемога буде на нашому боці. Особисто для мене це стане 

другим Днем Незалежності, і думаю, що багато українців поділяють мою 

думку. Маю надію, що незабаром він настане, і в нашу країну нарешті 

прийде довгоочікуваний мир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горяча Наталя і Пешкова Оля, 13 років (читач бібліотеки №29) 

 

Любіть Україну, як сонце любіть, 

Як вітер, і трави, і води. 

В годину щасливу, і в радості мить, 

Любіть у годину негоди. 

В. Сосюра 
 

В житті людини є кілька важливих речей – це друзі, родичі. А ще є рідна 

країна, де ця людина народилася, живе, навчається, радіє життю. Моя 

країна – Україна! Україна – це не просто поля, гори, ліси, озера, села та 

міста, де живуть люди. Це – держава, яка пройшла довгий шлях, щоб стати 

незалежною від інших. Незважаючи на тяжкий шлях, українці зберегли свої 

традиції, мову, і прагнення до свободи. Народ України, переживши немало 

важких періодів в своїй історії, не втратив головного – віру в свої сили.  

24 серпня Україна святкує День незалежності. Цей день є результатом 

тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу. 

Ми отримали омріяну самостійність, але що з нею робити так і не вирішили. 

Чи жити так, як жили, чи щось міняти у своєму житті. Люди пишалися тим, 

що стали свідками великого розвитку України. Але ж хто знав, що ця 

гордість з роками сховається, а назовні вийдуть зовсім інші почуття: 

невдоволеність, невпевненість у завтрашньому дні, страх за майбутнє дітей. 

Зараз же Україна розривається на шматки політичними суперечками, 

економічними кризами, вона пригноблена величезними боргами перед 

іншими державами світу. 

Але все ж таки українці ніколи не забувають про це величезне свято – 

День Незалежності. В цей день Україна сповнена святковими заходами та 

концертами. Цей день являється офіційним вихідним днем. Тому весь народ 

виходить на вулицю та святкує свою незалежність. Кожен українець 

відчуває себе часткою цього свята. Відзначання цього дня нагадує 

українцям про їх індивідуальність, а всьому світові про процвітання 

величезної країни в центрі Європи. 

Отже, живе Україна, яка здобула колись незалежність, і буде жити. 

Буде, незважаючи ні на що, і допомагати їй у цьому повинні ми усі, її діти, і 

передусім молодь. 

 

 

 



Жеребецька Соломія, 13 років (читач бібліотеки №3)  

 

Україно, моя Незалежна державо, ось уже понад 25 років ти самостійна. 

У тебе є своя символіка, прапор кольору стиглої пшениці і синього неба, 

герб, у якому закодоване одвічне прагнення волі, гімн, який є невід’ємною 

частиною і обов’язковим знаком незалежної держави. У тебе є неозорі 

степи, густі ліси, родючі поля, у тебе є ми – твої діти українці. У тебе є все: і 

недолугі політики, що за «тридцять три срібняки» продадуть тебе, і 

одчайдушні патріоти, готові за твою свободу скласти голову. Ти багата, моя 

Україно! 

Моя Незалежна Україна, що ці слова значать для мене? По-перше – це 

мій дім, моя родина. Це і моя школа, і мої друзі. По-друге – це те, що я маю 

право вибору. Я сама обиратиму, де і як жити, де навчатись, обиратиму 

свою професію. Я сама вирішую з ким товаришувати, що сьогодні у мене 

буде на сніданок і обід, куди я поїду відпочивати, бо я живу в незалежній 

країні.  

На мою думку Незалежна країна – це країна вільних людей, людей у 

яких є своя думка і право вибору. Я не розумію, чому люди чи країни 

нападають один на одного, а не живуть у мирі та злагоді. Я не розумію, чому 

хтось має залежати від когось іншого, чому одна країна вважає, що вона 

може диктувати, як жити іншій країні. Тарас Шевченко писав «У кожного 

своя доля і свій шлях широкий», кожному самостійно вирішувати, як і де 

жити, за якими законами, з якими принципами, бо саме це і є Незалежність.  

Я люблю свою Вітчизну, люблю її працьовитий і дружелюбний народ, 

люблю її пісні і традиції, люблю її галасливі міста і замріяні села, люблю її 

глибокі моря та високі Карпати. І я знаю, що Україна була, є і буде 

Незалежною! 

 

                                                       

 

 

 



Зуб Данило, 13 років (читач бібліотеки №10) 

 

Моя Незалежність 

24 серпня 1991 рік – це час коли Україна стала незалежною від 

Радянського союзу, це час коли постала нова держава. Для мене – це свято 

є дуже важливим, адже мільйони людей боролися, віддавали все і гинули 

заради нашого майбутнього. 

Однак, інколи я запитую себе: «Чи є я все таки патріотом України?». І із 

сумнівом відповідаю на це важливе питання. Бо для мене бути патріотом – 

це не просто любити Україну та ненавидіти її ворогів, обзиваючи їх 

нецензурними словами. Для мене – це вчинки, які здатні змінити народ, 

владу, і саму Україну. Але цілком не кожен зможе залишити вдома кохану 

людину, дітей й батьків і піти на майдан з високо піднятою головою, 

відстоювати себе і свою країну перед егоїстичною і несправедливою 

владою, яка безжалісно відправила у вічність героїв з «Небесної Сотні». 

Також не кожен зможе поїхати на лінію фронту в АТО, ризикуючи отримати 

тяжке поранення або загинути від зброї ворога.  

Звичайно, у кожного є своя думка, але припускаю, що наразі я не є 

повноцінним патріотом Незалежної України. 
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Косопуд Анастасія, 13 років (читач бібліотеки №4) 

 

Україна – чудова країна. Годинами можна перераховувати всі плюси, 

відмінності та особливості України, та основне, що у кожного є шанс на 

незалежність.  

 

Із самого початку кожному дається особливий шанс – вирішувати усе 

самим, а особливо, чи залишатись незалежними, чи залежати від чогось чи 

когось. Ми вирішуємо, чи йти з дому в це свято, чи лишитися з родиною. 

Розмовляти з тією людиною, чи просто перестати розмовляти з усім світом, 

замкнувшись у своєму невеличкому світі фантазій.  

 

Незалежність для кожного різна, правильно? Моя незалежність у тому, 

хто я є, і ким мене бачать інші. Можливо, в майбутньому я стану кимось 

відомим, чи буду працювати кимось непомітним, це залежить від мого 

вибору... Але щоби зробити цей вибір, потрібно буде зробити інший, 

правильно навчатись…. Це ж також вибір? Я самостійно вибираю, як хочу 

виглядати в чужих очах, ким хочу бути в майбутньому, і цей вибір у мене є.  

 

Я маю право на те, щоби відрізнятися, фарбувати волосся чи почати 

писати вірші, малювати картини. В майбутньому матиму право голосувати 

за того, хто  цього вартий, незалежно від чужої думки, – це Моє рішення.  

 

Кожен день я роблю вибір, наприклад, сказати «Привіт», чи просто 

промовчати, і ніхто мені не скаже слова впоперек, тому що я вирішила 

зробити саме так.  

 

Моє майбутнє залежить від мене, залишаючись повністю моїм вибором. 

Стати чесною громадянкою своєї країни, допомагаючи їй розвиватися, чи 

переїхати в іншу країну, розвиватись самостійно від неї, тому що вибір 

повністю мій. Я буду залишатися собою в будь-якій ситуації, тому що 

незалежно від події я є собою.  

 

Розвиватися для країни, для себе, і моїм вибором може стати 

незалежність, а може стати залежність від когось. Стати залежною від 

людини, та навіть в цьому я лишаюсь незалежною – це лишається моїм 

вибором.  

 

Я можу залежати від своєї незалежності, тому що просто йти за кимось, 

слухати кожне його слово – це також мій вибір, відданий комусь іншому.  

 

Я залишаюсь незалежною людиною в кожній своїй справі чи кожному 

прийнятому рішенні просто тому, що я – Людина, якій дане це право – 

особистого вибору. 



Кравченко Вікторія, 12 років (читач бібліотеки №26) 

 

Що таке незалежність? І чи добре це? Що нам дала незалежність?                            

І головне, як я її уявляю, цю незалежність?!  

За двадцять шість років незалежності суспільство та держава остаточно 

стали жити "роздільно", причому кожен за своїми правилами. Між елітами та 

населенням немає ніякого зв'язку. Натомість дії і тих, і інших мають, 

здається, певну закономірність: люди смітять на вулиці й намагаються 

обдурити державу (у оплаті комунальних послуг, наприклад), а чиновники, 

які отримують доступ до державних коштів, намагаються якусь частину з них 

вкрасти. Багато людей під незалежністю розуміють таке: я роблю що хочу, і 

ніхто мені не указ. Чи правильно це? Ні. Але чи можемо ми це змінити? Так. 

Звісно, конкретно я, чи ти, чи ще хтось один нічого не змінить. Але разом – 

можна. Напевно. Хоча, якщо подумати, то як? Ну то як це змінити? 

Перестати дурити державу? Але чиновники? Що ми їм зробимо? І на цьому 

всі благородні поривання зникають. Тут дуже доречно буде сказати, що 

свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої. 

Якщо можна так сказати, то чим більша незалежність кожної людини (а 

значить, і її сила духу, самодостатність, дисциплінованість, віра, творчий 

потенціал, інтелектуальний і культурний рівень), тим більшою є сила і міць  

(і краса також!) держави. Але... чи дали українцям 26 років незалежності 

свободу? З одного боку, дійсно, за нинішніх умов людям тяжко повністю 

реалізувати свої можливості і отримати за це заслужену винагороду. Але з 

іншого боку, саме свідомість кожної людини повинна бути джерелом її 

власної свободи і незалежності. На мою думку, ми маємо чітко знати й 

розуміти для чого нам ця незалежність знадобилася. Тому незалежність 

треба не лише отримати але й втримати та розумно використовувати. 

Значить, якщо говорити просто, кожен народ має ту країну, яку здатний 

збудувати. Незалежність треба укріплювати і утримувати не лише "на 

показ", але і у своїх серцях. Не лише вишиванкою, народними піснями й 

танцями. І навіть не шкільними творами про "мову калинову" і "пісню 

солов’їну" – не тільки цим формується сильний народ і дійсно незалежна 

країна. Незалежність – це відчуття власної самоповаги, можливість 

реалізувати свої здібності й плани. І якою б ми її не уявляли, кожен свою 

незалежність будує сам. І вона буде такого рівня, який їй дозволяє інтелект 

людини. Але як я її уявляю, цю вашу незалежність? Не хочу, і не буду 

мудрувати й говорити замудрими епітетами. Я скажу просто: я спокійно 

вчуся, у разі хвороби можу звернутися до лікаря, можу сходити до магазину 

і купити що потрібно. Я живу своїм життям, і лише я обираю своє майбутнє. 

 

 



Маслянко Марта, 13 років (читач бібліотеки №13) 

 

Ось і наближається черговий День народження України – 26 років.  
26 років – багато це чи мало. З одного боку, це вдвічі більше від мого 

віку, але з погляду історії це мить. Та якби там не було, у нашої Батьківщини 
– свято, і ми, українці, тішимося з того. Моє покоління вже народилось при 
Незалежній Україні, але ми знаємо, як важко здобували українці свою 
власну державу. Багато століть, мільйони скалічених доль та втрачених 
життів було віддано боротьбі за Батьківщину.  

Отож, нарешті, ми маємо свою Україну. Але чи це та Україна, про яку 
мріяли, за яку боролись наші співвітчизники. За яку мої бабуся та дідусь зі 
своїми родинами відбували покарання у далекому Сибіру. Так, ми маємо 
свій герб, прапор, гімн. Але чи маємо свою Державу. Мені видається, що ні. 
Бо у своїй державі не може бути такого кричущого беззаконня, такої 
несправедливості та свавілля.  

Звісно, є різні причини для цього. І важка радянська спадщина, і 
зовнішній ворог та ще багато чого іншого. Але головна наша біда – це 
корупція. Так, ми такі юні, але вже знаємо значення цього жахливого слова. 
Його неможливо не знати, бо нею просякнуте все наше життя. І це наш 
найбільший ворог. Бо всі ці роки вона не дає нашій країні розвиватись, 
стискає нас у своїх обіймах. І у цьому також є наша спільна вина, бо як 
писав Шевченко: "А ми дивились та мовчали, Та мовчки чухали чуби. Німії, 
подлії раби!"  

В черговий раз переконуєшся у пророчих словах Генія нашого народу, 
який писав: "Та не однаково мені, Як Україну злії люди. Присплять, лукаві, і 
в огні. Її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені." І нам не однаково, 



мені та моїм ровесникам. І ми хочемо сказати: "Досить!". Бо ми хочемо жити 
у країні, якою можна пишатися. У якій не знають слова "корупція". І я вірю та 
знаю – всі разом ми можемо це зробити.  

Та, перш за все, нам потрібен приклад. Приклад людини, якій ми 
повірили, яку ми вибрали. Та, від якої у першу чергу залежить, у якій країні 
житимемо ми та наші нащадки. 

Якби я могла звернутись до президентів чи минулих, чи теперішнього, 
чи майбутніх, я би запитала у них: "Пане Президенте, у чому справжня 
цінність для Вас та Вашої родини – у палацах, яхтах, літаках, островах, 
списках Форбс, мільйонах та мільярдах – чи у щирій, палкій любові 
мільйонів людей. Коли Ваші портрети висять не тільки у кабінетах 

чиновників-підлабузників, 
а й у кожній домівці. Коли 
у кожному найменшому 
селі люди будуть 
називати вулиці та площі 
Вашим іменем, за свої 
гроші будуть ставити Вам 
пам'ятники. І якийсь Ваш 
пра-, пра-, правнук 
проходячи зі своєю 
дівчиною повз цей 
пам'ятник з гордістю 
розповість їй про свого 
предка, який збудував цю 
прекрасну країну.  

Ви маєте унікальний шанс, який випадає лишень одиницям на Землі – 
не бути одним із безлічі учасників перегонів марнослав'я, а стати Творцем 
та Батьком нації. Навіки вписати своє ім'я в історію. Стати в один ряд з 
видатними особистостями планети. Бо ще Юлій Цезар казав: "Краще бути 
першим у провінції, ніж другим у Римі".  

Тож будьте тим Першим, тим, кому повірять, тим, за ким підуть, тим, 
хто створить Державу.  

Невже існує щось матеріальне, що може з цим зрівнятись? 
Та чи почують, чи зрозуміють...   
Але знову хочу пригадати нашого Кобзаря, у якого є такі геніальні та, 

сподіваюсь, пророчі рядки: "Коли Ми діждемося Вашингтона З новим і 
праведним законом? А діждемось-таки колись…"  

Та скільки ще маємо чекати? 
В черговий раз прихильна доля подарувала нам шанс мати власну 

Державу. Тому, давайте не змарнуємо такого щедрого подарунка.  
І незважаючи ні на що, ми не маємо втрачати надії. Не даймо зневірі 

заполонити наші серця. 
Ми повинні бути єдиними, сильними, мудрими.  
Тільки разом, спільними зусиллями збудуємо свою Україну.  
Країну, з якої виїжджали би тільки туристи, а іноземці мріяли би тут 

жити. 



Посувайло Вероніка, 14 років (читач бібліотеки №19) 

 

МОЯ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

 

24 серпня 1991 року наша країна стала незалежною та самостійною, її 

територія – неподільною і недоторканною. Але ж чи насправді Україна 

незалежна? 

Усім відомо, що в українській політиці має місце вплив російських 

маріонеток, які перешкоджають розвитку нашої батьківщини. На щастя, наш 

народ згуртований і має силу протистояти зрадникам. 

На мою думку, українці варті кращого життя і справедливість таки 

настане. Головне бути єдиним цілим, вірно захищати нашу рідну матір 

Україну, розвивати освіту, зупинити «відтік мізків», подолати корупцію, бути 

чесним і справедливим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рябушко Катя, 15 років (читач бібліотеки №19) 
 

Що для мене означає незалежність 
Насамперед, я б хотіла сказати, що не варто очікувати такої залатаної 

думки патріотичного характеру, бо я не думаю, що незалежність полягає в 
самостійності країни, світосприйнятті нації чи відносинах між державами. Ні, 
бо, як на мене, ця думка є однією з тих, що їх нам з дитинства завантажують 
в пам’ять, адже діти відрізняються від дорослих лише тим, що їм легше 
прищепити почуття власної помилки. Їм рідко дають волю в міркуваннях, і 
саме тому викладачі широко позіхають над шкільними творами. 

Я не пишу це, щоб сказати: «Агов, народ, я не є такою!». Е, ні. Така, як 
сотні тисяч, проте мені цікаво, чи розділяє мою думку, яку я зараз 
намагатимусь схарактеризувати, ще хтось? Отож, нарешні розпочну… 

Колись давно, коли людство було розвинутішим (а, можливо, ні!), ніж 
зараз, люди зробили велику помилку, чим почали нищити незалежність, і на 
сьогоднішній день ніхто з нас не може бути незалежним хоча б наполовину. 
Помилка полягала в тому, що хотілося ділити усе: що люди мали і чого не 
могло бути під їхньою владою. Від картоплі до землі, від землі до планети, а 
тепер навіть до зірок, при чому як можна володіти тим, що існувало ще до 
приходу людини?! А головне, було введено такі поняття: суспільство, 
кордони, влада. А перефразували такі, як: відповідальність, цінність. 

І що ми сьогодні маємо? Незалежні землі, розділені кордонами та 
законами, що не існують в реальності й інколи ціняться більше, ніж людина. 
Незалежних громадян, існування яких може бути підтверджене лише за 
допомогою паспорта чи свідоцтва про народження. Ще ми маємо 
дипломатичні країни, що погрожують одне одному війнами та кризовими 
ситуаціями, вірять в папери, а в кінці кінців готуються до ядерної війни. 

А якщо говорити більш детально, то є люди, що знають, якою є 
незалежність, яка вона всім потрібна. Та, що дарує волю? Та, яка 
визначається самостійністю? В такому разі, ці ілюзії ні до чого, й врешті-
решт кожен повинен усвідомити, що незалежність полягає в багатьох речах, 
які не мають нічого спільного з країною, з твоїм походженням, адже всі ми 
люди. 

На мою думку, бути незалежним – це мати добре серце й відвагу, жити 
з надією навіть тоді, коли навкруги витають чорні плями, і зло так боляче 
вражає світ. Відкинути популярні слова «пафос» та «наївність», визначення 
«неможливого». Любити людей навіть тоді, коли вони вбивають, ділять світ, 
зневажають, адже кожен з нас народився чистим душею і це вже про щось 
говорить. Бути незалежним, це коли ти можеш заступитись за людину, яку 
ненавидять усі навколо, бо ти не соромишся власної думки. 

Та насамперед, це вірити у себе та ближніх. Не відкладати подорожі 
через брак часу та фінансів, не боятись взяти участь в публічній події, яка 
однозначно матиме вплив на твоє життя, а ще любити навіть тоді, коли всі 
ненавидять. 

Знаєте, коли у мене будуть дітлахи, я обов’язково їм скажу, що вони 
здатні змінити світ, бо ж є величезна різниця між бути впевненим у собі та 
вірити. Я вірю, що за допомогою такої простої формули можуть вирости 
крила. А ви? 



Сисин Анастасія, 15 років (читач бібліотеки №27) 

 
Я народилася і живу в незалежній Україні. З уроків історії та з книг я 

знаю, як довго українці боролися за те, щоб їхня земля була вільною і 

незалежною. А скільки героїв полягло смертю хоробрих за свою 

Батьківщину. І сьогодні йде боротьба на сході України з російськими 

окупантами. 

Життя в незалежній Україні відкриває перед тобою багато 

можливостей. Як на мене, в такий час розвиток країни значно збільшується. 

Ми маємо свою владу, яка насамперед вирішує проблеми держави чи то 

міста та в якійсь мірі покращує життя її громадян. Але Україна розвивається 

не так швидко, як би нам хотілося. Все залежить не тільки від влади, але й 

від кожного з нас, наскільки ми є патріотами своєї країни. Патріотизм – це не 

тільки вишиванки, це – праця і навчання, це – здорові громадяни, це – чисті 

міста, це – щасливі діти, у яких над головами не пролітають снаряди. 

Найкраще те, що наша держава є вільною, і ми ні від кого не залежимо, 

але разом з тим підтримуємо зв’язки з іншими державами на рівних. 

У мене є право вибору. Я сама вибираю своє улюблене заняття, і 

надаю більше уваги тим предметам у школі, які мені до вподоби, цікаво 

спілкуюся із друзями із різних міст. Оскільки, я ще навчаюсь у школі, у мене 

немає своїх коштів, я залежу від своїх батьків, але я є незалежною 

особистістю і обираю те, що мені подобається. У мене є своя думка. 

 Я дуже люблю подорожувати. Наприклад, два тижні тому я була у 

Швеції. Це досить розвинута 

країна, яка готова підтримувати 

Україну та допомагати нам.                         

Я вірю, що ми теж досягнемо її 

рівня. 

Моя думка така: якщо 

країна вистраждала і отримала 

незалежність, значить – це 

духовно розвинута та фізично 

сильна держава зі своїми 

законами та пріоритетами. І моя 

незалежність розкриється тільки 

в незалежній Україні. 
 

 

 

 



Топоровський Данило, 9 років (читач бібліотеки №22) 

 

Мене звати Данило і я незалежний. Я маю можливість вчитися в 

хорошій школі з поглибленою англійською, відвідувати ті заняття та секції, 

які мені подобаються: карате, волейбол, шахи. Двічі на рік я з мамою та 

братом їздимо на море, багато подорожуємо, бо маємо біометричні 

паспорти. Звичайно, іноді мама не купує мені того, що я хочу, а віддає 

перевагу наприклад походу в кіно чи новій книзі перед роликами чи 

спінером. Але це трапляється не так часто.  

Чи мав би я можливість, живучи в Україні 26 років тому, 

задовольнити свої бажання і потреби? Чи мав би я майбутнє, навіть якби 

працював 20 годин на добу? Не впевнений. Бабуся розповідала, що дідусь і 

вона працювали на заводі зранку до вечора, але не могли купити 

необхідних речей. Саме від них я вперше почув таке цікаве слово 

«дефіцит». Звичайно, вони майже задарма відпочивали в пансіонатах та 

безплатно давали квартири. Але маючи хоч трохи знань та досвіду я сам 

зможу собі це все купити, не чекаючи на доброту уряду все життя. Ми є 

справді незалежні, просто не всі вже навчилися цінувати і використовувати 

ті можливості, які маємо. Я зараз не говорю про політику чи хабарі-

«відкати», а про успіх в професії, яку любиш та яка приносить фінансову 

незалежність.  

Мої батьки – нотаріуси. Вони допомагають людям вирішувати складні 

життєві ситуації. Я теж планую продовжити їх справу, адже все, що маємо і 

ще здобудемо є в наших руках.  

 

 

 

 

 



Шпак Марта, 16 років  (читач бібліотеки №11) 

 

Об’єднуємося в таке величне слово «НАЦІЯ» 

За кілька тижнів до Дня Незалежності України на зупинці в салон 

маршрутки зайшов молодий чоловік. «Посвідчення», – сказав водієві. «Яке 

ще посвідчення?», – байдуже кинув водій. «Учасник АТО, інвалід…», – воїн 

почав пояснювати, наче виправдовуючись… Тільки-но вийняв з кишені 

піджака документ учасника бойових дій, як почув на свою адресу: «Я тебе в 

АТО не посилав!». Маршрутка вже зрушилася з місця. Раптом знову 

зупинилася. Водій вирішив «підібрати» кількох молодих дівчат і хлопців, які 

добігали до маршрутки і, звичайно ж (принаймні, водій у цьому був 

упевнений), заплатять за проїзд. Молодь у маршрутку зайшла – а чоловік з 

посвідченням учасника бойових дій вийшов. Гору взяла самоповага, 

гідність, достоїнство… 

Неприємно здивувало мене не лише зневажливе ставлення водія 

маршрутки до воїна АТО, а й байдужість пасажирів. Ніхто не сказав водієві 

«Досить!»… Ніхто не став на захист воїна. Бо всі кудись поспішали. Кожен 

був заглиблений у свої думки, і було байдуже до того, що почув. До 

несправедливих образ, звинувачень, зневаги ми звикли настільки, що на 

такий бруд вже не звертаємо увагу. Сприймаємо, як належне.  

Коли прийшла додому, відразу прочитала у словнику  визначення слова 

«патріотизм». Отже, це «любов до батьківщини, до свого народу, 

відповідальність за долю вітчизни, готовність служити її інтересам».  А що 

таке вітчизна? Вітчизна – наше шанобливе ставлення не лише до 

батьківської землі, народних надбань, а й один до одного. Варто частіше 

простягати один одному руку взаємодопомоги, поважати один одного, не 

проходити повз чужу біду. І навчімося врешті-решт не лише вчитися на 

чужих помилках, а й бачити власні. Вітчизна – це кожен з нас, громадян 

України. Усі ми, мешканці вулиць, сіл, міст, областей, об’єднуємося в одне 

величне слово «НАЦІЯ». Об’єднуємося в націю, яка творить історію України. 

На вулицях, у крамницях, транспорті люди, буває, розмовляють між 

собою про любов до ближнього, патріотизм. Тоді чому, коли трапляється 

нагода когось захистити, часто спрацьовує приказка «моя хата скраю…»? 

Дорослі люблять повчати один одного, особливо дітей. Та хіба водій і 

пасажири показали гарний приклад гуманності та патріотизму?! Адже на 

сході України наші земляки захищають життя, майбутнє кожного з НАС. 

Кожного з ВАС! КОЖНОГО!.. 

 

 

 


