
ОЛЕНАМАМЧ'ИЧ
іввр. 1953р.)

Мвичич Олена Борисівнв ннроішнев 22 линнл
1ч5з року в и Чернііові.

[975ріжу твиівнш філологічний факультет
Київською держвввото університету імені
т.г.Шев-ненкн. того ж року ночалн прніпоовти у
Чернігівському державному педвгоіівному інституті
імені т.г.щеввеикн де правооє доннвіі. Захиггила
квноиввтоьку дисврпцію в інституті вищої освіти АПН
України на тему «Формування лінгвістичної
компетентності маиєутніх учіпеліо нонвтковоі школи у
випшх педвтогіиникнаввыіьннк закладах».

Завідуввп квфеітри мов і методики їх викладати
Національного універвнтету «Чернігівський колегіум»
імені Т.Г.Шевченко, нвьшилп ненатотіпних Наум
доцент. Бідиішш їх:-іти Укуаїпи. ингоронікено :щпкои

мон України «Василь Сухомлинський». Автори понпи 210ндукош-мподи'ших тв
літеротурио-куновоіік пувнішлій, вилдних в Укрвіні тв ново ії меншин. 57 міжнвронних
ввтолотів. Хцбірпк поеніи. Член нітервтурнві епілки «Черні в». Гплова Чернігівського
обласного осередку Всеукраїнської творчої сп' и нКонтрее літсраюрів України». Керівник
Чернігівської облвеної літературної етуді «Горі». Дипломшткв в.ееукрвїнеьвото
нігервтурного конкурсу «русло» (2007рік). Лвурввткв Чернігівським літературних
конкурсів «Книга року- 2017» («Кано.-они»). «Книт-в року- 20111» («Ампліґулв любові»).
Лоуренткв Чернігівеькоі нітерктурноі премії імені Леоніда Глібова (2018) у номінації
віПпп'ши.

ошм мимснусн
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Оіена Воґузіиіа Мвпіеііуеіі Маз Ьоґп оп ін1у 22. 1953. ін светоііііу.
1п 1975, вне віндовіеа гтоіи іие РаспІку от РШыову ог тшв зиеуеііепко Кун! зіаіе

пніуеіьііу впіі певно ноткіпр ві слетпііііу вінте Рыаворсді пізніше напіеа інет Таґаз
знеуеііенко. шпете ене 31111 шоґКз.

01ена Мвтнеііуеп ів н.е певні пПЬс вервтнпепі оіЦпвпядсз оно Меілоае оїтеаеліпд аі
Тип: злеуеЬенко ывііопві Ппіупзііу ”Сітепщші Соіівфппі“, єннамме оїгеаадореаі Зсіепоез,
ІМ Авшоівіе Рюґеззш. тпе мінівоу ог наненііон вон всіепое ог ілавіне ашмпео нет маі іііе
оворе “Ушу! ЗШтіупЗКуі" іот Ьеіпє во ехееііенк шишок.

01епа Мввпенуеп іа іііе амніот ог ніоте ціан 210 ееіепііпелпетлоаіеві нна інетвту-гівііонві
шоґІкз рныіеііео ін иктаіпе вині вьіоао. 57 іпіетпвтіонаі внілоіоріев, :; ооііеетіонв ог роеоу. ЗЬс і:
в пшпЬет ої Шв Ьііеґаґу ипіоп “СМШУИ, ше еітлітретеоо ої смтпіпіу теріопаі Ьшпсі'і ог Ше
АП-Шсґаіпіап Ап ипіон "піе Солон-ее огмит оі митне". іііе Неві: ог снепніну теріонві
Іішлгу вмію "Нш". зле ів Ш: нігніет оіШе Аіі-иінвініан Ніспґу ооіпретіо'он шиєю" (2007),
нгс1іетпі1ііу іітетоту воніреіітіопв "ноок огше Уш - 2017“ (Еш іье ооок по Саміт“), "воок ог
оте Уся: - 20113" (тот АтрІінліг ц/Ьоіїе), іле ьантевіе ос снепіііііу ьііеіату Ргіїе нашеа ане!
1.еоніп н1іЬоу (2013) інше шееогу "Рьеіґу".
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ТІ. мило...
Ти. земле.-Чорний оксвмят.
Барит мод,
ТиА скеля.
Мармур чи грані-х,
Аш:- мод ЗШ.
Тебещші пекли
Прокшпі всіх ивпей.
| в: вашимтм
Сдыж- з твоїх очей.
ґррілв у вогні печей.
шррщш роки-щ
в променях бісових ідей,
Що шрушш ш.
Ти з-піл зраді ищита.
1 звану, часш,Щоштати слои
Піл мудрий погш твій...

НМ:СШ.
НебесніСтил
Бічвіп'ьшМайданом...
Жцобві крила вітру і дощів...
Вахш пп. сняли нежшщн: чули верим креативних слів.
Бшенна дол.Вас усіх спітппв.
відчули біль бут. чуцпй і свій.
: під зірпмп зоряних хрршір
Злєгішщшібршпівсмєшіусу-ш ..имет... Вясяпіігрішві.у час ваши краінишрів
Заради поколінь. прийдешіхі колишіх,
Пішш вм.м.; ьірипшш...
Але Ви: вами... У піснях і пушх
з небес иріншшихШу :! навесні
Прпклґгп'м куль і: тов'ю. болем, суипи
Щешпату нищівні і син...
Вас не забудем в сумці вікно чистій
Попросивширотни- у Вв:
За те, шо віш'шшш під шви: променипе
Нтрешшлцоибигиівуіприкрас
в обійми лвпші- виграш : повітрям.
Ми ж на Зпші помолились и Вас.
] молоде. зелене. сильне піти
Зупвшь нв хвшшку шшишв час
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душ: иузш...
Луишвищи, чпрівнв. мс;-би спи.
1 оюршо світ блаженна): хором,
[скрипкишшо'гіли : унісон.
1 пш-рошь ших-нав, як чорний юрон.
На сцені. під феєрію весни.
Сплітшш вати ніжнешугиш.
1 копшш птоші живі
Своїм иохищш ширині поріиии.
грии, иузишпе. у полоні піт
Тобі так легко, ідуші спокійно,
Ти ннче рхоииш ди свґгих воріт
лорогу рию із Бшговіннш.
Твоє пршипчеш- блущии на світ.
[10 хвшцх моря ідо/птах ищи,
ти можеш залишити серцю прах
А мож, помирцо'ш,шхреснсш
Грай.купиш, під зухвалий ги
Напій нэбшних відпртістю марши.
Хдй будуть вічні ниґ чарівний спін
[ном зливи зоряних хирялів...

Мои чудои иулр- ип-п...
Мп: чудові
Муириново.
Прозорд пісне
Кшшскпи.
Недолипіку
Не оспш,
Що словом кличе.
Як башт,
Ти- вирій серия.
Шлях до Храму.
Вті і смєргі-Поруч : ищи.
Ти - погляд соШ
] нпхнешш.
в усих надії-Щира йиєш.
Собі не візьмеш
Наюрош -Спокугпі гріх
Твогощроду.-Живи : століттях
для любові
У вірі ріииія-Рідні-1 слові!"
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я-м.,нщ оповідь, пвлі'п'яи.
я-пм. ияче шонідь. с-пшіпя.у замрілні миті лечу
Крізь дощі ти овірннно вітгя
внз бажань, під обійми дощ...
1 пвлтує доріг шєлрии вітир.
Завилвєбшшп нудьщ
І у хшх шиерпо повітря.
н“: оірн бити.“: зпп...
Прилучаюсь до сонця і долі,
Що у хяті пища гнізда
Над ириишыотпкпї ноиі
Наши-ін] до мшштви судом...
шо пм вічність ворожить встрпно?
і резбушппс соки: болять.
1 пилє промови пишні
У словесних шрбиищх політ..
я для тебе шшшусь святою
Незбпгнснвіс'поЩЯШ по мить
Тн оміииногонебі рікпю,
Що ны безвісно н ирірнулишь.

Залишки йшдш
[. Прочи'пт! біографію Опции Мшнич.Перешіть.
:. Які могти переважають у повії авторки? Свою думку вргумеш-уйп.
;. Зробіть ідейно-аудити инші:тієї ін поезій Олени Мнмнич.
4. Почти-ів рядки із поп

Лунни- иушкв. чнріннн, мовби сон,
| нгорі-нинонітбшеииим хором,
: скрипки шепотілв н уніссв,
І ннн-рониь тґнп,п нориии норон.

Які хуцпхокі шоби напомнитьпопесі переддти ннуннннншини?
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