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 Літнє сонце і довгоочікувана відпустка ваблять передчуттям подорожей і свіжих, яскравих 

вражень. Можна насолоджуватися відпочинком на березі моря, але є й інша альтернатива  –  

відкрити для себе незвідані куточки нашої країни. Хочеться максимально набратися сил та 

зарядитися енергією. На щастя, українцям необов’язково їхати за кордон, щоб відпочити від 

шумних міст. 

У нашій країні є безліч мальовничих місць для відпочинку. Навіть найвибагливіші 

туристи будуть задоволені різноманіттям варіантів відпочинку на природі, в горах та біля моря. 

Якщо ви хочете відпочити у Карпатах улітку, можна зупинити свій вибір на Яремче (Івано-

Франківська область). Це місто з надзвичайною природою дозволить зануритися у спокійне життя 

містечка та милуватися мальовничими місцями. Для туристів тут існує безліч місць, які варто 

відвідати: водоспад Пробій, підвісний міст над річкою Прут, заповідник з дикими тваринами та 

залізничний міст, якому більше 100 років. Яремче просто дихає величчю Карпат та українською 

історією. 

У Закарпатській області знаходиться селище міського типу Солотвино, відоме як 

лікувально-оздоровчий курорт Солоні озера, які стали улюбленим місцем туристів завдяки своїм 

лікувальним властивостям. У спеціальних соляних шахтах практикують лікування захворювань 

дихальних шляхів, алергії та астми. Вода солоних озер також надзвичайно корисна для лікування 

шкіри та омолодження. У селищі є багато баз відпочинку, санаторіїв та готелів для комфортного 

відпочинку в Карпатах. 

Все більшої популярності в Україні набирають Шацькі озера, що знаходяться у Волинській 

області. Озера, що розташувалися серед лісових масивів, дозволять поринути у спокій та природну 

гармонію. 

Кращий варіант для відпочинку – відпочинок на Дністрі. Можна оглянути цікаві місця, 

помилуватися красою Дністровського каньйону, можна обрати комфортну базу відпочинку чи 

відпочинок у наметах. Для прихильників активного відпочинку пропонують сплав річкою. Тож 

заряд адреналіну та задоволення від єднання з природою вам забезпечені. 

В Україні є безліч місць для комфортного відпочинку біля моря. Унікальний клімат, 

південне сонце, місцеві ласощі та чисте повітря, насичене ароматами моря, щорічно приваблюють 

тисячі туристів. Відпустка на одеських, миколаївських і херсонських курортах - прекрасний вибір 

для тих, хто бажає відпочити на Чорному морі. 

Наприклад, Залізний порт популярний завдяки піщаним пляжам, глибокому відкритому морю та 

безлічі розважальних закладів. Затока - ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати приємне та 

веселий відпочинок. Відпочиваючи у Лазурному, відвідайте кургани, вік яких сягає 5 тисяч років. І 

так до безкінечності… Місць, які манять, є дуже багато. 

Нові враження можна отримати навіть нікуди не їздивши. Адже у рідному місті є місця, 

де можна гарно провести час, спостерігаючи за змінами, природою та мальовничими 

краєвидами. Оновлена Умань нині приваблює багато туристів та не перестає дивувати й 

чарувати всіх місцевих. А перед відпочинком не забудьте завітати у бібліотеку Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини та взяти собі книгу в дорогу.   
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Визначні місця України 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    



 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 



 

КЛУБ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

 

Я сонячна, квітуча нива,  

Я тихий спів солов’я. 

Дитина краю – України, 

Щасливої стежини Я. 

                                   Прокопчук Віталія  

 

З чого розпочати свою розповідь, щоб це не було 

банально та нудно?!  

Я, Прокопчук Віталія Анатоліївна - сучасний, 

прогресивний та часто чудернацький в своїх ідеях 

бібліотекар Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.  

У 2017 році стала керівником клубу «Бійці 

мистецтва» нашої книгозбірні.  За статистичними 

підрахунками з 2017 р. по 2019 р. включно до клубу 

бібліотеки приєдналося 197 талановитих, обдарованих 

студентів з різних факультетів, які активно та свідомо 

підвищують імідж нашого університету.  

Моє кредо в житті: «Будь не такий, як інші! 

Експериментуй! Удосконалюйся! Посміхайся! 

Твори!». 

     

            Впевнена, що наш ЗВО – найкращий!  

Бібліотека університету кожен день переживає процеси 

реформування та  разом з тим вона стає європейською! 

ХОБІ 

Я людина творча! Кожен день намагаюся брати в 

свою валізку «кольори сонця», бо переконала, що світ 

потрібно розфарбовувати лише яскравими фарбами! Коли 

є натхнення - пишу поезію. До Вашої уваги пропоную 

прочитати вірш «Ніч» (2019р.). 



                         

Ніч 

Ніч. Чогось не спиться вже зо дві години, 

Чи то думки танцюють рок-н-рол невпинно? 

Ніч. Пора вже спати чи помріяти ще трішки? 

Можливо, ну його, лягаю я у ліжко! 

Подушка, тепла ковдра. І що ще треба? 

  А за вікном вітрище свище люто з неба. 

Вмостилася зручніш у ліжечку своїм, 

Закрила оченята і в сон біжу худчіш! 

Ніч. Я сплю. І сон мені вже сниться: 

Біжу на зустріч щастю з Франком по ранішній росі,  

немов та білокрила птиця, 

Костенко Ліна далі, у садочку вінок плете, 

Шевченко айстри,чорнобривці рве, 

І щось все гомонять, сміються вдвох,  

Тарас лише на неї споглядає,  

а Ліна погляду не відвертає, 

- "Напевно закохались",- подумала собі, 

І далі босоніж побігла по росі. 

О, Боже!? Невже це Котляревський із Рильським на траві 

  все грає в шахи раненько на зорі?! 

Ти ба, і правда, таки вони ! 

Дивина та й годі, пішла вниз по стежці до ріки! 

Як тут з-за дерева видніється стара хатина, 

Коромисло несе якась струнка дівчина,  

Впізнала я, це ж Леся Українка! 

І враз прокинулась, мені так стало гірко. 

Вже ранок. Соловей співає, матуся чаю наливає, 

Татусь гукає : "Йди-но, вранці по росі побігай, мила!!!!". 

Замріявшись, згадала сон, де я всю ніч ходила, 

Лише задумалась: "А що там Ліна і Тарас?" 

Так сподіваюсь, що я дізнаюся в наступний раз. 

 

 

 


