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1. Багатство 

―Чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий?― 

(Григорій Сковорода) ―Є люди, у яких є гроші, і є багаті люди― (Коко 

Шанель, французька кутюр’є) ―Краще голий та правдивий, нiж багатий та 

беззаконний‖ (Григорій Сковорода) 

2. Боротьба 

―Лиш боротись — значить жить!‖ (Іван Франко) ―Гармат би нам та кулеметів 

замість мрій‖ (Микола Куліш) ―Жити буду! Геть думи сумні!‖ (Леся Українка 

"Contra spem spero‖) 

3. Війна і мир 

―Війна людей їсть, кров'ю запиває― (Народна мудрість) ―Хто взяв меч, від 

меча і загине― (Біблія, Новий заповіт) 

4. Вірність 

―В лиху годину узнаєш вірну людину‖ (Народна мудрість) ―Треба зберігати 

вірність. Вірність слову, зобов'язанням, іншим, собі самому. Треба бути з тих 

людей, які ніколи не підводять‖ (Еріх Марія Ремарк, німецький письменник) 

5. Героїзм 

―Неможливо весь час бути героєм, але завжди можна залишатися людиною‖. 

(Й. В. Гете, німецький письменник) ―Лучче ж бо потятим бути, аніж 

полоненим‖ (―Слово про Ігорів похід‖ – князь Ігор) 

6. Гідність 

―Єдине, що від нас іще залежить, - принаймні вік прожити, як належить‖ 

(Ліна Костенко) ―Будь чесний із собою‖ (Володимир Винниченко) 

7. Гуманізм 

―Людиною стати — це мистецтво‖ (Новаліс, німецький письменник) ―Ми — 

це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних.‖ (Василь Симоненко) 

―Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом‖ (Ліна 

Костенко) 

8. Добро 

―Добро — це те, що може почути глухий і побачити сліпий‖ (Марк Твен, 

американський письменник) ―Раз добром нагріте серце — вік не охолоне‖ 

(Тарас Шевченко) ―Добре слово людині - що дощ у посуху‖ (Народна 

мудрість) 

9. Дружба 

―Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш‖ (Народна мудрість) ―Сонце 

зігріває повітря, друг - душу‖ (Народна мудрість) ―Друг – це одна душа, яка 

живе у двох тілах‖ (Аристотель, давньогрецький філософ) 

10. Історія 



―Народ, що не знає своєї історії є народ сліпців‖ (Олександр Довженко) 

―Історія — найкращий вчитель, у якого найгірші учні‖ (Індіра Ганді, 

індійський політик) ―І свічки мирної не варта та країна, що в боротьбі її не 

засвітила‖ (Іван Кочерга, український драматург) 

11. Краса 

―Не за обличчя судіть, а за серце‖ (Григорій Сковорода) "Скільки зла таїться 

всередині за гарною подобою: гадюка ховається в траві" (Григорій 

Сковорода) "Піклуючись про красу, треба починати із серця та душі, інакше 

ніяка косметика не допоможе" (Коко Шанель, французька кутюр'є) 

12. Книги 

―Кімната без книг – все одно, що людина без душі‖ (Олександр Довженко) 

―Істинно вчені бувають не ті, що читають багато, але ті, що читають корисне‖ 

(Арістотель, давньогрецький філософ) ―Життя без книг – це хата без вікна‖ 

(Дмитро Павличко) 

13. Любов 

―Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший 

люблю‖ (Григорій Сковорода) ―Де любов у хаті, там люди багаті― (Народна 

мудрість) ―Без любові до себе неможлива й любов до ближнього― (Герман 

Гессе, німецький письменник) 

14. Майбутнє 

―Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії‖ (Елеонора Рузвельт, 

американський суспільний діяч) ―Завтра - завжди новий день, в якому ще 

немає помилок‖ (Бернард Шоу, ірландський драматург) ―Не живи вчора, не 

мрій про завтра, сконцентруй свій розум на даному моменті‖ (Будда) 

15. Мистецтво 

―Життя коротке, мистецтво - вічне‖ (Гіппократ, давньогрецький лікар) ―Твір, 

який читають, має теперішнє; твір, який перечитують, має майбутнє‖ 

(Олександр Дюма-син, французький письменник) ―Творчість – то тільки 

гримаса індивідуального болю‖ (Василь Стус) 

16. Мужність 

―Терпи, терпи — терпець тебе шліфує‖ (Василь Стус) ―Мужність робить 

незначними удари долі‖ (Демокріт, давньогрецький філософ) ―Сором – 

хилитися і долі коритися‖ (Леся Українка) ―Уподібнюйся пальмі: чим 

міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона 

догори‖ (Григорій Сковорода) 

17. Навчання 

―Поганий той школяр який учителя не переважить‖ (Леся Українка) ―Учітеся, 

брати мої! Думайте, читайте, І чужому научайтесь, − Свого не цурайтесь‖ 

(Тарас Шевченко) ―Голова не на те, щоб тільки кашкет носить!‖ (Народна 

мудрість) 



18. Оптимізм 

―На світі той наймудріший, хто найдужче любить життя‖ (Василь 

Симоненко) ―Світ належить оптимістам, песимісти — всього лише глядачі" 

(Франсуа Гізо, французький історик) "Найбільша перемога - перемога над 

своїм негативним мисленням" (Сократ, давньогрецький філософ) 

19. Патріотизм 

―Забудеш рідний край – твоє всохне коріння‖ (Павло Тичина) ―Народ мій є! 

Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!‖ (Василь 

Симоненко) ―Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя‖ 

(Сенека, давньоримський філософ) 

20. Перемога 

―Найбільша перемога - перемога над самим собою‖ (Цицерон, 

давньоримський політик) ―Перемога там, де є рух вперед‖ (Рей Бредбері, 

американський письменник) ―Того лише ідеї переможуть, хто з ними вийде 

на ешафот і смерті в вічі скаже‖ (Микола Куліш) 

21. Подорожі 

―Світ — це книга. І хто не подорожував по ньому — прочитав у ній лише 

одну сторінку‖ (Августин Аврелій, давньоримський філософ) ―Щоб 

найкраще зрозуміти нову країну, треба її понюхати― (Редьярд Кіплінг, 

англійський письменник) ―Мандрівка довжиною в тисячі кілометрів 

починається з одного кроку― (Лао Дзи, китайський філософ) 

22. Правда 

―Правда у воді не тоне і в огні не горить‖ (Народна мудрість) ―Вільний лише 

той, хто може дозволити собі не брехати‖ (Альбер Камю, французький 

письменник) ―Слухай серце, а не радіо. Дивись в очі, а не на екран 

телевізора, відкривай душу, а не сторінки в інтернеті. І будеш знати правду‖ 

(Святослав Вакарчук) 

23. Праця 

―Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє сродна праця‖ (Григорій 

Сковорода) ―Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для 

праці жить‖ (Іван Франко) "Єдиний спосіб зробити видатну роботу – щиро 

любити те, що робиш‖ (Стів Джобс) 

24. Родина 

―Любов до Батьківщини починається з родини‖ (Френсіс Бекон, британський 

філософ) ―Хто матір забуває, того Бог карає‖ (Тарас Шевченко) ―Можна 

вибрать друга і по духу брата, Та не можна рідну матір вибирати‖ (Василь 

Симоненко) 

25. Розум 

―Мудрість є донька досвіду‖ (Леонардо да Вінчі, італійський вчений, 

художник) ―Не розум від книг, а книги від розуму створились‖ (Григорій 



Сковорода) ―Нескінченні лише Всесвіт і людська дурість. Хоча щодо 

першого у мене є сумніви― (Альберт Ейнштейн) 

26. Свобода 

―Лиш той життя й свободи вартий, хто йде щодня за них у бій‖ (Й.-В. Ґете, 

німецький письменник) ―З-за ґрат свободу краще видно‖ (Ліна Костенко) 

―...зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото‖ (Григорій 

Сковорода ―De libertate‖) 

27. Українська мова 

―Споконвіку було Слово‖(Біблія, Старий Заповіт) ―Нації вмирають не від 

інфаркту. Спочатку їм відбирає мову‖ (Ліна Костенко) ―Як парость 

виноградної лози, плекайте мову‖ (Максим Рильський) 

28. Успіх 

―Бери вершину і матимеш середину‖ (Григорій Сковорода) ―Щоб дійти до 

мети, потрібно, перш за все, йти― (Оноре де Бальзак, французький філософ) 

"Немає нічого неможливого, коли поряд той, хто вірить в тебе‖ (Ошо, 

індійський філософ) 

29. Час 

―З усіх утрат втрата часу найтяжча‖ (Григорій Сковорода) ―Втрата часу 

важча для того, хто більше знає‖ (Й.-В. Ґете, німецький письменник) ―Час все 

лікує‖ (Народна мудрість) 

30. Щастя 

―Щастя тому дається, хто за нього в бою б'ється‖ (Народна мудрість) ―Щастя 

– це трикутник, а в нім три боки: віра, надія, любов‖ (Б.-І. Антонич) ‖Людина 

створена для щастя, як птах для польоту" (Володимир Короленко, російський 

письменник українського походження) "У щастя людського два рівних є 

крила: троянди й виноград, красиве і корисне" (Максим Рильський) 

 

 

 

 

 

 

 
 


