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У запропонованому посібнику представлені тексти самодиктантів за збір-
ником Авраменко О.М. Українська мова: Збірник тектів для диктантів. 9 
клас: Державна підсумкова атестація. - К.: Грамота, 2010. , що покликані 
допомогти в підготовці дев'ятикласників до написання диктанту під час 
Державної підсумкової атестації з української мови. Посібник може бути 
також використаний для самостійної роботи учнів для підвищення орфо-
графічної та пунктуаційної грамотності. 

Для вчителів - словесників, учнів, студентів та всіх, хто прагне навчи-
тися грамотно писати. 
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Використання самодиктантів під час підготовки до ДПА 
з української мови в 9 класі 

Державна підсумкова атестація з української мови за курс базової 
школи в дев'ятому класі передбачає написання текстуального диктанту. 
Диктант вже традиційно протягом багатьох років залишається основною 
формою перевірки орфографічної (уміння правильно писати слова на 
вивчені орфографічні правила й словникові слова, визначені для запам'ято-
вування) та пунктуаційної (уміння використовувати розділові знаки 
відповідно до опрацьованих правил пунктуації) грамотності учнів. 

Одним із напрямків роботи вчителя - словесника в 9 класі є підготов-
ка учнів до успішного написання диктанту на Державній підсумковій атес-
тації. І саме під час цієї підготовки вчитель стикається з певними пробле-
мами. 

Всім відома ситуація, коли діти напам'ять заучують правила з орфогра-
фії, відповідають на всі теоретичні питання, але в письмових роботах вияв-
ляється величезна кількість саме орфографічних помилок, відповідно оцін-
ки за письмові роботи значно нижчі, ніж за усні відповіді, тести та індиві-
дуальні завдання. 

Труднощі в оволодінні перевірки навичками залежать не тільки від не-
знання правил або граматичних понять, але і від невміння застосовувати їх 
у практиці. Користуватися правилом практично - означає розмірковувати, 
впізнавати і кваліфікувати орфограми. Все це вимагає складної аналітичної 
роботи. Для багатьох учнів це досить складно. 

Особливо це стає актуальним під час підготовки до ДПА з української 
мови в 9 класі. Учитель, готуючи учнів до екзамену, прагне опрацювати 
якнайбільшу кількість текстів диктантів, але на це не вистає часу та й тра-
диційне диктування не завжди ефективне. 

Саме тут стає у нагоді такий вид диктанту як самодиктант. Його ви-
користання не тільки дає можливість опрацювати велику кількість текстів, 
а й розвинути в учнів орфографічну пильність, стимулювати їх до логічно-
го розмірковування та прийняття самостійних рішень. 

Пропоную Вашій увазі самодиктанти текстів за збірником Авра-
менко О.М. Українська мова: Збірник тектів для диктантів. 9 клас: Держав-
на підсумкова атестація. - К.: Грамота, 2010. 

Зверніть увагу на те, що частина, яку взято в дужки до слова або піс-
ля слова, має писатися або разом, або окремо, або через дефіс, наприклад: 
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(уві)сні, (ш)коли тощо. Дужки, що розривають слово, слід розкрити і 
вставити, де треба, літеру: в(е,и)сокому, біжит (ь?), в('?)япе. Якщо між 
словами стоїть подвійна риска (//), це означає, що треба поставити тире 
або двокрапку. Крапки з комою збережені. 

НАШЕ СЛАВНЕ МИНУЛЕ 
1. Перші українські книги 

Першим україн(ь?)с(ь?)ким книгам майже тисяча років! Що це за кни-
ги? Хто їх написав? (До)сьогодні їх дійшло (не)багато а точніше //зовсім 
мало. (Най)відоміш(иД) з них //(«?)(П,п)овіс(ь?)т(ь?) минулих літ(»?) (Н,н) 
естора (Л,л)ітописця («?)Слово про Ігорів похід(»?) (не)відомого автора 
(«?)(С,с)лово про закон і благодат(ь?)(»?) митрополита (ІД)ларіона. Давню 
історію нашого краю ми знаємо (перед)усім завдяки («?)(П,п)овіс(ь?)ті ми-
нулих літ(»?) (Н,н)естора (Л,л)ітописця. 

Нестор жив у другій половині одинадцятого //(на)початку дванадцято-
го столі(тт,т)я. Присвятив своє жи(тт,т)я релігійній справі// (до)кінця своїх 
днів був ченцем (Києво)Печерс(ь?)кої (Л,л)аври. Однак прославився 
(перед)усім як автор (най)давнішого літописного зібра(нн,н)я («?)(П,п)овіс 
(ь?)т(ь?) минулих літ(»?) що проливає світло на нашу історію адже пам('?) 
яток написа(нн,н)их майже тисячу років тому дуже мало а (тим)паче таких 
масштабних! («?)(П,п)овіс(ь?)т(ь?) минулих літ(»?) вражає широтою охоп-
ле(нн,н)я історичних подій //від перших кроків людства після вигна(нн,н)я 
(А,а)дама і (Є,є)ви з раю до бурхливих історичних подій початку 
дванадцятого столі(тт,т)я. Ця книга висвітлює історію (С,с)хідних слов('?) 
ян і князівс(ь?)кої влади утвердже(нн,н)я хр(е,и)стиянства на (Р,р)усі ро 
(з,с)повідає про вин(е,и)кне(нн,н)я слов('?)ян(ь?)с(ь?)кої п(е,и)семності. 

Усі згадані книги (руко)писні а перша друкована книга в (У,у)країні з 
('?)явит(ь?)ся майже через (пів)тисячолі(тт,т)я //її надрукує славетний (І,і) 
ван (Ф,ф)едоров. 

173 сл ова З підручника 
2. Перед походом 

М(е,и)нуло тіл(ь?)ки два тижні а вже готові до походу в море (пів)-
сотні добрих чайок. 

Сулима передав (С,с)іч наказному отаманові й одного ранку забравши 
на чайки дві з половиною тисячі товариства зійшов на (най)біл(ь?)шу з них 
що(б) оглянути все війс(ь?)ко. 
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В(е,и)лична й могут(ь?)ня була постат(ь?) запороз(ь?)кого ватажка. На 
засмаглому обли(чч,ч)і вирізнялися в(е,и)ликі блискуч(иД) очі. Срібна 
булава що бл(е,и)щала в його дужій руці нагадувала всім про в(е,и)лику 
владу запороз(ь?)кого кошового отамана. 

Упевнившис(ь?) що все впорядковано добре кошовий зняв шапку й 
перехр(е,и)стився на схід сонця. Там за (Д,д)ніпром саме вставало сон(е,и) 
чко й грало рожевим промі(нн,н)ям по рівній як скло п(е,и)лені Дніпра 
звеселяюч(иД) своїм сяйвом розлогі укриті зеленими плавнями б(е,и)реги 
широкої річки. 

Отаман перехр(е,и)стився і всі козаки поск(е,и)дали шапки й почали 
хр(е,и)ститися посилаюч(иД) рідній (У,у)країні своє оста(нн,н)є віта(нн,н)я. 

Одягнувши шапку кошовий махнув булавою //і (в)мит(ь?) сотні весел 
ударивши в прозорі хвилі річки забл(е,и)щали срібною сл(ь?)озою а бл(е,и) 
скуча п(е,и)лена (Д,д)ніпра (з,с)каламутилася. Чайки рушили від (С,с)ічі й 
розбіглис(ь?) аж до плавнів укривши ш(е,и)рокий (Д,д)ніпро червоними 
козац(ь?)кими жупанами. 

161 слово За А. Кащ єн ком 

3. У морі 
Поки почало світати козаки були вже далеко за (0,о)чаковом. 
(З)моря вставала рожева зоря розмал(ь?)овуюч(и,і) його бе(з,с)краю 

просторін(ь?) пр(е,и)вабливими кол(ь?)орами немов стеляч(иД) перед козац 
(ь?)кими чайками рожевий килим. Згодом золоте сонце (не)виникнувши ще 
з моря послало свій промін(ь?) під небо на білі хмарки й затопило їх 
рожевим кол(ь?)ором із золотими розводами. Весело глянули ті хмарки в 
блакитне море як у люстро і (не)можна було пізнати тепер де море а де 
небо. Нарешті з морс(ь?)кої п(е,и)лени з('?)явилося й саме сонечко. З 
півночі дихнув віт(е,и)рец(ь?) і понадимавши на чайках вітрила погнав їх 
туди куди направляли к(е,и)рманичі //(на)схід сонця. 

(Що)далі хвиля біл(ь?)шала (про)те козаки були байдуж(иД) до неї// 
(не)первина їм у море ходити. Вони запалили люл(ь?)ки та завели пісні про 
(С,с)агайдачного. 

Отаман(ь?)с(ь?)кий байдак ішов (по)середині а на н(ь?)ому з прапорів 
було нап('?)ято гасло що(б) усі чайки купи трималися що(б) передні (не) 
відпливали далеко та (не)кидали задніх бо (під)час походів траплялося таке 
лихо що розбурхане море порозкидає козац(ь?)кі чайки так що потім 
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отаман і (не)збере всіх. От і горнулися тепер усі чайки до отаман(ь?)с(ь?) 
кої мов діти до матері. 

180 слів За А. Кащеиком 
4. Уночі собор молодіє 

(У)ночі собор молодіє. Зморщок часу на н(ь?)ому (не)видно він мов 
(би) повертаєт(ь?)ся до тієї козац(ь?)кої молодості коли з комишини постав 
юним виквітом краси й (у)перше сяйнув у цих степах небесними (пів) 
кулями своїх бан(ь?). 

Виник мов із легенди. Після зруйнува(нн,н)я (С,с)ічі поверже(нн,н)і 
запорожці заснували монастир у цих місцях у плавнях тут вони 
постригалис(ь?) у ченці брали до рук заміс(ь?)т(ь?) шабел(ь?) книги (С,с) 
вятого (П,п)ис(ь?)ма чорною жалобою ряс пр(е,и)кривали (буйно)червоні 
шаровари лицарів (3,з)апоро(жж,ж)я. І тоді було вирішено на їхній су-
мовитій раді збудувати собор що(б) підні(с,сс.)я він у небо над цими 
плавнями що рибою кишат(ь?) над степами де коні випасалися що(б) (не) 
зломле(нн,н)ий козац(ь?)кий дух жив у св('?)ятій цій споруді. 

Але хто(ж) збудує хто сотворити зуміє? Підліток місцевий викликався 
тямковитий хлоп('?)як з очима великими як на(д,т)хне(нн,н)я. («?) 
Благословіт(ь?)!(>>?) //і зник у плавнях. Три доби його (не)було потім 
повернувся до товариства й на долоні тримав собор зробле(нн,н)ий із ст 
(е,и)блин комишу. Розповідав ніби(то) собор (уві)сні йому наснився. Козац 
(ь?)ка рада оглянувши пробу комишеву схвалила// («?)Воздвигнемо!(»?) І 
засяяли (від)тоді блаки(тт,т)ю кулясті бані собору над плавнями над цим 
білим світом (Д,д)ніпровс(ь?)ким. 

173 слова За О. Гончаром 
5. Києво-Могилянська академія 

(Києво)Могилян(ь?)с(ь?)ку (А,а)кадемію засновано в 1632 році. Вона 
стала осередком освіти й кул(ь?)тури (не)тіл(ь?)ки в (У,у)країні а(д,т)же її 
вплив поширювався на всі слов('?)ян(ь?)с(ь?)кі землі впродовж столі(тт,т) 
я. Випускники ц(ь?)ого вищого навчал(ь?)ного закладу //(Ф,ф)еофан (П,п) 
рокопович (Г,г)ригорій (С,с)коворода (ІД)нокентій (Г,г)ізел(ь?) //стали 
відомими церковними й політичними діячами ученими пис(ь?)ме(нн,н) 
иками. Певний час у (Києво)Могилян(ь?)с(ь?)кій (А,а)кадемії навчався 
(М,м)ихайло (Л,л)омоносов. 

(У)продовж багат(ь?)ох років академія була єдиним вогнищем 
просвітництва й кул(ь?)тури в (У,у)країні (Р,р)осії значною мірою і в (Б,бі-
лорусі та в (пів)де(нн,н)их слов('?)ян(ь?)с(ь?)ких країнах вона мала статус 
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(Є,є)вропейс(ь?)кого навчал(ь?)ного закладу. Гуманітарну освіту тут здо-
бували вивчаюч(иД) поетику риторику грец(ь?)ку й латин(ь?)с(ь?)ку мови. 

Саме риторика була (най)популярнішим предметом бо мала постійне 
практичне застосува(нн,н)я// студенти створювали ораторс(ь?)кі промови 
були бажаними учас(т?)никами багат(ь?)ох урочистих громадс(ь?)ких і 
церковних подій. До наших днів дійшли описи (ста)вісімдесяти(тр(ь?)ох) 
підручників левову частку яких написано саме в (Києво)Могилян(ь?)с(ь?) 
кій (А,а)кадемії. У риториці розвивався баро(кк,к)овий стил(ь?) якому був 
притама(нн,н)ий пошук вибагливих (пишно)мовних форм символів 
урочистих протиставлень?) і (не)сподіваних персоніфікацій. Студенти 
також вивчали твори римс(ь?)ких і грец(ь?)ких класиків риторики. 

У наші дні (Києво)Могилян(ь?)с(ь?)ка (А,а)кадемія розвиваєт(ь?)ся 
відроджуюч(иД) давні традиції. 

169 слів За О. Когут 
6. Козацький гумор 

У народних піснях і легендах отак поетично визначалися родичі 
запорожця//(В,в)еликий (Л,л)уг //бат(ь?)ко (С,с)іч //мати шабля //дружина 
кін(ь?) //вірний товариш. Тобто все його жи(тт,т)я від самісін(ь?)кого 
народже(нн,н)я пов('?)язувалося з атрибутами козац(ь?)кої вол(ь?)ниці. 

У товаристві запорожців понад усе цінувалися сміливіс(ь?)т(ь?) 
кмітливіс(ь?)т(ь?) добре серце і звичайно(ж) почу(тт,т)я гумору яким було 
пронизане все жи(тт,т)я (С,с)ічі. Відомий дослідник козацтва (Д,д)митро 
(Я,я)ворниц(ь?)кий писав// («?)(3,з) природних якостей властивих справжн 
(ь?)ому козакові відзначалис(ь?) умі(нн,н)я майстерно розповідати під-
мічати смішні риси в інших і передавати їх у жартівливому тоні(»?). 

Цією рисою запороз(ь?)ких козаків частково пояснюют(ь?)ся й дивні 
пр(и,і)звис(ь?)ка котрі вони давали новачкам які пр(е,и)ходили на (С,с)іч// 
((Н,н)епий)пиво ((Л,л)упи)ніс ((3,з)агуби)колесо ((3,з)адери)хвіст тощо. 
Людину малого зросту вони жартуюч(иД) називали (М,м)ахинею великого 
зросту //(М,м)алютою шибеника //(С,с)вятошею. Хто в них спалив курін 
(ь?) той //(П,п)алій а хто подібний на п(е,и)репічку той //(К,к)орж. 

Запорожец(ь?) умів посміятися з ворога зі смерті із самого себе 
завжди охоче кепкував із товариша. І це був сміх віл(ь?)ної людини бо як 
відомо раби й пр(е,и)гнобле(нн,н)і не вел(ь?)ми охоч(иД) до сміху. 

160 слів 3 підручника 
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НАША МОВА 
7. Цінність рідної мови 

Відомо що мова кожного народу //явище давнє її корі(нн,н)я сягає в 
(до)історичні часи. Вона є (най)геніал(ь?)нішим наслідком матеріал(ь?)ної 
й духовної діял(ь?)ності багат(ь?)ох поколін(ь?) а кожне (з,с)творе(нн,н)е 
слово //це символ (з,с)формова(нн,н)ої ідеї витворе(нн,н)ої у в(е,и)ликих 
зусиллях людини проникнути у світ природи у саму себе. Всесвітн(ь?)о 
відомий мовознавец(ь?) (В,в)іл(ь?)гел(ь?)м (Ф,ф)он (Г,г)умбольдт 
зазначав// («?)У мові //дух нації(»?). 

Справді націонал(ь?)на мова //це здобуток кул(ь?)тури духовної діял 
(ь?)ності певного народу а одночасно й здобуток кул(ь?)тури вс(ь?)ого лю 
(цтв,дств)а бо кожна мова доповнює іншу а разом вони //витвір світового 
колективного лю(ць,дсь)кого розуму. 

Мова й пісня //дві (най)важливіш(ид) фортеці які народ повинен 
оберігати пил(ь?)ніше й відчайдушніше аніж свої кордони. Втративши 
кордон чи державніс(ь?)т(ь?) народ завжди має можливіс(ь?)т(ь?) їх 
відновити а мови (не)відновит(ь?) (ні)коли// вона втратит(ь?)ся (на)віки 
вічні. її ці(нн,н)іс(ь?)т(ь?) (не)має з чим порівнювати її (не)можна замінити 
чужою мовою бо це означало(б) що народу потрібно пр(е,и)щепити чуже 
сер(д?) це ус(е,и)лити чужу душу. Силою пр(е,и)мушувати народ зрікатися 
рідної мови //(най)біл(ь?)ший злочин. 

153 слова За Г. Нудьгою 

8. У пошуках слова 
Хіба можна уявити сучасну (У,у)країн(ь?)с(ь?)ку літературну мову (на) 

приклад без чудового слова «мрія»? Усім нам добре відоме це слово. Дехто 
скаже що воно зна(нн,н)е (з)(давніх)давен ще (з)(діда)прадіда. Мовляв це 
народне слово видобуте літературною мовою з глибин душі народу(мово) 
творця. 

Однак (не)поспішайте з таким категоричним висновком. Віз(ь?)міт(ь?) 
(«?)Кобзар(»?) (Т,т)араса (Ш,ш)евченка перегорніт(ь?) його сторінки //і ви 
переконаєтеся що слова «мрія» (не)має навіть у ц(ь?)ого видатного поета. 
У чому(ж) річ? Як могло статися що (поетично)ніжне слово «мрія» ві(д,т) 
сутнє в (Ш,ш)евченкових безсмертних творі(нн,н)ях? Бо(ж) мрія //це дума 
про щос(ь?) прекрасне. Без мрії як співаєт(ь?)ся (не)можна жити. 
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Виявляєт(ь?)ся що слово «мрія» виникло в (по)(Ш,ш)евченківс(ь?)ку 
добу. Його створив для (У,у)країи(ь?)с(ь?)кої мови пис(ь?)ме(нн,н)ик (М,м) 
ихайло (С,с)тариц(ь?)кий. Звичайно так майстерно й філігра(нн,н)о вик 
(у,о)вати слово можна тільки на злеті поетичного на(д,т)хне(нн,н)я. 

Пр(е,и)гадаймо перші кроки ц(ь?)ого слова. Це було так// (М,м)ихайло 
(С,с)тариц(ь?)кий написав вірш який пр(е,и)св('?)ятив матері (Л,л)есі (У,у) 
країнки (0,о)лені (П,п)чілці. (Ново)створе(нн,н)е слово пр(е,и)пало до 
душі пис(ь?)ме(нн,н)иці й зазвучало в її поезіях. 

Зусиллям двох поетів //(М,м)ихайла (С,с)тариц(ь?)кого й (0,о)лени 
Пчілки //слово «мрія» зійшло на (багато)барвній ниві (У,у)країн(ь?)с(ь?)кої 
мови заквітло зачарувало нас своєю красою. 

176 слів За І. Вихованцем 

9. Не бійтесь заглядати у словник 
У (багато)барвнос(ь?)ті й могутності рідного слова втілено красу 

людини //творця мови садівника пр(е,и)красного на землі. Рідне слово 
окрилює нас духовніс(тт,т)ю любов('?)ю до пісні до матері. 

Для кожного народу рідна мова //(най)дорожча. 
У мовну скарбницю нашого народу несуть красу душі й пломінь 

рідного слова (най)кращі пис(ь?)ме(нн,н)ики. Скіл(ь?)кома(ж) словами 
вони користуют(ь?)ся? Звернімося до творчої спадщини геніального (К,к) 
обзаря. Словник мови поетичних творів (Т,т)араса (Ш,ш)евченка охоплює 
більше десяти тисяч слів а прозових //понад двадцять із половиною тисяч. 
Хіба вдалося нам підрахувавши всі слова у творах (Ш,ш)евченка виявити 
словниковий запас великого поета? (Не)має сумніву що наш (К,к)обзар 
володів й іншими словами україн(ь?)с(ь?)кої мови хоч у художній 
творчості їх (не)використовував. 

Скільки(ж) слів потрібно людині для спілкува(нн,н)я для опанува 
(нн,н)я художн(ь?)ої наукової та (науково)популярної літератури? Обсяг 
словника конкретної особи залежит(ь?) від роду її занят(ь?) осві(т?)ченості 
та здібностей. Установлено що мовец(ь?) активно використовує майже три 
тисячі слів (у)продовж дня а розуміє //у десят(ь?) разів біл(ь?)ше. 

Що(б) опанувати словесне бага(ц,тс)тво нашої мови користуйтеся 
словниками. Дотримуйтеся порад мудрого поета (М,м)аксима (Р,р)ил(ь?)с 
(ь?)кого// («?)Не бійтес(ь?) заглядати у словник// це пишний сад а (не) 
сумне провалля...(»?) 

176 слів За І. Вихованцем 
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10. Канікули 
Що на вашу думку спіл(ь?)ного між школярами студентами і уявіт(ь?) 

собі депутатами? Я вже мовчу про собак. Мабут(ь?) (ні)коли (не) 
здогадаєтеся// канікули! (Не)знаю як у депутатів а невже й у (чотири)ногих 
друзів бувают(ь?) канікули? 

Історія ц(ь?)ого солодкого кожному школяреві слова сягає сивої 
давнини ото(ж) полин(ь?)мо до (С,с)тародавн(ь?)ого (Р,р)иму. 

З двадцят(ь?) другого липня по двадцят(ь?) третє серпня (С,с)онце 
перебуває в сузір('?)ї (П,п)са а поява над горизонтом зірки (С,с)(и,і)р(и,і)ус 
із ц(ь?)ого сузір('?)я збігалася з початком великої спеки тому саме в цей 
час римс(ь?)кий сенат робив у своїх засіда(нн,н)ях перерву яку називали 
канікулами. Чому саме так називали? Ось тут і зарито собаку// якщо 
перекласти з латини слово «канікули» то й вийде назва нашого (чотири) 
ногого друга. Згодом канікулами почали називати літню перерву в роботі 
навчал(ь?)них закладів а ще пізніше //узагалі (будь)яку усталену перерву в 
навча(нн,н)і учнів і студентів. (До)речі цим словом називають сьогодні й 
перерву в роботі (В,в)ерховної (Р,р)ади (У,у)країни. 

І (в)котре переконуєшся// скіл(ь?)ки таємниц(ь?) пр.(е,и)ховує мова // 
цей океан лю(ц,дс)ької творчості й мудрості! 

161 слово 3 часопису 

11. Який Сава, така й слава 
Як у природі (не)має жодного листка що був(би) копією іншого так і в 

мові (не)має слів і фразеологізмів абсолютно тотожних. Відмі(нн,н)і вони й 
відтінками значе(нн,н)я і стилістичним забарвле(нн,н)ям. 

Фразеологічна синонімія прихил(ь?)на до напружених почу(тт,т)ів і 
байдужа до суворих логічних понят(ь?). (Не)відмовиш їй і в дивацтвах бо 
виокремлює (з)поміж інших не красенів і тямущих. Розгорніт(ь?) (будь)яку 
художню книжку //і ви побачите як (не)охоче фразеологічні синоніми 
спілкуют(ь?)ся з позитивними героями але звивают(ь?)ся коло негативних. 
Розумних обійдут(ь?) десятого дорогою зате (не)долугих... Фразеологізми 
про них з('?)являют(ь?)ся як гриби після дощу. Ніби з мішка сиплют(ь?)ся 
вони в повісті (М,м)ихайла (С,с)тел(ь?)маха («?)(Г,г)уси-лебеді летят(ь?) 
(»?)// («?)І в них теж чомусь вискакували клепки ро(з,с)сихалис(ь?) обручі 
губилися ключі від розуму (не)варив баняк у голові літали джмелі(»?). 
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Виступаюч(иД) як згустки думок і почу(тт,т)ів фразеологізми-
заголовки завоювали мало не монопол(ь?)не право стисло формулювати 
основну думку твору інтригувати читача натякаюч(иД) на описува(нн,н)е. 
Зворотом («?)На коні і під конем(»?) назвав повіс(ь?)т(ь?) про випускників 
школи (А,а)натолій (Д,д)імаров. Літературний щоде(нн,н)ик (0,о)стапа 
(В,в)ишні («?)Думи мої думи мої(»?) названий крилатим висловом із (Ш,ш) 
евченкової поезії а гумористична збірка (С,с)тепана (0,о)лійника має назву 
(«?)(Я,я)кий (С,с)ава така й слава(»?). 

180 слів За В. Ужчеяком 

12. Мовний курйоз 
Словник сучасної (У,у)країн(ь?)с(ь?)кої мови містит(ь?) майже десят 

(ь?) відсотків іншомовних слів. Переважна біл(ь?)шіс(ь?)т(ь?) слів 
іншомовного походже(нн,н)я є термінами. Мовні запозиче(нн,н)я 
відбувают(ь?)ся (по)різному а іноді в процесі засвоє(нн,н)я чужих слів 
трапляют(ь?)ся й кур(ь,й)ози. 

Інколи хтос(ь?) або (не)зрозуміє висловле(нн,н)ої думки або допустит 
(ь?) помилку в написа(нн,н)і іншомовного слова або зробит(ь?) щос(ь?) 
(не)так. Буває що помилка закріплюєт(ь?)ся в мові передаєт(ь?)ся 
нащадкам і стає нормою. Така пригода сталася зі словом «кенгуру». 

Англійці уперше прибувши до (А,а)встралії й побачивши дивну 
тварину були дуже здивова(нн,н)і// звірятка з мален(ь?)кою головою 
короткими передніми й довгими задніми кінцівками пересувалися 
стрибками. Украй здивувала англійців також сумка на животі у тварини з 
якої виглядали малята. Здивовані європейці вирішили з('?)ясувати як 
називают(ь?)ся ці дивовижні істоти. У відповід(ь?) гості почули слово 
«кенгуру». Мовою мешканців екзотичного континенту це слово означає 
«не розуміємо». 

Сталася словесна плутанина// місцеві жителі (не)зрозуміли 
співрозмовників а англійці сприйняли відповід(ь?) як назву тварини й 
повезли цю випадкову назву до (Є,є)вропи. І ми українці як і біл(ь?)шіс(ь?) 
т(ь?) європейс(ь?)ких народів послуговуємося цим словом. Отака оказія. 

163 слова За І. Вихованцем 
НАШІ ШЕДЕВРИ 

13. Скіфська пектораль 
Золота пекторал(ь?) зат(ь?)марила всі раніше відомі ювелірні пр(е,и) 

краси. її знайшов (У,у)країн(ь?)с(ь?)кий арх(е,и)олог і поет (Б,б)орис (М,м) 
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озолевс(ь?)кий. Це сталося (на)початку сімдесятих років минулого столі 
(тт,т)я. Яка(ж) вона пекторал(ь?) що змусила вес(ь?) світ заговорити про 
себе? 

(Місяце)подібна чоловіча нагрудна пр(е,и)краса має три яруси чітко ві 
(дд,д)іле(нн,н)і один від одного товстими витими канатиками. Вона 
складаєт(ь?)ся із симетрично ро(з,с)ташова(нн,н)их сцен та орнаментів. 

Головним сюжетом твору є централ(ь?)на сцена верхн(ь?)ого ярусу де 
двоє чоловіків ро(з,с)тягнувши на руках шкуру готуют(ь?)ся до якогос(ь?) 
таїнства. З обох боків від централ(ь?)ної сцени серед корів із телятами 
овечок і кобилиц(ь?) зображено молодих (С,с)кіфс(ь?)ких слуг. 

Майстер використав витончений орнамент. У середній частині 
пекторалі зображено великі квіти оздобле(нн,н)і блакитною ема(лл,л)ю та 
скул(ь?)птурними фігурками птахів. 

На нижн(ь?)ому ярусі пр(е,и)краси показано різні сцени з тваринами. 
У центрі композиції //три пари істот з головами орлів і тулубами левів далі 
з двох боків //лев і левиця. Митец(ь?) зобразив і погоню собаки за зайцем і 
дві пари ст(е,и)пових кон(е,и)ків що символізуют(ь?) давній світ і спокій. 

Загалом пекторалі властиві (не)вимушена врівноваженіс(ь?)т(ь?) 
художня цілісніс(ь?)т(ь?) і досконаліс(ь?)т(ь?) композиції. 

168 слів ЗаМ. Русяевою 
14. Мініатюри з Пересопницького Євангелія 

Пересопниц(ь?)ке (Є,є)вангеліє// визначна пам('?)ятка (старо)україн 
(ь?)с(ь?)кої мови шіс(т?)надцятого столі(тт,т)я що зберігаєт(ь?)ся в (Н,н) 
аціонал(ь?)ній бібліотеці (У,у)країни імені (В,в)олодимира (В,в)ернадс(ь?) 
кого. 

Ця книга //одне з рідкісних видан(ь?) створе(нн,н)их до появи в (У,у) 
країні друкарс(ь?)кої техніки. Тоді книги переписували (в)ручну спеціал 
(ь?)но підготовлені для ц(ь?)ого люди. На це йшло багато часу тому 
кожний примірник такої книги мав (не)(аби)яку ці(нн,н)іс(ь?)т(ь?). 

Рукопис (Є,є)вангелія оздобле(нн,н)ий мініатюрами заставками й 
ініціалами. Чита(нн,н)я книжок у всі часи було пов('?)язане з особливим 
психологічним настроєм що допоміг(би) читачеві (не)лише уявити описані 
події а й побачити їх. 

Особливо високим художнім рівнем викона(нн,н)я в (П,п)ересопниц 
(ь?)кому (Є,є)вангелії відзначают(ь?)ся чотири мініатюри із зображе(нн,н) 
ям апостолів (М,м)атвія (М,м)арка (Л,л)уки й (ІД)вана обрамле(нн,н)их 
пишним росли(нн,н)им орнаментом що займає три чверті площі 
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мініатюрних зображен(ь?). На золотому тлі малюнки гармонійно поєднуют 
(ь?)ся із соковитими зеленими синіми та червоними кол(ь?)орами. 

Мініатюри (Є,є)вангелія є (не)наче своєрідним переходом між 
декорува(нн,н)ям із зображе(нн,н)ями людей та фантастичних звірів і 
росли(нн,н)ими орнаментами що представляюсь?) усю природу Землі. 

Автором мініатюр дослідники (вв,в)ажают(ь?) переписувача книги 
(М,м)ихайла. Він був родом із села (П,п)ересопниця що на (В,в)олині. О 
(д,т)же навіт(ь?) у ві(дд,д)алених куточках (У,у)країни в шіс(т?)надцятому 
столі(тт,т)і жили (високо)освічені люди майстри своєї справи. 

179 слів За О. Харченком 

15. Ікона з Богданом Хмельницьким 
Зображе(нн,н)я (Б,б)огдана (Х,х)мел(ь?)ниц(ь?)кого на іконі («?)(П,п) 

окрова (Б,б)огородиці(>>?) //цікаве мистец(ь?)ке явище. Створе(нн,н)я ікон 
такого типу має свої особливос(ь?)ті в православній церкві. 

За легендою (Б,б)огородиця захистила (К,к)онстантинопол(ь?) від 
ворогів закривши місто святим покривалом. Кул(ь?)т (П,п)окрови на 
території (У,у)країни був (най)поширенішим у середні віки. 

На іконі (Б,б)огородиця// струнка молода жінка з пр(е,и)вабливим 
обли(чч,ч)ям яка розвівши руки над персонажами накрила їх плащем. 
(Право)руч під захисним плащем дивлячис(ь?) на (Б,б)огородицю молит 
(ь?)ся єпископ (Л,л)азар (Б,б)аранович а за ним //монахи. (Ліво)руч 
зображе(нн,н)ий (Р,р)осійс(ь?)кий (Ц,ц)ар (0,о)лексій (М,м)ихайлович у 
золотій короні а за ним //(Б,б)огдан (Х,х)мел(ь?)ниц(ь?)кий. Він (на) 
відміну від інших персонажів дивит(ь?)ся прямо на споглядал(ь?)ника. 
(Не)зважаюч(иД) на велику фігуру (Б,б)огородиці на значні за розмірами 
постаті єпископа й царя зображе(нн,н)я (Х,х)мел(ь?)ниц(ь?)кого пр(е,и) 
вертає (най)біл(ь?)шу увагу. Це досягнуто (не)тіл(ь?)ки через застосува 
(нн,н)я темних фарб у його змалюва(нн,н)і а й через особливий вираз обли 
(чч,ч)я. На голові в (Х,х)мел(ь?)ниц(ь?)кого //червона гет(ь?)ман(ь?)с(ь?)ка 
шапка з двома пір('?)їнами у лівій руці він тримає позолочену гет(ь?)ман 
(ь?)с(ь?)ку булаву як символ влади в (У,у)країні. 

Ця ікона на думку (мистецтво)знавців має високу художню ці(нн,н)іс 
(ь?)т(ь?). 

164 слова За І. Черняковнм 
16. Найвідоміша гравюра Тарасевича 
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(Най)помітніший вплив на розвиток мистецтва оформле(нн,н)я україн 
(ь?)с(ь?)кої книжки в сімнадцятому столі(тт,т)і мала творчіс(ь?)т(ь?) (Л,л) 
еонтія (Т,т)арасевича. 

Митец(ь?) навчався в (Б,б)аварії його ра(нн,н)ій період творчості пов 
('?)язаний із (Л,л)итвою пізніший //з (У,у)країною. У мистецтві (Т,т) 
арасевич прославився як (художник)гравер. Нагадаємо що грав('?)юра// це 
вид графіки у якому зображе(нн,н)я є друкованим відбитком з малюнка 
виріз(ь?)бле(нн,н)ого на спеціал(ь?)но підготовленій дошці. До справжніх 
шедеврів україн(ь?)с(ь?)кої грав('?)юри належат(ь?) сорок п('?)ят(ь?) робіт 
на міді викона(нн,н)их митцем для оформле(нн,н)я (Києво)(П,п)ечерс(ь?) 
кого (П,п)атерика// збірки (релігійно)фантастичних оповідан(ь?) про 
(Києво)(П,п)ечерс(ь?)кий монастир. 

Однією з (най)кращих і (най)жи(тт,т)євіших композицій патерика є 
(«?)(П,п)реподобний (Н,н)естор (Л,л)ітописец(ь?)(»?). Він працює у своїй 
келії де його оточуют(ь?) побутові дрібниці// стілец(ь?) на якому він сидит 
(ь?) книжкова полиця на стіні багато книжок розп('?)я(тт,т)я підвіше(нн,н) 
ий під стелею пучечок якихос(ь?) ягід. Нестор щойно загострив перо 
відклав ніж і поринув у роботу слухаюч(ид) помічника котрий читає йому 
(в)голос. На голові (Н,н)естора //циліндричної форми головний убір з 
оксамиту що сві(д,т)чит(ь?) про високе становище автора («?)(П,п)овісті 
минулих літ(»?). На підлозі кіл(ь?)ка голубів дз(ь?)обают(ь?) кинутий для 
них корм. 

Це історичний портрет видатного вітчизняного історика хоча 
зрозуміло (Т,т)арасевич (не)мав перед собою його справжн(ь?)ого зображе 
(нн,н)я. 

175 слів 3 підручника 

17. Парк «Софіївка» 
Парк («?)(С,с)офіївка(»?)// це поєдна(нн,н)я штучних (водо)спадів гірс 

(ь?)ких вершин каналів ставків із фонтанами павіл(ь?)йонів скул(ь?)птур і 
мармурових статуй античних богів і богин(ь?) філософів і поетів. Цей 
парк //символ нев('?)янучого коха(нн,н)я розкішний дарунок палко 
закоханого чоловіка своїй обраниці створе(нн,н)ий заради й (на)славу ц(ь?) 
ого почу(тт,т)я. Лише для неї єдиної дружини (С,с)офії один із (най) 
багатших магнатів вісімнадцятого столі(тт,т)я (Ф,ф)елікс (П,п)отоц(ь?)кий 
наказав (з,с)творити у своєму маєтку казковий парк у романтичному стилі. 
Граф відродив сувору тишу тінистих алей англійс(ь?)кого парку наповнив 
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природні композиції романтикою (П,п)арижа. Він (з,с)творив у мініатюрі 
дивовижні (А,а)л(ь?)пійс(ь?)кі ландшафти витративши на будівництво 
парку вісім міл(ь?)йонів золотих рублів що на той час було фантастичною 
сумою. 

Від входу в парк у глиб комплексу веде головна алея обсаджена 
каштанами й тополями. 

Композиція парку складаєт(ь?)ся з водної системи// озер водоспадів і 
цілої мережі каналів пов('?)язаних з архітектурним комплексом. Вода тут є 
гармонійним елементом загал(ь?)ного пейзажу 

Кожен хто потрапляє сюди (не)мов переносит(ь?)ся в іншу епоху. Тут 
особливе повітря //п('?)янке сповне(нн,н)е коха(нн,н)ям і ніжніс(ь?)тю. («?) 
(С,с)офіївку(»?) називают(ь?) храмом природи поемою з каменю води 
землі архітектурних споруд і скул(ь?)птур. 

169 слів За О. Седаком 
18. Шедевр із цементу 

На вулиці (Б,б)анковій у (К,к)иєві (на)початку двадцятого столі(тт,т)я 
за проектом одного з (най)видатніших (К,к)иївс(ь?)ких архітекторів (В,в) 
ладислава (Г,г)ородец(ь?)кого було зведено дивовижний особняк. Згодом 
його визнали як (най)яскравішу пам('?)ятку декоративного модерну в (У,у) 
країні. 

У ц(ь?)ому будинку (Г,г)ородец(ь?)кий зумів оживити важкий мате-
ріал //бетон. Скул(ь?)птури фасаду виконані винятково для реклами 
художніх можливостей цементу який виробляла київс(ь?)ка фабрика (Р,р) 
іхтера. Цемент у той час ще (не)мав такої популярності як будівел(ь?)ний 
матеріал тому фабрикант запропонував (Г,г)ородец(ь?)кому його 
безкоштовно задля реклами. 

Архітектор оживив бетон зображе(нн,н)ями росли(нн,н)ості дина-
мікою жи(тт,т)я міфічних тварин і людей які здаєт(ь?)ся узагалі (не)знают 
(ь?) такого поня(тт,т)я як смерт(ь?). Вел(е,и)чезна кіл(ь?)кіс(ь?)т(ь?) скул 
(ь?)птур виклика(нн,н)их з і(рр,р)еал(ь?)ного світу фантазією (тридцяти) 
дев('?)ятирічного архітектора дала споруді сучасну назву //(«?)(Б,б)удинок 
з химерами(»?). (Най)визначнішим у н(ь?)ому є скул(ь?)птурне оформле 
(нн,н)я з істот твари(нн,н)ого наземного й підводного світу. Біл(ь?)шіс(ь?)т 
(ь?) істот мают(ь?) спокійний і мирний вигляд// слони носороги косулі 
ящірки й жаби завмерли споглядаюч(ид) вулиці й будівлі. На п('?)єдесталі 
скул(ь?)птури що зображує смертел(ь?)ну борот(ь?)бу орла з пантерою 
накреслено автограф майстра й дату створе(нн,н)я композиції. 
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Тематика оздобле(нн,н)я особняка пов('?)язана із захопле(нн,н)ям (Г,г) 
ородец(ь?)кого далекими подорожами й екзотичним полюва(нн,н)ям у 
тропічних регіонах (А,а)мерики й (А,а)зії. 

178 слів За О. Седаком 

19. Перлина Криму 
Хто (не)чув про легендарний (Б,б)ахчисарайс(ь?)кий фонтан сліз 

оспіва(нн,н)ий (П,п)ушкіним і (М,м)іцкевичем? Саме завдяки хвалебним 
віршам поетів фонтан став візитною карткою (не)менш значної пам('?) 
ятки //(Б,б)ахчисарайс(ь?)кого палацу Гор(ь?)кий назвав його «золотим 
дном історичної науки» тому(що) тут збер(е,и)глося багато ві домих пам('?) 
яток архітектури різних епох. Німец(ь?)кий посол при дворі кримс(ь?)кого 
хана 1769 року стверджував що палац збудова(нн,н)ий колис(ь?) у (К,к) 
итайс(ь?)кому стилі відновлено в (Т,т)урец(ь?)кому а француз(ь?)кий посол 
згодом писав що ця споруда повторює палац (Т,т)урец(ь?)кого султана в 
(С,с)тамбулі. 

Пишну споруду збудовано в першій половині шіс(т?)надцятого столі 
(тт,т)я. Це своєрідний середн(ь?)овічний ансамбл(ь?) східного типу де 
зосереджено все необхідне для жи(тт,т)я хана. Комплекс (з,створювали 
(І,і)талійс(ь?)кі (І,і)ран(ь?)с(ь?)кі (Т,т)урец(ь?)кі (В,в)ірмен(ь?)с(ь?)кі (Р,р) 
осійс(ь?)кі й (У,у)країн(ь?)с(ь?)кі майстри. 

Мабут(ь?) (най)досконалішим витвором ансамблю є (Б,б)ахчисарайс 
(ь?)кий фонтан сліз //унікал(ь?)на пам('?)ятка архітектури малих форм. 
Поетичний образ символ людс(ь?)кого горя утілено в холодному камені. 
Фонтан //легка витонченого різ(ь?)бле(нн,н)я мармурова плита. На ній у 
(не)глибокій ніші розміщено розетку з якої дзюркотит(ь?) вода до 
прямокутних мармурових чашечок. Унизу фонтана розміщено равлика 
через який краплі потрапляют(ь?) у землю. Усе минає// і вода і влада і 
печал(ь?) і саме жи(тт,т)я. 

172 слова За О. Седаком 

20. Монастир на схилі гори 
Здавна Крим //місце паломництва. Здавалося б що до кожного (більш) 

мен(ь?)ш цікавого куточка (пів)острова давно протоптані стежки. Однак це 
зовсім (не)так. 

Біл(ь?)шіс(ь?)т(ь?) приї(дж,ждж)их (не)ганяюч(и,і)сь за оригінал(ь?) 
ніс(ь?)тю відвідують одні й ті самі місця// (Л,л)астівчине гніздо набережну 
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в (Я,я)лті (Л,л)івадійс(ь?)кий палац... Але це лише мізерна частина скарбів 
дивовижного (К,к)риму. 

Майже сорок років тому біля села (Т,т)оплу був заснований монастир. 
У глухій пущі у землянках без (будь)яких засобів до 

існува(нн,н)я поселилися дев('?)ят(ь?) перших черниц(ь?). Цей 
єдиний тоді кримс(ь?)кий жіночий монастир заснований на чес(ь?)ть святої 
(П,п)араскеви. Поступово він розбудовувався зміцнював своє господарство 
набував св('?)ятості й доброчи(нн,н)ості. З гори (А,а)фон пр(е,и)везли 
сюди великі святині //частинки (живо)творящого хреста на якому було 
розіп('?)ято (ІД)суса (Х,х)риста і мощі святої (П,п)араскеви. 

Монастир ро(з,с)ташований на схилі гори укритої густим лісом. Тут 
бр(е,и)нять джерела чистої води холодної (будь)якої пори року. 

Коли людина після крутого підйому лісової дороги виходить на 
простору площу перед монастирем її вражає краса ц(ь?)ого місця. Тут 
багато квітів навкруги //темні стіни лісу. Яке все це далеке від суєти 
пляжного жи(тт,т)я від натов(пів) на вузен(ь?)кій смузі узбере(жж,ж)я! 

169 слів За К. Ґудзик 
21. Палац Кирила Розумовського в Батурині 

До видатних пам('?)яток (палацово)паркової архітектури (У,у)країни 
належить родовий маєток (К,к)ирила (Р,р)озумовс(ь?)кого в селі (Б,б) 
атурині що на (Ч,Чернігівщині. 

Замовником будівництва палацу був (Р,р)озумовс(ь?)кий. Згадаймо 
ким була ця людина. Кирило (Р,р)озумовс(ь?)кий був оста(нн,н)ім (усе)-
народно обраним гет(ь?)маном (У,у)країни розумним і удачливим ца-
редворцем (Є,є)лизаветин(ь?)с(ь?)кої доби президентом (ІД)мператорс(ь?) 
кої (А,а)кадемії (Н,н)аук ясновел(ь?)можним графом. Після відставки через 
надмірні вимоги щодо автономії (У,у)країни та скасува(нн,н)я гет(ь?)ман-
ства (К,к)атериною II яка (до)речі зійшла на престол не без його допомоги 
(Р,р)озумовс(ь?)кий ще тридцять років прожив у (П,п)етербурзі та під 
(М,м)осквою. (Про)те потім (зі)своєю родиною повернувся в (У,у)країну до 
(Б,б)атурина де давно мріяв збудувати університет і куди сподівався 
перенести (У,у)країн(ь?)с(ь?)ку столицю. 

З ус(ь?)ого комплексу (Б,б)атурин(ь?)с(ь?)кої садиби до наших днів 
зберігся тіл(ь?)ки палац ро(з,с)ташований на мал(ь?)овничому плато над 
долиною річки (С,с)ейм. Простий і виразний він домінує в місцевості 
чудово (з,с)приймаєт(ь?)ся з далеких відстаней нагадує одну з (В,в)енеціан 

17 



(ь?)с(ь?)ких ві(лл,л) ніби перенесену з (ІД)талії на (У,у)країн(ь?)с(ь?)ку 
землю. 

(Об('?)ємно)просторова композиція палацу така що він однаково 
сприймаєт(ь?)ся з усіх боків. Зовнішній вигляд споруди вражає чіткіс(ь?) 
тю та вишуканіс(ь?)тю форм. (Про)те як кажут(ь?) краще один раз 
побачити ані(ж) кіл(ь?)ка разів почути //то(ж) обов('?)язково відвідайте 
(Б,б)атурин. 

178 слів За О. Седаном 
22. Мальовничий Дніпро Айвазовського 

Шлях мандрівок (ІД)вана (А,а)йвазовс(ь?)кого часто пролягав через 
(У,у)країну. Краса її краєвидів особливо сте(пів) подібних до моря 
надихнула художника на (з,с)творе(нн,н)я числе(нн,н)их картин. У них як і 
в морс(ь?)ких пейзажах він удаєт(ь?)ся до світлових ефектів особливо 
захоплююч(и,і)с(ь?) заходом сонця. 

В(одно)час митец(ь?) звертався до жанрових сіл(ь?)с(ь?)ких мотивів. 
Картину («?)Оч(е,и)рет на (Д,д)ніпрі поблизу (0,о)лешок(»?) (у)перше було 
представлено на академічній виставці в (П,п)етербурзі. Змал(ь?)ований 
художником краєвид //у пони(зз,з)і (Д,д)ніпра. До берега зарослого оч(е,и) 
ретом пр(е,и)став в(е,и)ликий човен. Люди пр(е,и)їхали заготовляти оч(е,и) 
рет. Вітер нап(е,и)нає вітрило а вдал(е,и)ні височіют(ь?) вітряки пов(е,и) 
рнувши крила вітрові (на)зустріч. Ці вертикалі пожвавлюют(ь?) 
одноманітну горизонтал(ь?) пр(е,и)бережної смуги. 

Як дзвінка кол(ь?)орова симфонія що змушує (по)особливому звучати 
всі деталі композиції розгортаєт(ь?)ся наповне(нн,н)а сонячним блиском 
панорама високого неба. Гаряче (з,с)палахує доріжка на воді повнят(ь?)ся 
світлом хмари густішают(ь?) тіні в оч(е,и)реті. Усе оповив золотавий 
серпанок вечірн(ь?)ої пори що надає простому за змістом мотивові 
особливої значущос(ь?)ті. Тут (А,а)йвазовс(ь?)кий (не)тіл(ь?)ки відтворив 
світлові ефекти а й утілив образ (Г,г)оголівс(ь?)кої (У,у)країни з її 
старосвітс(ь?)ким устроєм. 

Україн(ь?)с(ь?)ка тема у творчості (А,а)йвазовс(ь?)кого пр(е,и)сутня і 
в образах міст і в самих краєвидах (Ч,ч)орного моря по якому плавали 
човни ще князя (0,о)лега й козац(ь?)кі чайки. 

181 слово. За Ю. Белічком 
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23. «Наречена» Федора Кричевського 
Федір (К,к)ричевс(ь?)кий здобував мистец(ь?)ку освіту в (М,м)оскві та 

(П,п)етербурзі. Його вчителями були (І,і)(лл,л)я (Р,р)єпін і (В,в)алентин 
(С,с)єров. Ще навчаюч(и,і)с(ь?) (К,к)ричевс(ь?)кий багато мандрував по 
(У,у)країні наб(е,и)рався вражен(ь?) від її мал(ь?)овничої природи 
своєрідного народного побуту 

Коли настав час писати конкурсну роботу в (А,а)кадемії (М,м)истецтв 
(К,к)ричевс(ь?)кий звернувся до весіл(ь?)ного обряду обравши один з його 
кул(ь?)мінаційних моментів //пр(е,и)б(е,и)ра(нн,н)я подругами молодої до 
вінця. До ц(ь?)ого сюжету добре пасує народне пр(е,и)слів('?)я// («?) 
Чоловік тричі дивним буває// коли родит(ь?)ся женит(ь?)ся і вмирає(»?). Це 
означає що в буде(нн,н)ому плині жи(тт,т)я саме в згадані моменти людина 
стає об('?)єктом загал(ь?)ної уваги справжнім героєм дня. Якраз таку ідею 
(К,к)ричевс(ь?)кий і вкладає у свій твір («?)Наречена(»?). 

Прообразом головної героїні стала дівчина з (П,п)олтавщини (Х,х) 
ристя (С,с)кубій //ставна красива із сил(ь?)ною вдачею. У ній художник 
убачав типові риси націонал(ь?)ного характеру україн(ь?)с(ь?)кої жінки. 
Кричевс(ь?)кий зобразив групу жінок і дівчат у (на(пів))темряві завдяки 
чому барви звучат(ь?) стримано. Лише світлі плями одягу та червоні й 
золоті кол(ь?)ори плахти й пояса нареченої вносят(ь?) у загал(ь?)ну гаму 
необхідні наголоси. А краєчок вікна (в)горі за яким буяє сонячний ден(ь?) 
поданий художником як своєрідний камертон завдяки якому стают(ь?) 
гармонійними кол(ь?)ори цілої композиції. 

180 слів За Ю. Белі чком 
ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ 

24. Світ ловив його, та не спіймав 
На шіс(т?)надцятому році жи(тт,т)я з торбинкою харчів латин(ь?)с(ь?) 

кою граматикою й улюбленою сопілкою (Г,г)ригорій (С,с)коворода покинув 
рідну домівку й подався до (К,к)иєва де здійснилася його мрія// він вступив 
до (Києво)(М,м)огилян(ь?)с(ь?)кої (А,а)кадемії. У цій (най)відомішій на 
той час вищій школі (С,с)хідної (Є,є)вропи (Г,г)ригорій став одним із (най-
кращих студентів. 

На двадцятому році жи(тт,т)я (Г,г)ригорія відрядили до (П,п)етербурга 
співати в пр(е,и)дворній капелі адже він прославився гарним голосом грою 
на скрипці бандурі крім того мав композиторс(ь?)кий хист писав вірші. Із 
стіл(ь?)кома талантами (С,с)коворода міг(би) високо піднятися кар('?) 
єрними щаблями (про)те він вирішує покинути (П,п)етербург. 
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Повернувшис(ь?) в (У,у)країну (С,с)коворода викладав у (П,п) 
ереяславс(ь?)кому (К,к)олегіумі потім працював домашнім учителем а 
згодом став викладачем стародавніх мов і етики в (Х,х)арківс(ь?)кому (К,к) 
олегіумі. Своїх вихованців учив тих норм яких дотримувався в жи(тт,т)і 
сам// учив як жив а жив як навчав. У колегіумі Сковорода став улюбленим 
учителем (про)те через ц(ь?)кува(нн,н)я й доноси він вимушений був 
покинути цей заклад. 

(Від)тоді філософ вів мандрівне жи(тт,т)я. Майже тридцят(ь?) років 
(не)квапно мандрував цей (співець)музика і (вчитель)байкар курними 
шляхами (Л,л)івобере(жж,ж)я. Світ ловив його та (не)(з,с)піймав. 

169 слів 3 підручника 
25. Тарас Шевченко 

Тарас (Ш,ш)евченко народився на (У,у)країн(ь?)с(ь?)кій землі під (У,у) 
країн(ь?)с(ь?)ким небом (про)те він належит(ь?) до тих (людей)світочів які 
стають дорогими для вс(ь?)ого лю(ц,дс)тва і в пошані вс(ь?)ого лю(ц,дс) 
тва знаходять?) своє безсмертя. 

Народжений (матір('?)ю)кріпачкою і сам кріпак він став борцем 
революціонером титанічної сили. Його боялися царі його жахалис(ь?) і 
смертел(ь?)но ненавиділи кріпосники. Коли (Ш,ш)евченка відправили в 
солдати мабуть ті вінценосні кати (вв,в)ажали що звідти йому вже (не)буде 
воро(тт,т)я. (Про)те поет повернувся до рідної своєї (У,у)країни вогне(нн,н) 
ою піснею віщим (не)збореним словом. 

У тій (не)великій книжці ім('?)я якій («?)Кобзар(»?) кл(е,и)коче ціле 
море горя народного. У ній //порив до свободи мудрий роздум гуманіста й 
ніжна чарівна краса україн(ь?)с(ь?)кої пісні// 

Винятковими є місце (Ш,ш)евченка в жи(тт,т)і нашого народу та його 
творчіс(ь?)т(ь?). Характеризуючі,і) її бачиш що є творчіс(ь?)т(ь?) яка (не) 
відцвітає що є в духовній сфері явища подібні до тих (не)погасних (вічно) 
діюч(и,і)х вулканів надра яких завжди пашат(ь?) вогнем і ро(з,с)жеврюют 
(ь?) (у)ночі хмари над собою мов велетен(ь?)с(ь?)кі маяки. 

150 слів За О. Гончаром 
26. Молодий Франко 

Змалку (І,і)ван був допитливим хлопчиком мав добру пам('?)ят(ь?). За 
два роки початкової школи він навчився читати й писати україн(ь?)с(ь?) 
кою мовою. Коли (Ф,ф)ранкові минуло вісім років бат(ь?)ки ві(дд,д)али 
його до школи в (Д,д)рогобич. За підсумками навчал(ь?)ного року він 
виявився (най)кращим учнем. З його успіхів особливо тішився бат(ь?)ко// 
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(«?)Я (не)бачив його а тіл(ь?)ки коли мене викликали першого що(б) 
одержати нагороду то я почув що він голосно заплакав(»?). А через два 
місяці бат(ь?)ка (не)стало. 

Іван продовжив навча(нн,н)я в гімназії (Д,д)рогобича. У цей час він 
утратив і матір. Хоч і важко жилося сироті (про)те в гімназії хлопец(ь?) 
виявляв феноменал(ь?)ні здібності// міг майже дослівно повторити подану 
вчителем на уроках інформацію досконало оволодів німец(ь?)кою та пол 
(ь?)с(ь?)кою мовами. Франко захоплювався зб(е,и)ра(нн,н)ям книжок за 
обсягом його бібліотека нараховувала їх майже п('?)ятсот. 

У (дев('?)ятнадцяти)річному віці (І,і)ван (Ф,ф)ранко вступив на філо-
софс(ь?)кий факул(ь?)тет (Л,л)(ь?)вівс(ь?)кого (У,у)ніверситету. Як 
талановитого й успішного студента його звіл(ь?)нили від плати за навча 
(нн,н)я пр(е,и)значили заохочувал(ь?)ну ст(е,и)пендію. 

Іван (Ф,ф)ранко навчався також у (Ч,ч)ернівец(ь?)кому й (В,в)іден(ь?)с 
(ь?)кому (У,університетах в оста(нн,н)(ь?)ому захистивши дисертацію 
здобув ступін(ь?) доктора філософії. 

167 слів 3 підручника 
27. Вона підкорила Європу 

Маюч(ид) намір вивчити україн(ь?)с(ь?)ку мову славетний російс(ь?) 
кий класик (І,і)ван (Т,т)ургенєв звернувся до (Т,т)араса (Ш,ш)евченка аби 
той порекомендував прозу якого україн(ь?)с(ь?)кого пис(ь?)ме(нн,н)ика 
варто читати як зразок літературної мови. Україн(ь?)с(ь?)кий поет 
відповів// («?)Читайте (М,м)арка (В,в)овчка бо він один знає нашу мову 
(»?). Цей факт дуже красномовний. 

Шіс(т?)надцятирічна дівчина Марія Вілін(ь?)с(ь?)ка красуня розум-
ниця дочка російс(ь?)кого дворянина живе в (0,о)рлі в рідної тітки. Бат(ь?) 
ка давно (не)має серед живих багата тітка турбуєт(ь?)ся про Марію краще 
аніж рідна мати. 

(Як)би Марії хтос(ь?) сказав що через сім років вона стане знаме-
нитою україн(ь?)с(ь?)кою пис(ь?)ме(нн,н)ицею та ще й з викликом 
підписуватиме свої твори чоловічим псевдонімом «Марко Вовчок» вона 
мабуть тіл(ь?)ки(б) засміялася. Адже для ц(ь?)ого треба хоча(б) знати 
україн(ь?)с(ь?)ку мову! 

У 1851 році (М,м)арія виходит(ь?) заміж за україн(ь?)с(ь?)кого 
етнографа (0,о)панаса (М,м)арковича і їде в (У,у)країну. Не без допомоги 
свого чоловіка досконало вивчає україн(ь?)с(ь?)ку мову а вже через шіс(ь?) 
т(ь?) років створює («?)Народні оповіда(нн,н)я(»?) що пр(е,и)несли їй 
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славу в (Р,р)осії та (Є,є)вропі. Твори (М,м)арка (В,в)овчка перекладают(ь?) 
че(с,хс)(ь?)кою пол(ь?)с(ь?)кою болгарс(ь?)кою француз(ь?)кою німец(ь?) 
кою даи(ь?)с(ь?)кою та іншими мовами а француз(ь?)ка редакція повісті 
(«?)Маруся(»?) стала класичним твором француз(ь?)кої дитячої літератури 
витримавши майже двадцят(ь?) вида(нн,н)ь. 

179 слів За І. Сюндюковим 
28. Тріумф Соломії Крушельницької 

Ставши відомою (Є,є)вропейс(ь?)кою співачкою (С,с)оломія (К,к) 
рушельниц(ь?)ка все ще продовжувала опановувати таємниці вокал(ь?) 
ного й сценічного мистецтва в (М,м)ілані. 

На зимовий сезон її запросили в (К,к)ремону. Саме тут на одній із 
репетицій був пр(е,и)сутній усесвітньо відомий композитор Пу(чч,ч)іні. 
Зна(ь,й)омство з ним переросло в щиру дружбу Кремон(ь?)с(ь?)кі вистави 
пройшли так успішно що через два місяці українку запросили на сезони в 
інші міста (ІД)талії. 

(На)весні 1904 року (К,к)рушел(ь?)ниц(ь?)ка бл(е,и)скуче виступила 
на тріумфал(ь?)ному відродже(нн,н)і («?)Мадам Ба(тт,т)ерфляй(»?) (П,п)у 
(чч,ч)іні в (І,і)талії хоча кіл(ь?)кома місяцями раніше опера (не)мала 
успіху Співачка вразила всіх силою драматизму професійним акторс(ь?) 
ким викона(нн,н)ям. Усі раділи переможному поверне(нн,н)ю опери вітали 
композитора. («?)Українка врятувала "Мадам Ба(тт,т)ерфляй"(»?) //писала 
преса. 

Крушел(ь?)ниц(ь?)ка виступала в опері («?)Мадам Ба(тт,т)ерфляй(»?) 
навіт(ь?) у (К,к)а(і,ї)рі де диригував сам маестро (П,п)у(чч,ч)іні. Вона 
тріумфал(ь?)но виконувала роль (Б,б)а(тт,т)ерфляй у (най)біл(ь?)ших 
театрах світу. Після сотої вистави співачка ві(дд,д)ала композиторові свою 
осв('?)яче(нн,н)у славою партитуру (сукупність партій багатоголосного 
музичного твору (для оркестру хору чи ансамблю) або нотна книга із 
записом усіх партій такого твору..) 

Вдячніс(ь?)т(ь?) композитора (К,к)рушел(ь?)ниц(ь?)кій виявлялася 
(не)лише в щиросердній закоханості. Він до кінця жи(тт,т)я пам('?)ятав як 
вона захистила й відстояла в артистичному світі його оперу знехтувану 
вимогливою й бе(з,с)компромісною італійс(ь?)кою публікою. У його 
кабінеті над пис(ь?)мовим столом висіла єдина фотографія //фотографія 
(С,с)оломії. 

1 77 слів За Л. Громовенко 
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29. Професор Яворницький 
Дмитро (Я,я)ворниц(ь?)кий (що)літа тяжко трудився на розкопках 

курганів записував (по)селах пісні легенди думи перекази та пр(е,и)мовки 
(не)раз долав із лоцманами пасмо грізних порогів (Д,д)ніпра де й ребра 
йому л(а,о)мало на бурхливих вирах серед камі(нн,н)я. Позростают(ь?)ся 
кістки //(на)весні (Я,я)ворниц(ь?)кий знов на порогах на передн(ь?)ому з 
човнів стійма летит(ь?) у вир. 

Кожна краплина людс(ь?)кого досвіду кожен добрий народний звичай 
для (Я,я)ворниц(ь?)кого мали (не)перехідну ці(нн,н)іс(ь?)т(ь?). Усюди він 
був бажаним// матері запрошували що(б) він потримав новонародженого 
над купі(лл,л)ю; дніпровс(ь?)кі лоцмани охоче брали його в човни бо (вв,в) 
ажалося що з цим мандрівним професором і (най)страшніший поріг (Н,н) 
енаситец(ь?) їх (не)поглине. 

Навіт(ь?) знахарки з темними очима які вміли (не)тіл(ь?)к(і,и) наслати 
зло а так само й відвернути його від людини ставилися до (Я,я)ворниц(ь?) 
кого зі щирою шанобою бувши певними що в ділі ворожбитс(ь?)кому 
професор сил(ь?)ніший за них. Адже хто з них уміє так як цей професор 
зазирнути в душу людини? Він ніби(то) знаєт(ь?)ся й на тайнощах магії і 
на всякому (пр(е,и)ворот)зі(лл,л)і і на силі сивої степової (незабудь)трави. 

162 слова За 0. Гончаром 
30. Поліглот світового рівня 

Серед учених які належат(ь?) світу дуже яскравою особистіс(ь?)тю є 
видатний (мово)знавец(ь?) (А,а)гатангел (К,к)римс(ь?)кий. На запита(нн,н) 
я якими мовами він володіє жартував (за)звичай що легше перелічити ті 
котрими (не)володіє. 

У роки навча(нн,н)я в (К,к)римс(ь?)кого (з,^формувався стійкий 
професійний інтерес до (мово)знавства. Від пр(е,и)роди наділений унікал 
(ь?)ними здібностями до мов (А,а)гатангел з ле(г,х)кістю вивчив основні 
давні й нові мови. 

Одержавши атестат про середню освіту він вирушає до (М,м)оскви. 
Здобувши філологічну освіту в (ІД)нституті (С,с)ходознавства (К,к)римс 
(ь?)кий вступає до (М,м)осковс(ь?)кого (У,університету де продовжує 
спеціалізуватися в галузі історії літератури й кул(ь?)тури мусул(ь?)ман(ь?)с 
(ь?)ких народів. 

Молодий учений видає пр(е,и)нципово нову для україн(ь?)с(ь?)кої по-
езії збірку («?)Пал(ь?)мове гі(лл,л)я(»?) навіяну екзотикою (Б,б)лиз(ь?)кого 
(С,с)ходу. 
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(На)початку двадцятого столі(тт,т)я (А,а)гатангел (К,к)римс(ь?)кий 
уже мав великий науковий авторитет Багато прац(ь?) ученого перекладено 
основними європейс(ь?)кими мовами. 

У час революції виїхав до рідного (К,к)иєва де заснував (У,у)країн(ь?)с 
(ь?)ку (А,а)кадемію наук. 

У роки (С,с)талін(ь?)с(ь?)ких репресій учений потрапляє до списку 
(не)благонадійних а о(д,т)же на н(ь?)ого чекав арешт і табір у (Р,р)осії де 
(К,к)римс(ь?)кий через рік помер. 

Усесвітн(ь?)о відомого вченого який знав майже шіс(т?)десят мов 
реабілітуюсь?) лише в 1960 році. 

168 слів За Л. Семакою 
31. Визнання 

У 1904 році (0,о)лександр (М,м)урашко повернувся до (П,Петербурга. 
Він багато працював прагнуч(ид) на практиці закріпити те чого навчився і 
винайти те нове що допомогло(б) утвердити власні мистец(ь?)кі позиції. 
Такою новою роботою для художника стала картина («?)Карусель(»?). 
Картина пр(е,и)несла (0,о)лександрові (М,м)урашку європейс(ь?)ке визна 
(нн,н)я// представлена на (Д,д)есятій (М,м)юнхен(ь?)с(ь?)кій (М,м) 
іжнародній (В,в)иставці вона отримала золоту медал(ь?). І закрутилася 
карусель запрошень художникові зі столиц(ь?) і міст (Є,є)вропи //(Б,б) 
ерліна (В,в)ідня (П,п)арижа (А,а)мстердама (М,м)юнхена. 

Ось одне з них// («?)Вел(ь?)мишановний пане ми маємо за чес(ь?)т(ь?) 
і задоволе(нн,н)я запросити Вас на (най)бли(щ,жч)у виставку яка працю-
ватиме з 22 серпня по 31 жовтня 1910 року. Ми організуємо для Вас (най) 
кращий пр(е,и)йом. Сподіваємося що Ви пр(е,и)ймете наше запроше(нн,н) 
я. Вас запрошує (В,в)енеція місто мистецтв(»?). 

Персонал(ь?)ну виставку з двадцяти п('?)яти робіт (0,о)лександр 
(М,м)урашко експонував у (Б,б)ерліні (Д,д)ю(сс,с)ел(ь?)дорфі Кел(ь?)ні. 
Згодом художник брав учас(ь?)т(ь?) у мюнхен(ь?)с(ь?)ких виставках. Твори 
україн(ь?)с(ь?)кого майстра мали (не)(аби)який успіх у європейс(ь?)кої 
публіки. Картину («?)Карусел(ь?)(»?) було куплено на виставці для (М,м) 
узею (0,о)бразотворчого (М,м)истецтва в (Б,б)удапешті. 

Це визна(нн,н)я (не)тіл(ь?)ки художника //це визна(нн,н)я його бат 
(ь?)ківщини. 

161 слово 3 журналу 
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32. Родина Ханенків 
Богдан (Х,х)аненко народився 1849 року на (Ч,Чернігівщині у відомій 

поміщиц(ь?)кій родині яка мала великі маєтки подарова(нн,н)і ще гет(ь?) 
маном (К,к)ирилом (Р,р)озумовс(ь?)ким. Ерудиція й шляхетне роди(нн,н)е 
вихова(нн,н)я стали спр(е,и)ятливим ґрунтом на якому розвивався й 
зміцнювався потяг молодого (Х,х)аненка до мистецтва. 

Свою долю (Б,б)огдан поєднав із (В,в)арварою (Т,т)ерещенко //дон(ь?) 
кою відомого україн(ь?)с(ь?)кого поміщика цукрового магната й мецената. 
Ханенки живуч(и,і) тривалий час за кордоном стают(ь?) активними 
учасниками європейс(ь?)ких аукціонів і виставок зав('?)язуют(ь?) стосунки 
з антикварами (П,п)арижа (Р,р)има Флоренції. 

Чимало шедеврів (Х,х)аненки пр(е,и)дбали в антикварних крамницях 
(К,к)иєва (П,п)етербурга й (М,м)оскви. Траплялися й пр(е,и)ємні (не)спо-
діванки. Так під час випадкової розмови з одним московс(ь?)ким б(а,о) 
гатієм з('?)ясувалося що той (не)щодавно ставши власником будинку з 
багат(ь?)ма старови(нн,н)ими картинами викинув їх як (не)потріб на 
горище. Богдан (Х,х)аненко оглянувши той «непотріб» його пр(е,и)дбав. 
Тієї(ж) ночі він перевіз до себе (до)дому майже сто творів усесвітн(ь?)о 
відомих майстрів а саме// (С,с)урбарана (Р,р)ембрандта (Р,р)убенса... 

За (пів)столі(тт,т)я (Х,х)аненки зібрали колекцію з тисячі двохсот 
художніх творів. Варвара (Х,х)аненко заповіла (К,к)иєву роди(нн,н)у ко-
лекцію виконавши заповіт чоловіка. Він говорив// («?)Творі(нн,н)я геніїв 
своєю су(тт,т)ю (не)пови(нн,н)і належати лише тим чиєю власністю вони є 
(»?). 

174 слова За О. Третяком 
ЗЗ.Іван Айвазовський 

Світова слава до (ІД)вана (А,а)йвазовс(ь?)кого пр(е,и)йшла (на)прочуд 
рано. (Двадцятип('?)яти)річного художника захоплено пр(е,и)ймали в (П,п) 
етербурзі (Р,р)имі (П,п)арижі (Л,л)ондоні (А,а)мстердамі. У (тридцяти) 
річному віці (А,а)йвазовс(ь?)кий уже був почесним членом (А,а)кадемії 
(М,м)истецтв у (П,п)етербузі. 

Біл(ь?)шу частину жи(тт,т)я художник прожив у (Ф,ф)еодосії виї(д,жд) 
жаюч(иД) з міста рідко й (не)охоче. (Про)те він міг вирушити навіт(ь?) за 
океан як це зробив у 1892 році коли поїхав до (В,в)аш(і,и)нгтона й (Нью) 
Йорка де проходила виставка його творів. 
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(А,а)йвазовс(ь?)кий завжди був дуже працелюбний. Він прожив довге 
жи(тт,т)я й до оста(нн,н)(ь?)ого дня працював. Серед створених ним майже 
шести тисяч картин є одна можливо (най)краща //(«?)Серед хвил(ь?)(»?). 

Шіс(т?)десят п('?)ят(ь?) років (А,а)йвазовс(ь?)кий писав бурі морс(ь?) 
кі битви виверже(нн,н)я вулканів місячні ночі числе(нн,н)і пейзажі (К,к) 
риму змал(ь?)овував пр(е,и)роду й побут (У,у)країни. На тлі цих 
романтичних феєрій картина («?)Серед хвиль(»?) скромна// вуз(ь?)ка 
смужка грозового неба й вел(е,и)чезний простір заповне(нн,н)ий тіл(ь?)ки 
хвилями бурхливого моря. Кріз(ь?) хмари й воду пробиваєт(ь?)ся сонячний 
промін(ь?). 

Усі картини (А,а)йвазовс(ь?)кого створе(нн,н)і в майстерні. («?)Серед 
хвил(ь?)(»?) //(не)виняток. («?)Рухи живих стихій майже невловимі для 
пензля// писати блискавку порив вітру сплеск хвил(ь?) (не)можливо з 
натури(»?) //казав художник. 

170 слів За. О. Ламоиовою 
34. Фантастичний світ Марії Примаченко 

Марія (П,п)римаченко //майстер (У,у)країн(ь?)с(ь?)кого декоративного 
мистецтва. На (г,ґ)рунті народного декоративного малярства вона створила 
власний фантастичний світ. Художниця малювала на ватмані 
використовуючі,і) акварел(ь?) і гуаш які надавали соковитості й щіл(ь?) 
нос(ь?)ті зображе(нн,н)ям квітів птахів звірів орнаментів сценок із 
народного жи(тт,т)я. 

Справжнім шедевром у серії про тварин став («?)Гороховий звір(»?). 
На картині зображено великого (помаранчево)рожевого й трохи 
здивованого звіра. У н(ь,й)ого великі вуха й грива тулуб пр(е,и)крашают 
(ь?) червоні яблука на лобі перені(сс,с)і й щоках //трикутники ластови 
(нн,н)я. Круглі чорні очі дивлят(ь?)ся допитливо. Рожеві лапи що 
закінчуют(ь?)ся чи то кі(г,х)тями чи то клешнями обережно торкают(ь?)ся 
землі на хвості //(куле)подібний пензлик. (Жовто)гаряче тло створює враже 
(нн,н)я ніби картину наповнює сонячне світло. Та й самий звір зітканий із 
сонячного промі(нн,н)я й (рожево)червоних хмарин. Зелені стручки гороху 
у якому він живе утворюют(ь?) із синіми квітами ритмічний росли(нн,н)ий 
орнамент. 

Ви тіл(ь?)ки уявіт(ь?) собі// коли народилася ця (по)дитячому наївна 
істота художниці було майже сімдесят років! 

Нині твори (М,м)арії (П,п)римаченко експонуют(ь?)ся в (П,п)арижі 
(В,в)аршаві (П,п)разі (С,с)офії (М,м)онреалі. Серія за яку майстриня була 
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удостоєна (Д,д)ержавної (П,п)ремії (У,у)країни імені (Т,т)араса (Ш,ш) 
евченка має назву («?)Людям на радіс(ь?)т(ь?)(»?). Так можна сказати й про 
всю творчіс(ь?)т(ь?) художниці. 

180 слів За М. Шинкарук 
35. Її вибір 

Е(мм,м)а (А,а)ндієвс(ь?)ка народилася 1933 року в (Д,д)онец(ь?)ку. 
Потім родина переїхала до (В,в)ишгорода що під (К,к)иєвом. Саме тут як 
згадує пис(ь?)ме(нн,н)иця вона (в)перше побач(и,і)ла жінок які одягнені в 
білі вишивані сорочки ступали босоніж по чорній весняній запашній рі 
(лл,л)і. А якою колоритною б(о,а)гатою мовою вони спілкувалися! 

Е(мм,м)а (А,а)ндієвс(ь?)ка розповідає що до шести років узагалі (не) 
володіла (У,у)країн(ь?)с(ь?)кою мовою для неї навіт(ь?) виб(е,и)рали нян 
(ь?)ок зі справжнім російс(ь?)ким акцентом аби виховати пан(ь?)с(ь?)ку 
дитину. (Не)виховали бо кожна дитина гостро реагує на (не)справедливіс 
(ь?)т(ь?). Навколо тіл(ь?)ки й чулося про рівніс(ь?)т(ь?) братерство а тут 
чомус(ь?) (У,у)країнці були пр(е,и)нижені й упосліджені. Ото(ж) за логікою 
вона мусила бути на боці кривджених а (не)кривдників. Так відбувся її 
вибір. 

Саме тут на (К,к)иївщині її застала війна. З 1943 року майбутня пис 
(ь?)ме(нн,н)иця мешкає в (3,з)ахідній (Є,є)вропі. Закінчивши в (Н,н)іме 
(чч,ч)ині університет вона переїздит(ь?) до (П,п)арижа а потім //до СІЛА. 
Тут вона разом з іншими переселенцями з (У,у)країни створює гурток 
поетів який здійснив справжню революцію в пис(ь?)менстві (У,у)країн(ь?)с 
(ь?)кої д(і,и)аспори. 

Напр(е,и)кінці шіс(т?)десятих років Е(мм,м)а (А,а)ндієвс(ь?)ка 
повертаєт(ь?)ся до (Н,н)іме(чч,ч)ини де мешкає й тепер. Нині вона не лише 
пис(ь?)ме(нн,н)иця а й самобутня художниця. 

177 слів 3 підручника 
36. Сергій Параджанов 

Сергій (П,п)араджанов здобував освіту спочатку в (Т,т)білісі де наро-
дився а потім //у (М,м)оскві. Митец(ь?) дебютував як (режисер) 
постановник у (К,к)иєві. 

До сторі(чч,ч)я з дня народже(нн,н)я (М,м)ихайла (К,к)оцюбин(ь?)с 
(ь?)кого молодому режисерові доруч(и,і)ли зняти філ(ь?)м за повістю («?) 
Тіні забутих предків(»?). Після виходу стрічки (П,п)араджанов став 
світовою знаменитістю. Історія трагічної любові (ІД)вана й (М,м)арічки 
сколихнула світ. Тріумфал(ь?)ний хід картини екранами світу увін(ь?)чався 
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двадцят(ь?)ма віс(ь?)мома пр(е,и)зами на міжнародних (кіно)фестивалях у 
двадцяти одній країні. 

Однак філ(ь?)м пр(е,и)ніс не лише світову славу його творцю. Під час 
київс(ь?)кої прем('?)єри літературознавец(ь?) (І,і)ван (Д,д)зюба зі сцени 
повідомив що у Л(ь?)вові відбувают(ь?)ся арешти інтелігенції. (Від)тоді 
радян(ь?)с(ь?)ка влада почала переслідувати (П,п)араджанова заборонила 
йому знімати філ(ь?)ми а згодом ув('?)язнила митця. 

Свій талант (П,п)араджанов виявляв навіт(ь?) у (не)волі// пр(е,и)думав 
техніку гравірува(нн,н)я фол(ь?)ги з якої виготовляли кришки для 
молочних пляшок. Фол(ь?)гу заливав смолою й гравірував монети із 
зображе(нн,н)ям (Х,х)мел(ь?)ниц(ь?)кого (П,п)ушкіна (Г,г)оголя. Тюремні 
власті вилуч(и,і)ли монети й відправили на експертизу до (М,м)оскви// 
хотіли довести що їхній автор божевіл(ь?)ний. Надійшла відповід(ь?)// («?) 
Дуже талановитий(»?). Через десятилі(тт,т)я медал(ь?)йон з портретом 
(П,п)ушкіна потрапив до видатного італійс(ь?)кого режисера (Ф,ф)е(лл,л) 
іні. З медал(ь?)йона митец(ь?) відлив срібну медал(ь?) якою й досі 
нагороджуют(ь?) кращий філ(ь?)м (що)річного (кіно)фестивалю. 

181 слово За. С. Цаликом 
37. Катерина Білокур 

Катерина навчилася читати рано тому було вирішено до школи її (не) 
ві(дд,д)авати// читати вона й так уміє. Важко сказати коли майбутня 
художниця почала малювати. У чотирнадцять?) років (К,к)атерину застали 
за цим безглуздим як усі (вв,в)ажали заня(тт,т)ям тому було вжито (не) 
відкладних заходів// різки та (най)суворіша заборона малювати. 

(Від)тепер дівчинці доводилося творити потайки. Спочатку вона 
виготовляє фарби сама а згодом переходит(ь?) на олійні. Пензлі робит(ь?) 
із шерсті котячого хвоста. Малює б(о,а)гато як правило квіти. 

Якос(ь?) почула по радіо пісню у викона(нн,н)і (0,о)ксани (П,п) 
етрусенко. Спів так вразив (К,к)атерину що цілу ніч вона прос(е,и)діла над 
листом і відправила його (в)ранці за незвичайною адресою// «Київ. Оксані 
Петрусенко». Слава співачки була настіл(ь?)ки великою що лист (не) 
загубився. Захоплена вкладеним у конверт малюнком із зображе(нн,н)ям 
калини співачка радит(ь?)ся з (П,п)авлом (Т,т)ичиною// і до (П,п)олтави 
надходит(ь?) розпорядже(нн,н)я знайти (К,к)атрю (Б,б)ілокур. Картини 
(Б,б)ілокур вражают(ь?) //успіх величезний! 

(М,м)осква (К,к)иїв (П,п)ариж... Саме в (П,п)арижі її знамениті 
картини («?)Цар-Колос(»?) («?)Берізка(»?) і («?)Колгоспне поле(»?) побач 
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(и,і)в (П,п)абло (П,п)іка(сс,с)о. Вес(ь?) світ облетіли його слова// («?)Як 
(би) ми мали художницю такого рівня майстерності то змусили(б) 
заговорити про неї вес(ь?) світ!(»?) 

174 слова За Р. Скорульською 
38. Українець, який здивував світ 

Роботи (М,м)иколи (С,с)ядристого відомі в ус(ь?)ому світі, (най)біл 
(ь?)ше його творчіс(ь?)т(ь?) вражає ті народи які мают(ь?) навички копіткої 
ручної праці наприклад японців. 

Здебіл(ь?)шого майстра цікавлят(ь?) пр(е,и)родні матеріали тобто ті 
що (не)окислюют(ь?)ся// метали мінерали а ще //насі(нн,н)я трав і дерев. 
(Будь)яка насінина (по)перше є дуже гарною від пр(е,и)роди (по)друге 
(довго)вічною. У єгипетс(ь?)ких пірамідах знайшли зерно яке чудово 
збереглося до наших днів хоч і пролежало там тисячі років. (М,м)икола 
(С,с)ядристий любит(ь?) розмал(ь?)овувати зернятка яблук і груш робити 
композиції в маковій зернині. 

Маестро пр(е,и)мудрився зробити з половинки макової зернини 
чудове гніздечко для тр(ь?)ох золотих пташенят. Створив із шматочка 
вишневої кісточки (портрет)барел(ь?)єф (С,с)оломії (К,к)рушел(ь?)ниц(ь?) 
кої і розмістив його на мініатюрному метеоритику. 

Перед початком роботи майстер мусить добре все пропилососити// 
(де)які його твори такі мізерні що можут(ь?) загубитися серед порошинок. 
(З)поміж створених (С,с)ядристим див //(най)менший у світі годи(нн,н)ик 
який він поставив заміс(ь?)т(ь?) ока золотій бабці. Цей годи(нн,н)ик 
складаєт(ь?)ся зі ста тридцяти деталей. А ос(ь?) золотий сервіз на цукровій 
піщинці навіт(ь?) не можна покласти на хусточку бо кавничок і бокал(ь?) 
чики провалят(ь?)ся кріз(ь?) волокна тканини. 

167слів За О. Лань 
39. Шлях до зірок 

Першим космонавтом незалежної (У,у)країни став (Л,л)еонід (К,к) 
аденюк. Дев('?)ятнадцятого листопада 1997 року американ(ь?)с(ь?)ка 
(ракета)носій («?)Колумбія(»?) вивела на орбіту космічний корабел(ь?) («?) 
Ша(тт,т)л(»?) із міжнародним екіпажем на борту// четверо американ(ь?)с 
(ь?)ких астронавтів япон(ь?)с(ь?)кий науковец(ь?) і (космонавт)дослідник у 
якого на правому рукаві скафандра яснів (син(ь?)о)жовтий прапорец(ь?). 

(Л,л)еонід (К,к)аденюк народився в селі (К,к)лішківці (Ч,ч)ернівец 
(ь?)кої області. Звідси за пол(ь?)отом («?)Ша(тт,т)ла(»?) спостерігала його 
мати колишня сіл(ь?)с(ь?)ка вчител(ь?)ка. Бат(ь?)ко теж уч(и,і)тел(ь?) 
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помер рано// далися (в)знаки фронтові рани. Діти в сім('?)ї швидко стали 
самостійними особливо (Л,л)еонід . Він завжди знав що стане л(ь?)отчиком 
і до мети йшов наполегливо. До загону космонавтів (К,к)аденюк потрапив 
ще в 1976 році подолавши неле(г,х)кий конкурсний відбір. Довідавшис(ь?) 
що (У,у)країна готуєт(ь?)ся послати свого космонавта на американ(ь?)с(ь?) 
кий корабел(ь?) (К,к)аденюк написав листа (У,у)країн(ь?)с(ь?)кому 
президентові. (Л,л)еонід переміг у відбірковому конкурсі на політ у складі 
міжнародного екіпажу. Протягом шіс(т?)надцяти діб він проводив 
експеримент пов('?)язаний із вивче(нн,н)ям впливу (мікро)гравітації на 
розвиток рослин. 

Глибока порядніс(ь?)т(ь?) сумлі(нн,н)е ставле(нн,н)я до (будь)якого 
завда(нн,н)я високий професіоналізм //це (не)просто слова зі службової 
характеристики підписаної керівником загону космонавтів. За цими 
словами //доля людини її шлях до зірок. 

169 слів 3 журналу 

ПРОСТОРАМИ УКРАЇНИ 
40. Качанівка 

Коли (Ф,ф)едір (К,к)аченовс(ь?)кий півчий при дворі російс(ь?)кого 
імператора у середині вісімнадцятого столі(тт,т)я купував на (Ч,ч) 
ернігівщині два хутори він звісно й уявити (не)міг що мине час //і його 
земля стане знаменитою дворян(ь?)с(ь?)кою садибою унікал(ь?)ним 
(архітектурно)парковим ансамблем. 

Поворотним в історії (К,к)ачанівки був момент коли її власником став 
(генерал)губернатор (П,п)етро Рум('?)янцев. Він і його нащадки володіли 
маєтком тридцят(ь?) вісім років. Нові господарі розпорядилися збудувати 
тут палац і закласти сад. 

Родина (Т,т)арновс(ь?)ких тісно пов('?)язала своє жи(тт,т)я з (К,к) 
ачанівкою. (Перед)усім потрібно згадати (Г,г)ригорія (Т,т)арновс(ь?)кого 
людину про яку залишили мемуарні свідче(нн,н)я такі його поважні гості 
як (М,м)икола (Г,г)линка (Л,л)ев (Ж,ж)емчужников (Т,т)арас (Ш,ш)евченко. 
Григорій (Т,т)арновс(ь?)кий був закоханий у (К,к)ачанівку адже він подбав 
що(б) сад навколо палацу перетворився на парк добудував церкву насипав 
два острівці в ставку з('?)єднавши їх містком. 

Минуло двісті шіс(т?)десят років як маєток (К,к)аченовс(ь?)кого став 
називатися цим ім('?)ям. Позаду залишилося двадцяте столі(тт,т)я яке 
завдало садибі та (най)біл(ь?)шому в (Є,є)вропі ландшафтному паркові 
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жорстоких ран. Однак і тепер блукаюч(иД) осі(нн,н)іми алеями милуюч(иД) 
с(ь?) (не)старіюч(и,і)ми краєвидами порушуюч(иД) своєю появою тишу 
порожніх залів палацу відчуваєш довкола пр(е,и)сутніс(ь?)т(ь?) тіней вели-
ких людей. Час теперішній тут просякнутий вічніс(тт,т)ю. 

176 слів За В. Панченком 
41. Святі гори 

У своїй середній течії річка (Д,д)онец(ь?) дуже мал(ь?)овнича. На тлі 
смарагдових лук її русло робит(ь?) тут числе(нн,н)і круті повороти. Нижче 
від старови(нн,н)ого міста (ІД)зюма правий берег річки починає поступово 
підніматися. Спочатку бач(и,і)мо пологі округлі пагорби укриті лісом а ще 
нижче //гори хоча й (не)високі але дуже стрімкі. Називают(ь?) їх (С,с) 
вятими вони мают(ь?) одну унікал(ь?)ну особливіс(ь?)т(ь?)// ці гори // 
майже (в)суціл(ь?) із (біло)сніжної крейди. Там де гори (най)вищі (най) 
стрімкіші й (най)красивіші розташований (С,с)вятогорс(ь?)кий монастир. 

Перші ченці жили в нетрях крейдяних (С,с)вятих гір у печерах де було 
споруджено підземну церкву. Ченці монастиря були (не)першими 
мешканцями цих печер. Археологічні знахідки вказуют(ь?) на те що 
печерний комплекс існував ще в кам('?)яному віці й (не)був порожнім// у н 
(ь?)ому жили тогочасні мисливці й рибалки. 

Усе правобере(жж,ж)я (Д,д)інця в ц(ь?)ому ра(ь,й)оні пронизано 
печерними залами коридорами з виходами в лісі на схилах дал(ь?)ніх гір на 
лівому березі річки. Загал(ь?)на довжина печер //майже вісімсот метрів. 

Однією з пр(е,и)крас (С,с)вятих гір є кущі скумпії що ростут(ь?) на 
голих крейдяних скелях. Восени листя цієї рослини наб(е,и)рає незвично 
яскравого забарвле(нн,н)я й перетворює кущі на червоні бага(тт,т)я на 
білому тлі схилів. 

179 слів За К. Ґудзик 
42. Ужгородський замок 

Ужгородс(ь?)кому замку понад тисячу років. Здавна розповідаюсь?) 
про загадкові підземні ходи якими до (замку)фортеці під час облоги 
постачали їжу й боєпр(е,и)паси. А ще начеб(то) цими ходами захис(т?) 
ники замку коли їм загрожувала небезпека тікали з оточе(нн,н)я в густі 
навколишні ліси. У дев('?)ятнадцятому столі(тт,т)і дослідники намагалися 
пройти в чорні підземні нетрі (про)те загроза обвалу (що)разу зупиняла їх 
на шляху до (не)звіданого. 

Замок із масивними вежами ро(с,з)ташований на вулканічній горі й 
має форму чотирикутника. До н(ь?)ого доступитися неле(г,х)ко// з тр(ь?)ох 
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боків фортецю захищає сухий канал вирубаний у скелях а з (північно) 
східного //пр(и,і)рва. Через канал було перекинуто в('?)їз(д?)ний підвісний 
міст. 

У всіх старови(нн,н)их замках кажут(ь?) мают(ь?) бути привиди. І 
(У,у)жгородс(ь?)кий звичайно (не)виняток. За легендою у сімнадцятому 
столі(тт,т)і володарем замку був капітан (Д,д)ругет //шанований лицар. Він 
мав пр(е,и)гарну дон(ь?)ку. Один (воєвода)шляхтич забажав завоювати 
(У,у)жгород переодягся й подався туди в розвідку. А дон(ь?)ка (Д,д)ругета 
закохавшис(ь?) у н(ь?)ого розповіла скіл(ь?)ки війс(ь?)кової сили в замку і 
як краще його захопити. Бат(ь?)ко дізнався про зраду й живою замурував 
свою кровинку в кріпос(т?)ній стіні. Перед великою бурею лунає плач// 
дон(ь?)ка просит(ь?)ся на волю. 

174 слова За В. Зубачем 
43. Легенда Кобилля 

У ро(з,с)логій завербленій долині ро(з,с)кинулося мал(ь?)овниче село 
(К,к)оби(лл,л)я. Старожили розповідаюсь?) кіл(ь?)ка легенд про походже 
(нн,н)я назви свого села. Ос(ь?) одна з них. 

Здавна річка на берегах якої ро(з,с)ташоване село була досит(ь?) 
повноводною тут розмірено йшло жи(тт,т)я. (Про)те одного разу козац(ь?) 
кі вартові пр(е,и)несли жахливу звістку// з півдня насувают(ь?)ся ординці. 
Нападники вдерлися в село грабували й палили будівлі убивали старих і 
малих. На березі річки зібрався гурт бе(зз,з)ахисних людей вони в розпачі 
шукали порятунку. І тоді один господар вивів із хліва велику кобилу 
посадив на неї жінку й дитину сів сам і рушив (у)плав через річку. Кобила 
була сил(ь?)на уміла добре плавати й винесла господаря із сім('?)єю до 
протилежного берега де був глибокий зарослий чагарником яр. Козак 
заховавши там жінку з дитиною повернувся назад до людей. Коли ординці 
наблизилися до берега там уже (ні)кого (не)було. 

Утікачі почали обживати місцевіс(ь?)т(ь?) де поселилися// ро(з,с)чи-
щали й обробляли землю зводили оселі й господарс(ь?)кі будівлі. 
Поступово утворилося село яке на згадку про свою рятівницю вони 
назвали Коби(лл,л)я. 

160 слів За Д. Гаврищаком 
44. На Запорізькій греблі 

Я //на палубі пароплава («?)Некрасов(»?). Чарівний світ пливе переді 
мною// сині води білі піски хати на високих берегах. 
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Я опускаюс(ь?) у шлюзи (3,з)апоріз(ь?)кої греблі. («?)Некрасов(»?) //у 
камері шлюзу. З води поступово піднімаєт(ь?)ся (в)гору мокре грома(дд,д)я 
бетону. 

На бето(нн,н)ій мокрій стіні читаю знаки часу// якіс(ь?) написи дати 
імена сліди вибухів //усе в зеленому нал(ь?)оті у струменях води. 

Я переношуся думкою у двадцят(ь?) третє столі(тт,т)я і тоді шлюзова 
камера відразу починає здаватися мені старови(нн,н)ою. Я бачу на 
мокрому ще біл(ь?)ш позеленілому бетоні викарбувані 

імена й прізвища мулярів теслярів і бето(нн,н)иків //увес(ь?) (б(о,а) 
гато)тисячний колектив будівників епохи початку великих робіт. 

З високої башти шлюзової камери лунає по радіо (Ч,ч)етверта 
симфонія (Б,б)етховена. 

(«?)Некрасов(»?) опускаєт(ь?)ся все ни(щ,жч)е й ни(щ,жч)е. Мокрі 
стіни звелися на вел(е,и)чезну висоту. Люди на палубі мов зачаровані 
мовчки дивлят(ь?)ся (в)гору. Заходит(ь?) (криваво)червоне сонце. І в небі // 
таке торжество багряні промені так незвичайно освітлюют(ь?) далекі 
хмари. 

Ро(з,с)кривают(ь?)ся оста(нн,н)і ворота шлюзу// (переді)мною (Х,х) 
ортиця й велична дуга греблі (Д,д)ніпрогесу. Сорок вісім могутніх стру-
менів злилися в один пінистий велетен(ь?)с(ь?)кий водоспад і мирно 
шумлят(ь?) надихаюч(иД) поетів і радуюч(иД) дітей. 

172 слова За О. Довженком 
45. Нікітський ботанічний сад 

Нікітс(ь?)кий ботанічний сад розташований на (Ч,ч)орноморс(ь?)кому 
узбережлсі (К,к)риму (не)подалік (Я,я)лти біля селища (Н,н)ікіта (нині се-
лище міс(ь?)кого типу (Б,б)отанічне). Сад закладено у вересні 1812 року 
для н(ь?)ого було виділено триста сімдесят п('?)ят(ь?) десятин землі за шіс 
(ь?)т(ь?) кілометрів на схід від (Я,я)лти а висаджено в н(ь?)ому було сто 
сімдесят п('?)ят(ь?) тисяч декоративних плодових і чагарникових рослин 
різних екзотичних порід зібра(нн,н)их з усіх куточків земної кулі. 

Сад поділе(нн,н)ий доріжками на окремі ділянки кожна з яких є пр 
(е,и)красною росли(нн,н)ою композицією. Тут ростут(ь?) магнолії лавр 
благородний італійс(ь?)кі й мексикан(ь?)с(ь?)кі сосни гімалайс(ь?)кий 
кедр //усі вони справляют(ь?) неповторне естетичне враже(нн,н)я. 
Композиції доповнюют(ь?) ефектні чагарники з червоними квітами. (На) 
весні по вс(ь?)ому саду розквітают(ь?) фіалки а (де)які галявини повністю 
вкривают(ь?)ся синім килимом барвінку. 
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Частина саду являє собою крутий рел(ь?)єф вона мабут(ь?) (най)менш 
упорядкована іі справляє враже(нн,н)я екзотичного лісу (Не)широкі сходи 
ведут(ь?) кріз(ь?) зарості бамбука а вуз(ь?)кий місток перекинутий через 
(не)велику ущелину з водоспадами іі гірс(ь?)кими річками. 

Нині (Н,н)ікітс(ь?)кий (Б,б)отанічний (С,с)ад є науковим закладом що 
має (виробничо)експериментал(ь?)ну базу каранти(нн,н)і розсадники (по) 
сучасному обладнані лабораторії оранжереї гербарії бібліотеку. 

166 слів За О. Седаном 

46. Харківська перлина 
Історія створе(нн,н)я полотна («?)Запорожці пишут(ь?) листа турец 

(ь?)кому султанові(»?) вкладаєт(ь?)ся аж у п('?)ятнадцят(ь?) років. І(лл,л)я 
(Р,р)єпін виконав кіл(ь?)ка ескізів написав два заверше(нн,н)их полотна 
здійснив дві великі подорожі в (У,у)країну та на (К,к)убан(ь?) зібрав чи-
мало підготовчого матеріалу. 

Задум твору виник під враже(нн,н)ям від незакінченого полотна (І,і) 
вана (К,к)рамс(ь?)кого («?)Регіт(»?) яке (І,і)(лл,л)я (Р,р)єпін бач(и,і)в у 
майстерні художника. Зробивши перший ескіз (Р,р)єпін захопився сюжетом 
але все відкладав його втіле(нн,н)я. Дослідники пояснюют(ь?) це не-
достатністю потрібних матеріалів відсутністю компетентного консул(ь?) 
танта. Насправді(ж) причина в іншому// поки (К,к)рамс(ь?)кой намагався 
доопрацювати свою картину для (Р,р)єпіна ця тема була закритою. Лише 
після смерті (К,к)рамс(ь?)кого (Р,р)єпін повернувся до роботи над 
полотном. 

Варіант що зберігаєт(ь?)ся в (Х,х)арківс(ь?)кому (Х,х)удожн(ь?)ому 
(М,)музеї за послідовністю викона(нн,н)я є першим. У н(ь?)ому образи 
козаків ближчі до тих (замал(ь?)овок)прототипів які зробив художник в 
(У,у)країн(ь?)с(ь?)ких степах і за порогами (Д,д)ніпра. Персонажі другого 
варіанта писалися з відомих (земляків)інтелігентів які жили тоді в (П,п) 
етербузі що й дає підстави розглядати полотно як груповий портрет 
сучасників (Р,р)єпіна а (не)історично правдиве відтворе(нн,н)я героїв 
запороз(ь?)кої вол(ь?)ниці. 

Саме перший варіант («?)Запорожців(»?) художник завершив спеціал 
(ь?)но до міжнародної виставки в (М,м)юнхені де був нагороджений за 
картину золотою меда(лл,л)ю. 

180 слів За Ю. Белі чком 
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НАША СТОЛИЦЯ 
47. А хмари мчать через Андріївську церкву, як і колись 

Кияни знают(ь?) що від (С,с)і(нн,н)ого базару а також через подвір('?) 
я будинків парного боку (Ж,ж)итомирс(ь?)кої вулиці можна потрапити на 
край урвища з якого біжат(ь?) (у)низ стежки на (П,п)оділ. Золотої осені тут 
дуже гарно тихо (ні)хто(б) зроду (не)сказав що близ(ь?)ко велике місто// 
під горою з('?)явилися садки у долині мирно ро(з,с)ташувалися подвір('?)я 
нащадків славних колис(ь?) кожум('?)яків гончарів де(г,х)тярів та інших не 
дуже пр(е,и)вілейованих ремісників відтиснутих до (Д,д)ніпра в ці яри біл 
(ь?)ш б(о,а)гатими цехами. А ос(ь?) перед нами високий та обривчастий 
згірок із загубленою чи пр(е,и)забутою назвою. 

Коли сісти на ц(ь?)ому місці очей (не)відведеш од церкви (А,а)ндрія 
збудова(нн,н)ої архітектором (Р,р)астре(лл,л)і //так вона мило підносит(ь?) 
ся над (Д,д)ніпром. Над нею мчат(ь?) швидко розметані хмари важко 
позбутися відчу(тт,т)я що будова (не)рухаєт(ь?)ся й (не)пливе кудис(ь?) за 
(Д,д)ніпро. 

(3)за славної широкої ріки на цей високий берег долітає запах лісів 
вони синіют(ь?) у глибокій далечі і здаєт(ь?)ся (з)гори що то море бузкове 
й імлисте переливаєт(ь?)ся за обрій. А хмари мчат(ь?) через (А,а)ндріївс 
(ь?)ку (Ц,ц)еркву як і колис(ь?). 

161 слово За Ю. Яновським 
48. Маріїнський палац у Києві 

Маріїнс(ь?)кий палац у (К,к)иєві //пам('?)ятка історії (місто)будува 
(нн,н)я й архітектури. Його споруджено в середині вісімнадцятого столі 
(тт,т)я. 

Палац ро(з,с)ташований у центрі столиці звідки відкривают(ь?)ся 
безмежні простори (3,з)адніпров('?)я. Звідси близ(ь?)ко до святин(ь?) 
((К,к)иєво)(П,п)ечерс(ь?)кої (Л,л)аври куди на поклоні(нн,н)я періодично 
пр(е,и)ї(з,ж)джали члени дому (Р,р)оманових. Крім того палац оточений 
чудовим парком закладеним 1710 року (П,п)етром І і названим на його чес 
(ь?)т(ь?) (Ц,ц)арс(ь?)ким. У його насадже(нн,н)ях тоді переважали плодові 
дерева й кущі що було продовже(нн,н)ям (давньо)рус(ь?)кої традиції в 
(садово)парковому мистецтві. 

Палац споруджено за проектом російс(ь?)кого архітектора (Р,р)астре 
(лл,л)і. Він прославився ще за жи(тт,т)я як творец(ь?) б(о,а)гат(ь?)ох 
величних та оригінальних за своїм виріше(нн,н)ям споруд. Растре(лл,л)і 
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був улюбленим зодчим дочки (П,п)етра І //цариці (Є,є)лизавети. Саме на її 
замовле(нн,н)я будували цей палац й (А,а)ндріївс(ь?)ку (Ц,ц)еркву в (К,к) 
иєві. 

Архітектура палацу вражає б(о,а)гатством орнаментів масок ваз. Ще 
біл(ь?)шої виразності надає йому композиція //поєдна(нн,н)я білого декору 
на інтенсивному бірюзовому тлі стін що нагадує своєю пишніс(ь?)тю 
палаци (П,п)етербурга. 

Ця споруда є одним із (най)кращих прикладів поєдна(нн,н)я палацової 
та паркової архітектури. (Не)зважаюч(иД) на числе(нн,н)і перебудови та 
зміни пам('?)ятка зберегла перви(нн,н)і риси архітектури стилю баро(кк,к) 
о. 

169 слів За О. Ламоновою 
49. Легендарний київський фонтан 

Цікавою особливістю (К,контрактової площі був фонтан що становив 
централ(ь?)ну частину першого в (К,к)иєві водогону. Воду з фонтана 
використовували всі хто жив у межах чималої площі. 

У 1748 році київс(ь?)кий архітектор (І,і)ван ((Г,г)ригорович)(Б,б)арс 
(ь?)кий на місці давн(ь?)ого дерев('?)яного збудував тут кам('?)яний 
круглий павіл(ь?)йон перекритий куполом у стилі (У,у)країн(ь?)с(ь?)кого 
баро(кк,к)о. 

Спочатку в павіл(ь?)йоні було встановлено статую ангела що тримав 
посуд з якого виливалася вода. Згодом на фасадах павіл(ь?)йону було пр 
(е,и)лаштовано сонячні годи(нн,н)ики. 

(На)початку минулого столі(тт,т)я фігуру ангела замінила скул(ь?)п-
турна група («?)Самсон що роздирає пащу левові(»?). Персонаж («?)(С,с) 
тарого (3,з)аповіту(>>?) зображе(нн,н)ий (не)молодим (криво)ногим чолові-
ком а мордована ним тварина біл(ь?)ше нагадує бе(з,с)породного собаку 
аніж царя звірів. (Де)хто з краєзнавців стверджує що київс(ь?)ка скул(ь?) 
птура встановлена як насмішка над офіціозним (П,п)етергофс(ь?)ким (С,с) 
амсоном статуя якого оздоблює каскад фонтанів заміс(ь?)кого царс(ь?)кого 
палацу. 

За повір('?)ям той хто тричі нап('?)єт(ь?)ся з фонтана (на)завжди осе-
лит(ь?)ся в (К,к)иєві. Вода з фонтана була (на)диво смачною й чистою. Тож 
б(о,а)гато хто з прочан у глеку ніс її додому що(б) пр(е,и)гостити рідню. 

Павіл(ь?)йон із скул(ь?)птурною композицією і нині пр(е,и)крашає 
площу (П,п)одолу //одного з (най)старіших районів нашої столиці. 

172 слова За О. А нісімовим 
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50. Київське метро 
Метрополітен у (К,к)иєві міг з('?)явитися після підземки в (Л,л) 

ондоні. 3('?)ясувалося що (в)перше запропонували прокласти рейки під 
землею ще в 1884 році. Однак тоді йшлося не про підземку англійс(ь?)ку 
чи американ(ь?)с(ь?)ку а про ділянку залізниці в тунелі. Пропозицію 
обговорювали довго (про)те її відхилили. 

Реал(ь?)на можливіс(ь?)т(ь?) спорудже(нн,н)я метрополітену в (К,к) 
иєві з('?)явилася в 1916 році коли до міс(ь?)кого голови звернулася ((Р,р) 
осійс(ь?)ко)американ(ь?)с(ь?)ка торгова палата з пропозиціями щодо 
покраще(нн,н)я транспортного сполуче(нн,н)я міста. Ішлося про 
будівництво метро. Міс(ь?)ка влада пр(е,и)стала на пропозицію (про)те 
через революцію ці плани залишилися (не)реалізованими. 

Будівництво метрополітену в (К,к)иєві розпочалос(ь?) аж після (Д,д) 
ругої (С,с)вітової (В,в)ійни. 

Нині загал(ь?)на довжина ліній столичного метро становись?) майже 
шіс(т?)десят кілометрів. До послуг пасажирів //сорок п('?)ят(ь?) станцій із 
тр(ь?)ома пересадочними вузлами в центрі міста. Лінії метро обладнані 
пристроями автоматики й (теле)механіки руху поїздів перетинают(ь?) усі 
десят(ь?) районів столиці. 

Станція («?)(А,а)рсенал(ь?)на(»?) //(най)глибша в (Є,є)вропі її глибина 
становит(ь?) сто п('?)ят(ь?) метрів. 

У наші дні столичний метрополітен //це велике підземне місто із 
швидкими потягами мобіл(ь?)ним зв('?)язком і крамницями чи не на 
кожній станції. Кияни й гості столиці з нетерпі(нн,н)ям чекают(ь?) відкри 
(тт,т)я четвертої лінії для якої вже завершуєт(ь?)ся спорудже(нн,н)я моста 
через (Д,д)ніпро. 

180 слів 3 часопису 
51. Хороші люди на Хрещатику! 

Коли люди пр(е,и)їздят(ь?) до (К,к)иєва з чого вони починают(ь?)? 
Звичайно ж із (Х,х)рещатика! Так уже заведено. Ви виходите з поїзда 
заносите в готел(ь?) свої валізи //і ноги ніби самі несут(ь?) вас на (Х,х) 
рещатик навіт(ь?) (не)питаюч(ид) вашого дозволу й бажа(нн,н)я. 

Через двадцят(ь?) хвилин після того як ми пр(е,и)їхали уже йшли по 
(Х,х)рещатику. Ні ми (не)йшли //ми пливли ми линули ми викроковували 
гордо й урочисто як на параді. По (Х,х)рещатику (не)можна просто собі 
йти коли щойно пр(е,и)їхав до (К,к)иєва //така вже то (не)звичайна вулиця. 
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Той хто потрапив на (Х,х)рещатик стає ніби іншою людиною. Усі тут 
здают(ь?)ся якимись радісними й святковими. І напрочуд увічливими. І всі 
всміхают(ь?)ся. Хоч ідут(ь?) по (Х,х)рещатику люди щіл(ь?)но як у черзі 
майже пр(е,и)тулившис(ь?) один до одного але я (не)бач(и,і)в що(б) хтос 
(ь?) когос(ь?) випадково зачепив ліктем або вилаяв. Штовхне (не)нароком 
попросит(ь?) вибач(и,і)ти усміхнет(ь?)ся //і йде собі далі. 

Хороші люди на (Х,х)рещатику! Такий же тут лад //любо глянути. 
Треба що(б) на всіх вулицях такі люди були. 

160 слів За В. Нестайком 

НАШІ ЛЕГЕНДИ СИМВОЛИ Й ОБЕРЕГИ 
52. Веселка 

Образ веселки в (У,у)країн(ь?)с(ь?)кій і світовій міфології пов('?) 
язаний із мотивами жи(тт,т)я і смерті. Від цієї барвистої небесної дуги за-
лежить?) якіс(ь?)т(ь?) і кіл(ь?)кіс(ь?)т(ь?) живлющого дощу// саме вона 
веселка наб(е,и)рає для н(ь?)ого воду з річок. 

Веселку називают(ь?) небесним кіл(ь?)цем. У німців є легенда про 
велетен(ь?)с(ь?)кого лебедя який плаває морем тримаюч(ид) в дз(ь?)обі кіл 
(ь?)це. Коли він випустит(ь?) кіл(ь?)це світ загине. У давніх литовців 
французів і фінів веселка асоціювалас(ь?) із луком (бога)громовика. 

(Най)частіше веселку ототожнюют(ь?) із гігантс(ь?)ким змієм що 
випиває воду з криниц(ь?) що(б) потім повернути її на землю у вигляді 
зливи. На (3,з)акарпа(тт,т)і такого змія називают(ь?) велетнем. Розповідают 
(ь?) що він стереже воду. 

Існує легенда що веселка //це шлях до неба величезний міст по якому 
сходят(ь?) на землю янголи. Про це свідчит(ь?) і її друга 

назва //райдуга тобто райс(ь?)ка дуга. За біблійною легендою 
веселка //це знак угоди між (Б,б)огом і люд(ь?)ми. Після потопу (Б,б)ог 
пообіцяв праведному (Н,н)оєві який урятувався з родиною що біл(ь?)ше 
ніколи (не)насилатиме на землю такої страшної нищівної зливи. На згадку 
про це (Г,г)оспод(ь?) створив веселку. 

165 слів За В. Завадською 
53. Вогонь 

Вогон(ь?) //один із централ(ь?)них образів світової міфології. Він 
може бути земний небесний або підземний. І якщо в перших двох випадках 
вогон(ь?) асоціюєт(ь?)ся з добробутом плідніс(тт,т)ю (сіл(ь?)с(ь?)ко)-
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господарс(ь?)кою обрядовіс(тт,т)ю то в оста(нн,н)(ь?)ому //із загрозою для 
людини. 

Давня людина (не) розрізняла живу та (не)живу пр(е,и)роду. Вона 
одухотворювала все довкі(лл,л)я. Горі(нн,н)я різноманітних пр(е,и)дметів 
пояснювала як поглина(нн,н)я їжі якоюс(ь?) химерною істотою. Спочатку 
виникали уявле(нн,н)я про вогняного духа. Скажімо індіанці (С,с) 
получених (Ш,ш)татів (А,а)мерики що(б) здобути пр(е,и)хил(ь?)ніс(ь?)т 
(ь?) вогню пр(е,и)носили йому в жертву жменю тютюну який кидали у вог-
нище із замовля(нн,н)ям// («?)Віз(ь?)ми пали й (не)завдавай мені шкоди 
(»?). Такі жертви вогняному духові пр(е,и)носили й мексикан(ь?)с(ь?)кі 
індіанці. 

В (У,у)країн(ь?)с(ь?)кій обрядовості вогон(ь?) //це засіб що оберігає 
людину й допомагає їй. При ц(ь?)ому він дуже часто виступає в поєдна 
(нн,н)і з водою// на (ІД)вана (К,к)упала дівчата ворожат(ь?) (на)воді пуска-
ючі , і ) вінки що(б) дізнатися про свою подал(ь?)шу долю. В (Є,є)вропі 
існував також звичай ходити купал(ь?)с(ь?)кої ночі (босо)ніж по гарячому 
вугі(лл,л)ю. Це пояснювалося (жертво)пр(е,и)ноше(нн,н)ям підземному 
божеству символом якого був вогон(ь?). Пізніше ці жорстокі ритуали 
перетворилися на звичайні танці навколо вогню та стриба(нн,н)я через 
бага(тт,т)я. 

170 слів За В. Завадською 
54. Вінок 

У б(о,а)гат(ь?)ох народів вінок уважаєт(ь?)ся оберегом. Він є симво-
лом жіночого начала дівува(нн,н)я й жіночої цнотливості. Вінок //знак жи 
(тт,т)я долі досконалості й перемоги жи(тт,т)я над смер(тт,т)ю. 

Звичай плести вінки (на)весні поширений із (давніх)давен у б(о,а)гат 
(ь?)ох народів світу. Вінки вдягали дівчата ними пр(е,и)крашали на свята 
родючості худобу їх клали на могили родичів. Вінок із безлі(чч,ч)ю квітів в 
уявле(нн,н)ях давніх греків мав (3,з)ефір //бог західного вітру. Цей вінок 
символізував жи(тт,т)єдайну силу вітру. 

В (У,у)країні (вв,в)ажали що (вінок)оберіг захищає дівчину від (не)-
доброго ока від (не)чистої сили. Іноді між квітами в н(ь?)ого вплітали 
часник любисток і полин// від ц(ь?)ого зела чимдуж утікала всяка нечис(ь?) 
т(ь?). 

Вінок //символ дівоцтва. Майже по всій (У,у)країні пошире(нн,н)ий 
обряд у (К,к)упал(ь?)с(ь?)ку ніч ворожити з вінками на долю. Кожна 
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дівчина плете вінок пускає його на воду й стежит(ь?)// куди він попливе з 
того краю треба виглядати нареченого. 

Весіл(ь?)ний вінок //це оберіг особливий. Його плетут(ь?) дружки на 
(дівич)вечорі як правило з калини й барвінку. Це оста(нн,н)ій у жи(тт,т)і 
вінок для молодої адже заміжня жінка носит(ь?) на голові вже іншу ознаку 
свого соціал(ь?)ного стану //очіпок хустку або намітку. 

174 слова За Я. Музиченко 

55. Папороть 
Згідно з повір('?)ям папорот(ь?) цвіте лише раз на рік (К,к)упал(ь?)с 

(ь?)кої ночі. Її чарівна осяйна квітка ро(з,с)криваєт(ь?)ся на єдину мит(ь?). 
Це стаєт(ь?)ся рівно опівночі// вона тріскотит(ь?) і займаєт(ь?)ся водночас 
блакитним полум('?)ям. 

Хто зірве квітку папороті той усе знатиме розумітиме мову дерев і 
звірів стане ясновидцем. 

Буває що люди володіют(ь?) цвітом папороті але (не)відразу це 
помічают(ь?). Легенда розповідає про одного селянина який із доброго 
дива загубив волів. Коли(ж) пішов до лісу їх шукати то йому до плетеного 
взу(тт,т)я потрапив цвіт папороті. Завдяки йому селянин (не)тіл(ь?)ки 
дізнався де його воли а й довідався у яких місцях заховано скарби. От він 
ішов лісом і розмірковував про б(о,а)гатства які вже (вв,в)ажав своїми. 
Раптом до н(ь?)ого наблизився розкішно вбраний пан і запропонував 
обміняти старе плетене взу(тт,т)я на свої чоботи. Селянин погодився узув 
чоботи а панок тим часом зник. І як тіл(ь?)ки (не)стало в селянина його 
старого взу(тт,т)я він позбувся своїх (не)звичайних знан(ь?). 

З легендами про пошуки цвіту папороті до наших днів дійшло відлу 
(нн,н)я міфу про поєдинок (героя)громовержця зі змієм //володарем по 
(той)бі(чч,ч)я власником величезних підземних б(о,а)гатств і скарбів. 

175 слів За Я. Музиченко 
56. Писанка 

Мудрі пр(е,и)дставники старшого поколі(нн,н)я кажут(ь?)// («?)(У,у) 
світі доти існуватиме любов поки люди створюватимусь?) писанки(»?). І 
справді тіл(ь?)ки велика любов може творити такі дива гармонії та уяви. 
Кожна писанка //це окремий малесен(ь?)кий світ. Тут і небо із зорями і 
вода з рибами і дерево жи(тт,т)я з оленями й птахами і засіяне поле і 
триверхі церкви //усе це вимал(ь?)овано в певному порядку для того що(б) 
підтримувати лад і рівновагу в нашому великому світі. 
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На писанках (най)біл(ь?)ше бач(и,і)мо знаків що означают(ь?) сонце. 
За допомогою символічних знаків на магічному яйці людина закликає до 
себе тепло й добробут візерунки на писанці стают(ь?) немов(би) мал(ь?) 
ованою молитвою. Ос(ь?) значе(нн,н)я (де)яких символів// сонце //джерело 
світла й тепла; хрест //символ Усесвіту чотир(ь?)ох сторін світу; спірал 
(ь?) //знак зародже(нн,н)я нового жи(тт,т)я; пташка //символ єдна(нн,н)я 
земного й небесного охоронец(ь?) душ предків. 

Кожен орнаментал(ь?)ний мотив //це ніби окрема літера абетки. 
Поєднуюч(и,і)с(ь?) на писанках ці літери творят(ь?) посла(нн,н)я охоро 
(нн,н)у молитву за того кому пр(е,и)значений оберіг. Писанки (на)відміну 
від крашанок (не)їдят(ь?) адже це обереги. Подаровані писанки тримают 
(ь?) в оселі на почесному місці до наступного (В,в)еликодня а то(й) 
протягом б(о,а)гат(ь?)ох років. 

178 слів За Я. Музиченко. 

КРАСА НАШОЇ ПРИРОДИ 
57. Барвінок 

Баба (К,к)илина була (не)величка й тонка на її темному обли(чч,ч)і жи 
(тт,т)я зоставило своє зморшкувате пис(ь?)мо в очах випалило живий дух і 
вони були подібні на дві бездо(нн,н)і криниці. Вона варила дуже смачний 
борщ який уміла так затовкувати салом і засмачувати сметаною що від н 
(ь?)ого (не) можна було одірватися. 

Баба (К,к)илина пишалася своїм городом на кожному крилі якого 
росли кущі барвінку. Здавалося що він і (в)зимку зеленіє бо коли танули 
сніги то на світ пробивалося його цупке зелене листя (не)змучене холодом 
(не)скалічене морозом. А коли повітря ставало (по)материн(ь?)с(ь?)ки м 
('?)яким і лагідним то барвінок зацвітав так наче небо бризнуло на землю 
живою своєю блаки(тт,т)ю зацвітав так немов дитячі очі землі дивилися на 
тебе довірливо. Баба гнівалася коли зривали барвінковий цвіт. Вона взагалі 
(ні)коли (не)могла пр(е,и)миритися з тим що квітку зривают(ь?). 

Навіт(ь?) на (С,с)паса коли здаєт(ь?)ся з квітами просинаєшся з квіта-
ми сідаєш за стіл і їси яблука груші а (свіжо)випечений хліб умочаєш у мед 
і несеш до рота вона (не)могла відцуратис(ь?) од свого св(')ятого ставле 
(нн,н)я до цвіту. 

168 слів За Є. Гуцалом 

41 



58. Коли копають картоплі 
Мене щемно огортає передчу(тт,т)я осені коли за селом стихає гул 

комбайна коли в тиші ночей на землю починают(ь?) падати зорі та груші а 
з небесного купола з('?)їде (В,в)еликий (В,в)із. А ще як побачу в пишних 
кронах жовтий листок а ще як підпалит(ь?) хтос(ь?) картопли(нн,н)я! Дим 
переміщуєт(ь?)ся з пахощами яблук і нагадує мені що це минає серпен(ь?) 
що сонце заходит(ь?) зовсім (не)там де заходило в червні. І дивлячис(ь?) на 
край свіжої рі(лл,л)і бачу кінец(ь?) літа а я наче й (не)набувся в його теплі 
(не)нажився в його розкоші! Та зелені клени вже марят(ь?)ся золотими. І 
здаєт(ь?)ся що (не)комори наповнюют(ь?)ся врожаєм а сама душа 
збагачуєт(ь?)ся жи(тт,т)євим ужинком. 

О цій порі коли копают(ь?) картоплі я (що)разу все глибше впадаю в 
якус(ь?) велику й піднесену покору. Під її могутнім впливом безмовно 
дозволяю деревам (з,с)кидати листя відпускаю (у)вирій журавлів і 
благословляю діток у школу бо повітря все ду(ш,ж)че пахне вереснем а 
вересен(ь?) пахне сторінками нових підручників. На шкіл(ь?)ному подвір 
('?)ї враз здіймет(ь?)ся гамір і почнет(ь?)ся новий навчал(ь?)ний рік. Так 
заведено здавна і це неодмі(нн,н)о як осін(ь?). 

174 слова За В.Думанським 
59. Досконалість природи 

Успіх тварин у боро(д,т)ьбі за існува(нн,н)я залежит(ь?) від їхн(ь?)ої 
здатності знаходити корм сховище й партнерів. Не оста(нн,н)ю рол(ь?) тут 
відіграют(ь?) і розміри тіла. (Ні)комахи (ні)колібрі (най)менша пташка у 
світі (не)змогли(б) живитися солодким квітковим нектаром як(би) були хоч 
трохи біл(ь?)шими. 

У процесі еволюції в (де)яких тварин з('?)явилис(ь?) ознаки що різко 
відрізняют(ь?) їх від (най)бли(щ,жч)их родичів. Новозеландс(ь?)кий птах 
ківі (не)може літати можливо тому що на островах де він живе колис(ь?) 
було дуже мало хижаків від яких його рятували швидкі ноги. З часом види 
(не)літаюч(и,і)х птахів наприклад пастушки з('?)явилис(ь?) і на інших 
островах. Для одного з видів цих птахів утрата здатності до пол(ь?)оту 
стала бідою. Коли на ві(дд,д)аленому острові в (І,і)ндійс(ь?)кому океані де 
жив додо з('?)явилися люди вони почали полювати на н(ь?)ого. Тому ще в 
сімнадцятому столі(тт,т)і ц(ь?)ого птаха було повністю винищено. 

Тіла тварин набували величезних розмірів у процесі еволюції з різних 
причин. Завдяки великій масі тіла кити захищают(ь?)ся від акул та інших 
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ворогів і зігрівают(ь?)ся в холодній морс(ь?)кій воді// велике (тепло)кровне 
тіло зберігає тепло краще аніж мале. 

170 слів Велика шкільна енциклопедія 
60. Затишно й добре вдома 

(З)понад дерев що за хатою насувалася грозова хмара. Вона швидко 
захопила небо //і листя затр(и,е)мтіло з ляку. Гримало майже над головою а 
ми з мамою квапливо хапали все що треба було сховати і кидали погляд то 
на хмару то на хвіртку виглядаюч(иД) з роботи бат(ь?)ка. Він пр(е,и)йшов 
коли посипалися перші краплі. Тікаюч(иД) до хати нанесли із собою 
пахощів дощу який ні(на)що (не)зважаюч(иД) напував поля садки городи... 
Спрагла земля підставляла йому свої груди і вб(е,и)рала (Б,б)ожу благодат 
(ь?). Хвилями стікало по шибках околиця стрясалася сил(ь?)ними громами 
а мати подавала вечерю. Поряд із духм('?)яною паляницею поставила ма-
кітру з молодою пр(е,и)смаченою часником картоплею виклала зелені 
огірочки. 

І було нам затишно й добре біля столу бо ми всі вечеряли вкупі й ні 
(за)ким (не)боліла душа. 

Коли вщухло забл(е,и)щали вимиті вікна й на обрії заголубіла смужка 
неба. Вона ніжно обвивала серце і нею мабут(ь?) досі там пр(е,и)в('?)язані 
і рідний край і літній дощ і натюрморт з картоплею хлібом та огірками. 

159 слів За В. Думанським 
61. Рідна сторона 

Проїхавши бором станеш підніматися на високу гору. Тут уже темна 
сосна росте разом із дубом липою кленом усе стає густішим. Дерево 
переплелося вітами як те воло(сс,с)я глід і шипшина позросталися стоят 
(ь?) як добра огорожа. 

Мій (Б,б)оже милий що за ліс! Якого (не)має тут дерева! І високих 
величезних і старих скорчених похнюплених що вже віку свого доживают 
(ь?). Інше зламане хуртовиною й обпалене блискавкою стоїт(ь?) собі край 
дороги як чернец(ь?) а там трухлявий пен(ь?) схилився як той старец(ь?) із 
торбою. Куди (не)глян(ь?) усе тебе чарує вітає усе тобі всміхаєт(ь?)ся. 
Здаєт(ь?)ся рідна наша (У,у)країна вийшла тобі (на)зустріч// то спогляне на 
тебе гарячим сонцем то пр(е,и)тулит(ь?)ся пахуч(и,і)м холодком із темного 
лісу то промовит(ь?) піснею то озвет(ь?)ся соловейком жайворонком. Так 
тобі весело так леген(ь?)ко мов у раю! 

Душа мліє серце трусит(ь?)ся ніби щос(ь?) до тебе промовляє. (Не) 
розбереш що воно розказує а слухаєш (не)наслухаєшся як (не)наслухаєт 
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(ь?)ся мати своєї дитини бо та мова солодша для неї від медової речі (най) 
розумнішої людини. 

158 слів За О. Стороженком 
62. Крилата весна 

Над селом над полями та горами розмахувала своїми ро(з,с)кішними 
крилами весна. Перелітала із садка в садок із загороди в загороду з нивки 
на нивку пр(е,и)сідала на луги на ліси на очерети. Жайвори піднімалися 
(високо)високо під білі пелехаті хмари і в сяйві сонячних променів 
дарували свої акорди на (почес(ь?)ть)шану весні. Солов('?)ї ро(з,с)сипали 
свої дзвони при сяйві місяця на тлі кучерявих кущів ліщини. Ліси навколо 
села вигойдували своїми розлогими кронами укриваюч(ид) весну на добру 
нічку (ясно)зеленими перинами. Коронки квіток підносили весні стара 
(нн,н)о зібрані протягом ночі перлисті краплі роси що(б) вона освіжила 
своє оксамитове обли(чч,ч)я згодом випудрювали її пилком щедро даруюч 
(и,і) пахощі. 

Людина як володар пр(е,и)роди залишилася збоку. Що було в селі 
живе зра(нн,н)я висипало на поля. Хоч праця важка мозолиста та (ні)хто 
(не)почував утоми (ні)хто (не)нарікав тіл(ь?)ки благословляв добру пору 
весни яка дає таку велику й величну змогу покласти в плодоносне лоно 
землиці насі(нн,н)я майбутн(ь?)ого врожаю. 

Особливо людно зараз у тому кутку який над селом ві(дд,д)ілений 
залісненими горами. Тут сіют(ь?) жито й овес садят(ь?) картоплю та 
квасолю в міжря(дд,д)я. 

169 слів За Ю. Ст анинцем 
63. Самотня верба 

Уздовж річки з('?)юрмилася мал(ь?)овнича здавалося дружна й весела 
родина верб. А одна вербичка побігла за течією. Зупинилася далеко від 
гурту ро(зз,з)ирнулася там а навколо ні кущика лише низен(ь?)ка трава 
шепочет(ь?)ся своєю мовою. Хотіла повернутися назад але корі(нн,н)я до 
берега пр(е,и)росло. Опустила вона віти у воду та й просит(ь?) річку пр 
(е,и)нести вісточку від (сестер)подружок. І хвилі пр(е,и)носят(ь?) їй 
(листочки)привіти. А вербичці також хочет(ь?)ся обізватися до рідні надто 
(ж) коли сонце перестає гріти й ві(дд,д)аляют(ь?)ся птахи. Та її листя (не) 
може пливти проти течії воно жовтіє від туги опадає і вода відносит(ь?) 
його в єдиному напрямку //до моря. 

Коли гілки покидає оста(нн,н)ій листочок верба шукає забу(тт,т)я й 
покори в холодах у снігах але ці речі для жи(тт,т)я непр(е,и)йнятні. Тож тіл 
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(ь?)ки(но) повітря запахне натяком про весну //знову оживают(ь?) брун(ь?) 
ки а згодом так само тягнут(ь?)ся до води зелені довгі віти. 

За ту постійну (тугу)зажуру люди прозвали вербу плакучою. А хто бач 
(и,і)т(ь?) як вона маєт(ь?)ся (в)самотині тому ще й подумаєт(ь?)ся// («?)(І,і) 
ворогові (не)побажаєш вікувати на чужині!(»?) 

163 слова За В. Думанським 
4. Осінній мотив 

Сиплет(ь?)ся й сиплет(ь?)ся осі(нн,н)є листя. (Не)давно тріпотіло над 
головою а тепер голосно шелестит(ь?) потривожене кроками. Уважно 
слухаю його мудру мову про скороминущіс(ь?)т(ь?) жи(тт,т)я і зовсім (не) 
поспішаю згрібати в терпке вогнище// хай ще погріє землю щирим золотом 
бо воно навіт(ь?) на землі залишаєт(ь?)ся величним. 

Зачарований (жовто)зеленим світом іду під (синім)синім небом і тихо 
переймаюся його світлою покорою. Літо вже (не)квапит(ь?) мене 
роботами// усе попорано урожай зібрано тому я спокійно оз(и,е)раю світ і 
пр(е,и)дивляюся як прощают(ь?)ся з теплом дерева. 

У тяжкій тузі зчорніло листя на груші поіржавіло яблуневе. Слива 
ніби з ляку (з,с)кинула своє ще зеленим цнотливо шарієт(ь?)ся черешня 
готуюч(и,і)с(ь?) до зимового сну. (Що)сили жаріют(ь?) калинові кетяги 
намагают(ь?)ся зігріти холодні ранки та дні вистигают(ь?) усе ду(щ,жч)е й 
ду(щ,жч)е. 

Та (най)біл(ь?)ше в осені жовтизни! Її стіл(ь?)ки скріз(ь?) що від неї 
ясніє навіт(ь?) похмура днина. То листя золотит(ь?)ся дякою до жи(тт,т)я 
до сонця і числе(нн,н)ими дукатами лягає на землю. 

Обережно ступаю по шерхкій гамі осі(нн,н)іх кол(ь?)орів наче по 
своїх літах і серцю хочет(ь?)ся знати яким кол(ь?)ором воно колис(ь?) 
упаде до цієї рідної землі. 

170 слів За В. Думанським 
65. Після зливи 

Над моїм поділ(ь?)с(ь?)ким селом темна хмара розкинула велетен(ь?)с 
(ь?)ке крило й витрусила з його таїни (краплини)горіхи що важко 
розбивалис(ь?) об тверд(ь?) земну об густе листя й дахи. Потім ринув 
густющий дощ //усі виямки вихилки враз стали калюжами й наїжач(ид) 
лися (цвяшками)бризками. Згодом дощова пелена поріділа повернулися 
словам звуки а очам //умитий краєвид. 

Дорога розігріта за ден(ь?) парувала й (не)наче несла мене за село. У 
дворах (по)роди(нн,н)ому затишно гомоніли селяни// с(ь?)огоднішня злива 
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раніше повернула хліборобів додому Ц(ь?)ому особливо раділи діти бо (в) 
літку їм мало випадає бути з бат(ь?)ками. Дерева блискучо зеленіли 
озонове повітря пахло липовим цвітом а (з)за крайн(ь?)ої садиби вже тепло 
жовтіла смужка пшеничного лану. 

На краю поля червоно зоріли маки а далі золотіла стигла пшениця. Я 
так боявся що її покучерявит(ь?) бурхлива злива але колоски стояли рівно 
й гарно тихо видихаюч(иД) сизувату імлу наче поле вкривалося на ніч 
чимос(ь?) м('?)яким і (не)вагомим. Від серця відлягло// хмара покотила за 
обрій важкі громи викрешуюч(иД) довгі блискавки. Повертаюч(иД)с(ь?) до 
села я загадував усім цвіркунам// («?)(С,с;3,з)кликайте (з,с)кликайте гучно 
косарів бо через (день)два //зб(е,и)рати хліба! (»?) 

169 слів За В. Думанським 

66. Прийшов Спас - держи рукавиці про запас 
У (темно)синій далині що з кожною хвилиною світлішала чорними 

силуетами виднілися нафтові вишки. Вони стояли в степу мов вел(е,и)чезні 
дороговкази піднісши свої могутні крицеві руки. 

Вечорами коли всипане зорями небо замерехтит(ь?) (з)височини й 
стомле(нн,н)ий ден(ь?) солодко спит(ь?) уклавшис(ь?) під копами на пахучі 
стерні дід (Л,л)еонтій виходит(ь?) сторожувати баштан. Узує добрі чоботи 
що(б) (за)ніч (не)охололи давно застуджені ноги зодягне ватянку а (з)верху 
ще накине сіряк. Воно хоч і літо але вже минув (С,с)пас. А давнє мудре пр 
(е,и)слів('?)я говорит(ь?)// («?)(П,п)р(е,и)йшов (С,с)пас //держи рукавиці 
про запас(»?). Ночі бувают(ь?) часом холодні а власна кров (не)дуже(то) 
гріє в сімдесят п('?)ят(ь?) років. 

Тихо на баштані (в)ночі. Пахнут(ь?) медами дині нагріті за ден(ь?) 
сонцем. Під місяцем вилискуют(ь?) блискуч(и,і)ми боками кавуни. Глянеш 
від куреня по баштану //лежат(ь?) поміж огуди(нн,н)ям білі рябі смугасті 
кавуни ніби со(нн,н)і зайці (з,с)крутившис(ь?) бубликом залягли на спочин 
поміж лапатим огуди(нн,н)ям. 

Тихо в степу й (не)тихо. Чутливе вухо діда вловлює як далеко над 
балкою рокоче безсо(нн,н)ий трактор а за соняшниками розміре(нн,н)о 
гуде мотор перевертаюч(иД) дес(ь?) глибоко в землі крицеві різці. Ден(ь?) і 
ніч працює свердловина. 

175 слів За І.Цюпою 
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67. Бабине літо 
(Жовто)гаряча осін(ь?) стоїт(ь?) над селом розкинувши високо над 

землею блакитні небеса. По садах загуляли молоді падолисти та ще срібне 
павути(нн,н)я літає в повітрі снує свою дивну пряжу над перелазами. 

Настала лагідна пора бабиного літа; оста(нн,н)і сонячні дні такі 
ласкаві оповиті сріблястим мереживом мрійним смутком прощал(ь?)ним 
яча(нн,н)ям журавлів що відлітают(ь?) (у)вирій. 

На городах уже зібрано гарбузи викопано картоплю зрізано капусту на 
грядках. Тіл(ь?)ки де(не)де стоїт(ь?) сухе соняшничи(нн,н)я й тихо 
шурхотит(ь?) нагадуюч(иД) про гарячі дні літа коли воно цвіло жовтими 
решетами на городах просіваюч(иД) сонячний пил. Зів('?)яли поникли від 
нічних пр(е,и)морозків квіти біля хат тіл(ь?)ки одні високі синен(ь?)кі 
стоят(ь?). їх у народі називают(ь?) «мороз» може через їхню стійкіс(ь?)т 
(ь?) до холоду а може через цвіті(нн,н)я що нагадує голубуватий іній ра 
(нн,н)(ь?)ого пр(е,и)морозку. 

Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани 
кукурудзи жовті гвоздики й кетяги червоної калини. Здалеку коли глянеш 
стоїт(ь?) така хатина як молода в осі(нн,н)(ь?)ому вінку. Стоїт(ь?) і жде весі 
(лл,л)я. Може і справді завітают(ь?) до такої старости адже осін(ь?) //то 
(най)краща пора для свата(нн,н)я. (Що)неділі прокочуют(ь?)ся по селу 
весіл(ь?)ною перезвою дружки й бояри гудут(ь?) бубни лунає весіл(ь?)на 
музика. 

177 слів За І. Цюпою 
68. «Місячна ніч» Куїнджі 

Є мистец(ь?)кі твори які залишают(ь?)ся в пам('?)яті назавжди. Ми-
наюсь?) роки а картина чи скул(ь?)птура вес(ь?) час постає в уяві й (не) 
забуваєт(ь?)ся. До таких належат(ь?) і полотна (А,а)рхипа (К,к)уїнджі 
зокрема його цикл (У,у)країн(ь?)с(ь?)ких пейзажів. Перлиною серед них 
уважаєт(ь?)ся («?)(М,м)ісячна ніч(»?). (На)жаль б(о,а)гато років полотно 
зберігаєт(ь?)ся в запасниках (К,к)иївс(ь?)кого (М,м)узею російс(ь?)кого 
мистецтва й лише зрідка виставляєт(ь?)ся для огляду. 

Цій картині випала трагічна доля. Вона (не)стала окрасою експозиції 
музеїв бо вже під час створе(нн,н)я була пр(е,и)речена на смерт(ь?). Архип 
(К,к)уїнджі використав під час її написа(нн,н)я цинкові фарби до того ж у 
концентрації що мала пр(е,и)звести до цілковитого потемні(нн,н)я. 
Домігшис(ь?) (не)чуваного ефекту відтворе(нн,н)я місячного світла він 
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однак чудово розумів що милуватися його картиною випаде неб(о,а)гат(ь?) 
ом поколі(нн,н)ям шанувал(ь?)ників мистецтва. 

(Не)минуло й кіл(ь?)кох років як полотно почало поволі але 
безповоротно чорніти. Що(б) хоч трохи продовжити жи(тт,т)я картині 
працівники музею перенесли її в таку кімнату запасника куди (не) 
проникало руйнівне для неї світло. Хоча («?)(М,м)ісячна ніч(»?) і втратила 
свій первісний вигляд (про)те й с(ь?)огодні полонит(ь?) нас ведуч(и,і) в 
дивовижний світ неповторної краси ночі. 

170 слів За В. Туркевичем 
69. Ніч у зимовому лісі 

Поїзд летів. Картини мінялися ніби декорації в театрі. Починався 
старий дубовий та берестовий ліс. Уже було (по)ночі. Чорніли тіл(ь?)ки 
товсті дуби. Місяц(ь?) піднявся (в)гору вийшов (із)за хмар //і картина 
змінилас(ь?)// якіс(ь?) чари розлилися по лісі! 

Тихе світло місяця заграло по верхах дубів ще вкритих листом на 
котрому масами задержався (в)горі пухкий сніг а далі розлилося по лісі по 
ярах по долинах розлилося в (най)ві(дд,д)аленіші закутки облило кожне 
дерево кожну гілку. На сучках на розложистому гі(лл,л)і неначе хто поклав 
прозору вату. Тихе світло лилося через сніг через іній неначе через тонкий 
прозорий криштал(ь?) і обливало дерева зверху з боків (най)делікатнішим 
матовим блиском. Усе в лісі було освічене з усіх сторін а від дерев (не)було 
видно навіт(ь?) тіні. 

Світло було трохи синюватим. Ліс став якимос(ь?) фантастичним 
здавалося ніби(то) якийс(ь?) дивний зачарований храм заставле(нн,н)ий 
темними колонами пр(е,и)критий незвичайною кришталевою покрівлею. 
Чорні товсті пен(ь?)ки пр(е,и)криті снігом були подібні на велетен(ь?)с(ь?) 
кі гриби кущі папороті стояли неначе квітки у якомус(ь?) фантастичному 
зачарованому саду. 

158 слів За І. Нечуєм -Левиц ьким 
НАШІ МОЛОДШІ ДРУЗІ 

70. Собака Пірат 
У нас довго жив собака (П,п)ірат. Це був великий (не)молодий уже 

поважний і серйозний пес із волохатим хвостом і двома парами очей з яких 
верхня пара коли пр(е,и)дивитися бли(щ,жч)е виявлялася парою рудих 
плям на темному лобі. 

Якос(ь?) одного разу загубившис(ь?) у (Б,б)орзні на ярмарку де бат(ь?) 
ко продавав д(ь?)огот(ь?) (П,п)ірат щез. Пожаліли ми його та на тому й 

48 



(закінчилося. Аж ос(ь?) у неділю тижнів через п('?)ят(ь?) якраз після 
обіду коли ми сиділи всі коло хати лузаюч(иД) насі(нн,н)я дивимос(ь?) // 
біжит(ь?) (П,п)ірат зморений худюч(и,і)й. Уздрівши здалека вес(ь?) наш рід 
і хату він упав (до)долу й повз до нас кроків може сто на животі 
перекидаюч(и,і)с(ь?) на спину й голосно плачуч(иД) від повноти щастя. 

//Це я ваш (П,п)ірат упізнаєте? //гавкав він кріз(ь?) сл(ь?)ози. ПО який 
я щасливий як тяжко було мені без вас! 

Він так зворушив нас сліз(ь?)ми що навіт(ь?) бат(ь?)ко який (нена-
видів одвертіс(ь?)т(ь?) почу(тт,т)ів і той мало (не)сплакнув. Отаке буває на 
світі! Простий собака а так може збентежити чоловіка. 

156 слів За О. Довженком 
71. Творці меду 

Бджіл(ь?)ництво відоме людині (що)(най)мен(ь?)ше п('?)ятнадцят(ь?) 
тисяч років. (Що)правда (з,с)початку бджіл (не)розводили у вуликах а по-
лювали на них. Лише у вісімнадцятому столі(тт,т)і люди навчилися робити 
вулики з яких можна було виймати стіл(ь?)ники (не)вбиваюч(иД) бджолину 
сім('?)ю. 

Сім('?)я існує за пр(е,и)нципом властивим для всіх суспіл(ь?)них 
комах. Роботи в бджіл б(о,а)гато. Як і в мурах у них існує фахова спеціал 
(ь?)ніс(ь?)т(ь?). Однак якщо мураха визначаєт(ь?)ся з фахом один раз на 
все жи(тт,т)я то бджоли з віком його змінюют(ь?). Це дуже цікаве явище. 
Перші дні жи(тт,т)я бджілці доручают(ь?) роботу пр(е,и)б(е,и)рал(ь?)ниці// 
вона вичищає старі чарунки потім працює годувал(ь?)ницею //годує 
робочих бджіл спочатку квітковим пилком а потім і маточним молочком. 
Згодом вона пр(е,и)ймає корм стає будівел(ь?)ницею далі //охоронцем. 
(Най)відповідал(ь?)нішу роботу зб(е,и)ра(нн,н)я нектару виконуют(ь?) 
(най)старші бджоли. 

Мед //(не)просто згущений нектар. У бджоли він зазнає складних 
хімічних перетворен(ь?) збагачуєт(ь?)ся органічними кислотами 
ферментами бактерицидними речовинами. Потім бджола передає краплину 
іншій бджолі яка продовжує процес. (Урешті)решт крапля (на)(пів) 
фабрикату виділяєт(ь?)ся в чарунку стіл(ь?)ника. Після ц(ь?)ого відбуваєт 
(ь?)ся процес згуще(нн,н)я меду. Стіл(ь?)ки праці заради краплинки меду 
яку майже (не)можливо побач(и,і)ти (не)озброє(нн,н)им оком! 

170 слів 3 енциклопедичного довідника 
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72. Вірність лелек 
На даху однієї німец(ь?)кої школи лелеки змостили гніздо. Згодом у н 

(ь?)ому з('?)явилися лелеченята. Якос(ь?) мален(ь?)ке пташеня випало з 
гнізда й лежало (не)рухомо// воно дуже забилося. Потерпілого знайшов уч 
(иД)тел(ь?) і взяв його в хату годував піклувався про н(ь?)ого аж доки воно 
видужало. Потім чоловік відніс його на луку. Старі лелеки знайшли своє 
дитя й почали годувати. Коли в малого лелеки виросли й зміцніли крила 
так(що) він зміг літати бат(ь?)ки забрали його в гніздо. (Що)дня як уч(и,і) 
тел(ь?) виходив на луку пройтися молодий лелека пр(е,и)літав до н(ь?)ого 
й ходив поруч. Це було таке диво що люди навіт(ь?) пр(е,и)ходили 
дивитися як уч(и,і)тел(ь?) з лелекою проходжуєт(ь?)ся а діти юрбою бігали 
навколо них. Птах (ні)кого (не)боявся// з ним був пр(е,и)ятел(ь?) і оборонец 
(ь?). 

Розповідаюсь?) що в (Б,б)рю(сс,с)елі один ткач знайшов малого ле-
леку що випав із гнізда і взяв до себе. Він пан(ь?)кався з ним як із малою 
дитиною бо жив собі (сам)один і лелека став йому за дитину. Уже лелека 
виріс а добродія свого старого ткача (не)залишав. Вони дуже пр(е,и) 
ятелювали. 

166 слів За Б. Грінченком 

73. Білий кінь Шептало 
Коли берег упав оголивши бронзову спину (не)рухомої води (Ш,ш) 

ептало (не)стримавс(ь?) і побіг перечіплююч(и,і)сь об кореневища 
верболозів грузнуч(иД) в піску та задихаюч(и,і)с(ь?) від (не)знаної досі (не) 
стерпної та все(ж) солодкої спраги яку віл(ь?)но було вгамувати живою а 
(не)іржавою водою. І він рвонув понад берегом по мілині. 

Молотив копитами теплуваті хвилі бризки смачно лоскотали губи. 
(Ш,ш)ептало шурхнув у глибін(ь?) і поплив оглуше(нн,н)ий плескотом 
пінистим виром що утворився навколо н(ь?)ого. Ніби перестиглі яблука по 
небу прокотився (не)видимий гуркіт. Це були (най)кращі хвилини (Ш,ш) 
епталового жи(тт,т)я. 

Кін(ь?) вийшов на сизу піщану косу і струсивши воду відчув себе 
таким сил(ь?)ним що знову заіржав перегукуюч(и,і)с(ь?) із громами. 

Раптом небо над (Ш,ш)епталом напнулося наче віжки на косогорі (не) 
витримало тріснуло (на)впіл у тріщину хлюпнуло яскравіс(тт,т)ю і він 
побач(и,і)в у водяному дзеркалі себе //незвично білого аж до щему в очах. 
Зд(е,и)вований він перечекав (не)рухаюч(и,і)с(ь?) з місця що(б) (не) 
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скаламутити води поки небо знову засвітилося і знову побач(и,і)в свою 
чисту пр(е,и)красну білизну І тіл(ь?)ки тепер викупавшись?) у річці він 
знову став (сліпучо)білим красенем схожим на древніх предків які 
царювали по циркових аренах. 

176 слів За В. Дроздом 
74. Ув'язнене диво природи 

Дівчина ступає на палубу і літній (слуга)африканец(ь?) (у)слід їй 
виносит(ь?) велику клітку з пернатим красенем //(вінце)носним журавлем. 

Ми (не)відривно дивимося на це ув('?)язнене в клітку диво пр(е,и)-
роди// зірке розумне око огру(дд,д)я в сріблястому пір('?)ї червона борідка 
й білі щічки чорний випнутий лобик і цей (чубчик)вінец(ь?) що сяє на 
голові пухнасто розвихрено мов(би) жмуток сонячного промі(нн,н)я. Що 
хотіла всім цим сказати пр(е,и)рода? Для чого так вибагливо поєднала в ц 
(ь?)ому створі(нн,н)і красу кол(ь?)орів граційніс(ь?)т(ь?) постави й цей 
справді ніби із самого промі(нн,н)я зітканий вінчик що мов(би) таїт(ь?) у 
собі гідніс(ь?)т(ь?) пр(е,и)роди її гордовиту загадку? Так це образ 
досконалості// у вигляді птаха перед нами постав геній створений самою 
пр(е,и)родою що(б) дивувати й захоплювати людину. Цей геній із 
середовища птахів ніби для того й виник удосконалившись?) за міл(ь?) 
йони літ що(б) жи(тт,т)я могло показати свої дивовижні можливості (не) 
вичерпний творчий потенціал. 

Для мене зустріч із птахом на цій океан(ь?)с(ь?)кій палубі особлива 
ще й тим що на якус(ь?) мит(ь?) повертає в далекі літа дитинства у ті наші 
плавні (В,в)еликого (Л,л)угу з його озерами баштанами й куренями. 

169 слів За О. Гончаром 
75. Звідки взялися в косулі плями 

Косуля //наш (най)менший олен(ь?). Ця граціозна тварина живе в зоні 
(лісо)степу у мішаних і листяних лісах із великими галявинами. Косулі 
доволі бе(зз,з)ахисні// утеча //це фактично єдиний для них спосіб 
порятунку від хижаків. Улітку косуля має руду шерс(ь?)т(ь?) а (в)зимку 
змінює забарвле(нн,н)я на (сіро)руде з характерними білими плямами. З 
(давніх)давен відома легенда про своєрідне забарвле(нн,н)я цієї тварини. 

Якос(ь?) відбилося мален(ь?)ке дитинча косулі бігало по лісу й 
заблудилося. Стомилися його кволі ніжки то воно й пр(е,и)лягло під кущем 
та перелякане криком сови знову побігло на пошуки своєї мами. Згодом 
зголодніле й знесилене козеня пр(е,и)билося до лісничої сторожки. Побач 
(и,і)вши на приз(ь?)бі горнятко з молоком яке так нагадувало запах рідної 
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нен(ь?)ки воно (не)змогло піти звідси й (не)покуштувати його. Тіл(ь?)ки 
(но) дитинча потягнулося мордочкою до горнятка як посудина 
перекинулася а з неї дрібнен(ь?)кими бризками розлилося молоко на його 
спину. Побігло козеня з переляку назад до лісу і тут його зустріла мати та 
спершу (не)впізнала свого дитяти. Хотіла злизати ті білі плями але (не) 
змогла вже нічого зробити// так міцно вп('?)ялися вони йому в шерс(ь?)т 
(ь?). Отак і залишилися косулі на все жи(тт,т)я плямисті. 

179 слів 3 енциклопедичного довідника 
76. Віщунка погоди 

У нас на сінокосі казали що погодою щос(ь?) років із півтораста 
завідувала ворона. Вона возсідала коло нашого куреня на високій сокорині 
й звідти бач(и,і)ла всіх нас і все що ми пили їли яку рибу ловили бач(и,і)ла 
всіх пташок у нашому лісі усе чула і (най)головніше віщувала погоду. Вона 
бездога(нн,н)о вгадувала наближе(нн,н)я дощу чи грому ще при 
безхмарному ясному небі. 

Ворона знала кожного з нас як облупле(нн,н)ого бач(и,і)ла хто чим 
дихає й чого хоче. Раз бат(ь?)ко ро(з,с)сердившис(ь?) за дощ що вона 
накаркала попросив мисливця (Т,т)ихона (Б,б)обиря застрелити її. І що ви 
думаєте? (Не)встиг ще бат(ь?)ко закрити рота як вона знялася зі своєї 
сокорини й перелетіла за (Д,д)есну на високий дуб. І хоча (Т,т)ихон 
категорично відмовився стріляти в (не)дозволену (3,з)аконом (Б,б)ожим 
птицю вона повернулася з дуба тіл(ь?)ки (вв,в)ечері й накаркала такого 
дощу й грому що погноїла все сіно. 

Тут читач може сказати що така ворона нетипова й що дощ міг 
погноїти сіно і без її карка(нн,н)я. Так можливо. Однак я описую тіл(ь?)ки 
те що було колис(ь?) на (Д,д)есні... 

168 слів За О. Довженком 
ЖИТТЯ - ШИРОКА НИВА 
77. Спогади осіннього вечора 

Повертало на обід але здавалося що ден(ь?) ще й (не)починався. Сніг 
переміша(нн,н)ий із дощем усе сипався й сипався із сірого неба. У кімнаті 
була (пів)темрява. Чорнів як ноги павука мол(ь?)берт у куточку офорти на 
стінах були бе(з,с)колірні й т(ь?)м('?)яні. 

(Т,т)арас (Ш,ш)евченко підвівся (з)за столу й поволі підійшов до вікна. 
Протер дірочку в заволоже(нн,н)ому склі подивився на вулицю. Ні 
безнадійна річ// туман ліг над (П,Петербургом над островами. (Не)має 
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просвітку// почалася довга осінь а за нею пр(е,и)йде така ж мокра слиз(ь?) 
ка довга зима. 

Він ходив по кімнаті пр(е,и)мруживши очі ходив і думав. Думав (про) 
те як саме в час пізн(ь?)ої тут і ра(нн,н)(ь?)ої ще на півдні осені чудово над 
(Д,д)ніпром. Лист опадає з дерев у гаях //червоний жовтий золотий. 
Одірвет(ь?)ся один листок з гілочки й попливе попливе як човник у сухому 
й пахучому осі(нн,н)(ь?)ому повітрі. Другий листок одірвет(ь?)ся //пливе 
навздогін за першим. Так і линут(ь?) вони над (Д,д)ніпром що змінив уже 
трохи свій колір бо напився перших осі(нн,н)іх дощів. 

Гай-гай! зашепотів (Ш,ш)евченко. Наче близ(ь?)ко а така далина. 
166 слів За С. Скляренком 

78. Музика дитинства 
Пр(е,и)ємно коли яблуко про яке думали що кисле виявляєт(ь?)ся 

солодким. Пр(е,и)ємно коли позіхає дід і коли дзвонят(ь?) до вечерні літом. 
А ще любив я коли дід розмовляв з конем і лошам як з чоловіками. 

Любив співи дівочі колядки щедрівки й веснянки. Любив гупа(нн,н)я 
яблук у саду (вв,в)ечері коли вони падают(ь?) неспод(і,і)ва(нн,н)о нишком 
у траву. Якас(ь?) таємниця і сум і вічна неухил(ь?)ніс(ь?)т(ь?) закону 
почувалися завжди в ц(ь?)ому паді(нн,н)і плоду. І грім хоча мати й 
лякалася його любив я з дощем і вітром за його подарунки в саду. 

Однак (най)біл(ь?)ше я любив музику. Коли б спитав мене (хто)небуд 
(ь?) яку я музику любив у ра(нн,н)(ь?)ому дитинстві який інструмент яких 
музик я б сказав що понад усе я любив слухати клепа(нн,н)я коси. Коли 
тихого вечора дес(ь?) перед (П,п)етром і (П,п)авлом бат(ь?)ко починав 
клепати косу під хатою в саду ото й була для мене (най)чарівніша музика. І 
досі ще здаєт(ь?)ся мені що й зараз поклепай (хто)небуд(ь?) косу під моїм 
вікном я зразу помолодшав(би) подобрішав і кинувся до роботи. Високий 
чистий дзвін коси передвіщав мені радіс(ь?)т(ь?) і втіху //косовицю. Я пам 
('?)ятаю його із самого малечку. 

180 слів За О. Довженком 
79. Штокалові абрикоси 

(Ні)хто з нас (не) куштував абрикосів бо (ні)(в) кого в селі вони (не) 
ростут(ь?) тіл(ь?)ки в (Ш,ш)токала на горі біля прова(лл,л)я. Старий (Ш,ш) 
токало стереже їх уден(ь?) і (в)ночі. 

Тепер щодня ідуч(и,і) в уч(и,і)лище й назад ми дивимося на (Ш,ш) 
токалові абрикоси такими очима що дід кам('?)яніє посеред садка //довгий 
сухий сивий //і сварит(ь?)ся на нас пал(ь?)цем. Тоді ми спускаємося з 
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крутої гори й починаємо чекати темряви. Сонце вже низ(ь?)ко ховаєт(ь?)ся 
за вітряк над прова(лл,л)ям. (У)горі щос(ь?) наче протупало й зникло. 
Потім звідти покотилася грудка упала в наше бага(тт,т)я //і з н(ь?)ого 
шугнули іскри. Ми по(з,с)хоплювалися на ноги і задерли голови. 

(Не)бійтеся це я //сказав хтос(ь?) (із)гори. До наших ніг потекла дрібна 
глина а слідом за нею з('?)їхав (Ш,ш)токало. Він тримав обома руками біля 
грудей кепку з абрикосами... 

Нате їжте та йдіт(ь?) уже (до)дому бо мені спати хочет(ь?)ся // 
промовив дід засміявся й перший узяв з кепки жменю абрикос. 

Ми й собі (не)сміло потяглися руками до кепки. Ні зразу (не)добереш 
того (не)виданого смаку! Як мед? Куди там тому медові! Сонцем пахнут 
(ь?) хоч і холодні. А ми думали що вони гарячі. 

180 слів За Гр. Тютю (////,//)иком 
80. У Романовім садку 

Коли в (Р,р)омановім садку починає щос(ь?) дозрівати тоді ми ясна річ 
почуваємо (най)біл(ь?)шу спрагу до колодязя навідуємося частіше просто 
якоюс(ь?) силою тягне туди нашу ватагу. Відомо(ж)(бо) що заборонений 
плід є (най)солодшим. 

(Тайно)видец(ь?) він одразу(ж) розгадує наші думки. Підходит(ь?) до 
дерева й довго розшукує між гі(лл,л)ям обернену до сонця гілку кладе руку 
на неї і так обережно легесен(ь?)ко струшує. Гупнуло на землю. Перше 
гупнуло глухо й лежит(ь?) і важко очі від н(ь?)ого відвести. Це ж і є (най) 
улюбленіша в наших краях (груша)скороспілка! Жовта мов диня від удару 
аж тріснула (соком)медом іскристим так і бризнуло з неї на те іскрі(нн,н)я 
(од)разу й бджола пр(е,и)летіла. А тим часом гупнуло ще й ще. (Ні)хто з 
нас (не)сміє підійти й узяти. Лежат(ь?) груші тут там ждут(ь?) а в кожного 
з нас серце як (не)вискочит(ь?). Господар нахилившис(ь?) сам бере дає тобі 
дає йому нікого (не)забуде (не)промине. 

Покуштуйте хлопці що(б) (не)так надалі кортіло. 
Ще вистачає нам витримки повагом відійти від колодязя а потім (не) 

змовляюч(и,і)с(ь?) разом пускаємося (що)духу бе(зз,з)вучно сміюч(и,і)с(ь?) 
на л(ь?)оту. 

Оце розговілис(ь?) //і годі. 
177 слів За О. Гончаром 

81. Ніхто тут не порушує етикету 
У післяобідні години верхня палуба заповнюєт(ь?)ся публікою// 

статечно проходжуют(ь?)ся дорослі перегукуєт(ь?)ся дітвора що швидше 
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за своїх татусів і мам установила між собою контакти. Обох нас мене й 
мого друга іноземна малеча білі й чорні дітлахи в коротких штанцях при 
зустрічі розглядают(ь?) з непр(е,и)хованою приязною цікавіс(ь?)тю. 
Спершу було загадкою чому наші персони викликают(ь?) до себе 
підвищений інтерес потім з('?)ясувалося що увагу юних пасажирів пр(е,и) 
вертає (най)перше наша екіпіровка //(не)бачено широкі універмазівс(ь?)кі 
штани. Ера широких холош на той час для тутешн(ь?)ої публіки вже давно 
відійшла одначе наших кравців ці зміни ще (не)торкнулися пр(е,и)наймні 
ми з (П,п)етром вирушили в дорогу в широких мов (Ч,ч)орне море кл(ь?) 
ошах. 

Оточені палубною дітворою ми даємо віл(ь?)но себе розглядати// 
зрештою чим ці щедрі кл(ь?)оші гірші за всі інші вдяганки у які вбрані 
пасажири нашого корабля? У чому тіл(ь?)ки (не)зустрінеш учасників 
подорожі на цій спіл(ь?)ній для всіх палубі// у шортах і джинсах у міні і в 
максі у чудернац(ь?)ких спортивках розмал(ь?)ованих пал(ь?)мами та 
іншою тропічною росли(нн,н)істю. І ні(про)кого (не)скажеш що він 
порушує етикет кожному його вбра(нн,н)я пасує до статури. 

174 слова За О. Гончаром 
82. Я повернувся 

Здрастуй моя хато! Живи (довго)довго і прости мені що любов до тебе 
випробовував розлукою. Я вже повернувся. Наніс у світлицю пахощів 
чужих країв і зараз душа моя вітаєт(ь?)ся (зі)знайомими кутками з речами 
(зі)шпаринами-щілинками та з мален(ь?)кими обновами що впадают(ь?) у 
вічі. 

А хата обступає мене рідною ласкою. Гомонит(ь?) минувшиною і 
знімає з моїх плечей утому наче з брудної одежі роздягає. Тут усе своє тут 
кожна жменя глини кожна дощечка зігріті долонями (бат(ь?)ка)матері що 
прагнули вибудувати оберіг роди(нн,н)ого щастя. Тепер їхнє тепло з усіх 
боків струменит(ь?) що(б) жилося мені ле(г,х)ко. 

Стою й тихо складаю хаті пр(е,и)сягу// поки житиму в цих стінах і 
питиму чисту воду з криниці в ц(ь?)ому дворі доти ці пр(е,и)вітні вікна 
будут(ь?) випромінювати світло на вулицю що(б) (не)було моторошно 
ходити повз мою садибу. І (в)ден(ь?) і (в)ночі до мого дому саду джерела 
буде відчинено хвіртку для сусідів для їхніх дітей і всіх добрих людей. 

149 слів За В. Думанським 
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83. До батька по розум 
Повага до старших до бат(ь?)ків уважалас(ь?) у народі рисою пр(е,и) 

тама(нн,н)ою кожній порядній і вихованій людині. Навчаюч(иД) дітей 
поважати старших їм розповідали різні повчал(ь?)ні історії легенди й 
казки. Наведемо одну з (най)поширеніших. 

(Давно)пр(е,и)давно старих людей які вже (ні)чого робити (не)могли 
спускали спеціал(ь?)ним пристроєм у прова(лл,л)я що(б) дарма хліба (не) 
їли. (Про)те один чоловік дуже любив свого бат(ь?)ка й (не)виконавши 
жорстокого закону заховав його в хліві. (Що)дня він потайки від односел 
(ь?)чан носив бат(ь?)кові їжу. Минуло кіл(ь?)ка років //і в селі стався (недо) 
рід// (ні)чим людям сіяти. Старий побач(и,і)в що син чомус(ь?) зажурений 
розпитав про все й порадив зняти снопи зі стріхи ще раз обмолотити їх і 
засіяти. Син так і зробив. У н(ь?)ого хліб зійшов (най)краще і (най)біл(ь?) 
ша нива була засіяна. Усі люди стали допитуватися чоловіка як він до 
такого додумався. Той (з,с)початку мовчав а згодом розповів що бат(ь?)ко 
так навчив. 

З того часу люди вже (не)(з,с)пускали старих у прова(лл,л)я а навпаки 
стали шанувати їх до самої смерті бо вони мудрі жи(тт,т)ям биті завжди 
розуму навчат(ь?). 

166 слів 3 народної творчості 
84. Творити добро 

Природа й людина //нерозривне ціле. Природа оберігає й застерігає 
людину від злих помислів уч(и,і)нків робит(ь?) її благородною щедрою 
здоровою й навіт(ь?) мудрою. 

Подивіт(ь?)ся уважно довкола //і ви побач(и,і)те б(о,а)гато гарного. Ос 
(ь?) на озері плавают(ь?) парами лебеді. Коли ви до них будете добре 
ставитися то й вони вам ві(дд,д)ячат(ь?) добром. Пр(е,и)несіт(ь?) їм білі 
лілеї //і розумні птахи ніколи вас (не)забудут(ь?)// відлітаюч(иД) в теплі 
краї обов('?)язково зроблят(ь?) коло над тим місцем де ви їх обдарували 
лілеями. 

А ос(ь?) ви спостерігаєте пр(е,и)літ журавлів. Скіл(ь?)ки тривожної 
радості в їхн(ь?)ому високому курлика(нн,н)і! Журавлів у народі 
справедливо називают(ь?) веселиками бо на своїх крилах вони пр(е,и) 
носят(ь?) радіс(ь?)т(ь?) оновле(нн,н)я. 

У селі (Д,д)звонковому що на (К,к)иївщині (край)лісу стоїт(ь?) дуб // 
гордий велетен(ь?). Старий уже навіт(ь?) кора посивіла. На н(ь?)ого 
схилилася висока ялина// у бурю вітер надломив її. Так би й загинула вона 
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але могутній дуб підтримав її обійняв сил(ь?)ними руками. Отак і 
підтримує як вірний товариш уже понад сто років. Іноді у вічних сутінках 
спалахне вогниста блискавка //дуб стогне але знаходит(ь?) у собі силу 
підтримати подругу. 

Отак і ми можемо творити добро для ближн(ь?)ого для природи. 
178 слів За Л. Павленком 

85. Вічне залишається вічним 
Пересічний афінянин античного світу сидячи просто неба в амфітеатрі 

бурхливо реагував на (най)меншу похибку актора чи музиканта коли 
ставили ту чи іншу драму. 

Античну людину наприклад (Д,д)іогена наш сучасник (най)біл(ь?)ше 
подивував(би) своєю залежністю від безлічі речей. («?)(У,у)се роблю для 
того аби речі служили мені а не я //речам(»?) //зізнавався колис(ь?) (Г,г) 
орацій. Живуч(иД) в наш час він навряд чи відстояв(би) свою незалежніс 
(ь?)т(ь?). Ще в (Е,е)схіла один із героїв відмовився від щита де було 
зображено різні страховис(ь?)ка для залякува(нн,н)я супротивника// («?) 
(Х,х)очу бути мужнім а (не)вдавати із себе такого(»?). 

Сучасній людині неле(г,х)ко провести межу між отим «бути» і 
«вдавати»// імідж //одне з (най)поширеніших нині понят(ь?). Горацій 
опинившис(ь?) серед нас знову(ж)таки подивувався б як часто ві(дд,д)аємо 
перевагу окові над звуком. А втім вічні теми// жи(тт,т)я і смерт(ь?) добро і 
зло правда і кривда б(о,а)гатство й убо(гс,з)тво любов і ненавис(ь?)т(ь?) // 
спонукали(б) до цікавої бесіди. І ті дві людини нинішня й антична 
однаково(б) подивувалися// скіл(ь?)ки часу спливло а вічне залишаєт(ь?)ся 
вічним. Наче й справді (ні)чого нового (не)з('?)явилося під сонцем. 

171 слово За Д. Клочко 

86. Традиції сивої давнини 
Яке значе(нн,н)я в процесі спілкува(нн,н)я надаєт(ь?)ся так званій 

позамовній ко(мм,м)унікації тобто вс(ь?)ому тому що супроводжує сло-
весне спілкува(нн,н)я між люд(ь?)ми? Учені встановили що поза мовця 
його міміка жести відстан(ь?) яку він займає щодо співрозмовника містят 
(ь?) пр(е,и)близно вісімдесят відсотків інформації якою обмінюют(ь?)ся 
люди в побуті. Тож біл(ь?)ша частина важливої інформації передаєт(ь?)ся 
(не)словами а жестами. 

При зустрічі та проща(нн,н)і рукостиска(нн,н)я (вв,в)ажаєт(ь?)ся 
цілком пр(е,и)родним. У первісних людей рука була символом влади та 
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сили. Рука витягнута в бік іншої людини могла означати мирні наміри. 
(Від)тоді цей жест став ознакою відсутності зброї або бажа(нн,н)я битися. 
Жестикуляція мала важливе значе(нн,н)я в давніх релігіях// скажімо греки 
молилися своїм богам із піднесеними руками; жест з('?)єднаних рук // 
долоня до долоні //означав у них пошану до старших. В арабів колис(ь?) 
існував звичай цілувати старшим руки згодом вони почали опиратися ц(ь?) 
ому прагнуч(иД) випередити поцілунок одночасним потиском обох рук. 
Давні греки пропонували праву руку коли бажали висловити (не) 
знайомцеві дружні почу(тт,т)я. 

Отже коли ми (не)замислююч(и,і)с(ь?) тиснемо одне одному руки то 
продовжуємо традиції що дійшли до нас із сивої давнини. 

167 слів 3 підручника 
87. Коли дарувати 

У нашому жи(тт,т)і дуже б(о,а)гато свят неодмі(нн,н)им атрибутом 
яких є подарунки. Скажімо на (В,в)еликден(ь?) заведено дарувати писанки 
крашанки на (Р,р)іздво й (Н,н)овий (Р,р)ік //цукерки (не)величкі корисні 
речі. 

Однак є і такі подарунки що (не)вимагают(ь?) обов('?)язкового 
святкового дня. Звичайно(ж) це //квіти їх за незначними винятками можна 
запропонувати (будь)кому (не)побоююч(и,і)сь порушити правила хорошої 
поведінки. 

З (давніх)давен квіти для людини були символом відображе(нн,н)я її 
почу(тт,т)ів і думок. Справді де ми ще знайдемо такого ніжного гарного 
поетичного тлумача своїх (най)потаємніших мрій і почу(тт,т)ів? На (С,с) 
ході здавна існує наука про значе(нн,н)я квітів і мову цих чарівних творін 
(ь?) пр(е,и)роди. 

(На)жал(ь?) у сучасному метушливому світі дуже мало людей які (по) 
справжн(ь?)ому розуміют(ь?) і відчувают(ь?) мову квітів. Можливо 
фантазії бракує а можливо часу а швидше за все //бажа(нн,н)я жити 
красиво. (Вряди)годи хапаємо виходячи з метро кіл(ь?)ка гвоздичок //і то 
вже радіс(ь?)т(ь?). Мало хто замислюєт(ь?)ся вітаюч(иД) ветеранів 
червоними гвоздиками що цими квітами висловлюют(ь?) колишн(ь?)ому 
бійцеві гарячу вдячніс(ь?)т(ь?). (До)речі гвоздикам ще в давнину надавали 
саме такого змісту. 

Тож обов('?)язково навчіт(ь?)ся ще однієї мови спілкува(нн,н)я //мови 
квітів. 

170 слів За О. Когут 
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88. Чудотворна ікона 
Ще в дитинстві (Г,г)ригорій (К,к)вітка-(0,о)снов('?)яненко осліп через 

травму ока. Якос(ь?) він поїхав із матір('?)ю в (К,к)уряж поклонитися 
відомій на всю (С,Слобожанщину іконі (0,о)зернян(ь?)с(ь?)кої (Б,б) 
огоматері про яку йшла слава як про чудотворну. 

Того пам('?)ятного дня в церкві (Г,г)риц(ь?) несподівано відчув що з 
очей спадає поволока. Спочатку замиготіли мінливі (зеленувато)бурі плями 
потім пішли колами рожеві й жовтаві хвилі //і враз у голубому тумані 
загойдалися людс(ь?)кі постаті й ошатне вбра(нн,н)я церкви. Туман поволі 
розвіявся погляд ковзнув по оздобленій золотом іконі. 

Грицеві стало моторошно// а раптом це вид(е,и)во зникне й знову все 
поглине темрява? Він боязко сіпнув матір за рукав і прошепотів// 

Мамо хто це? 
Де сину? Про кого ти? 

Хлопчик показав рукою на ікону. 
Пр(е,и)свята (Б,б)огородиця... А ти що бач(и,і)ш? //сплеснула вона 

руками аж оз(е,и)рнулися передні. 
Синові карі чисті й допитливі як і раніше очі були осяяні якимос(ь?) 

вогнем вони були вже (не)смутні (не)мертві а живі грайливі. Мати впала на 
коліна й у (не)стямі простягла руки до ікони// («?)(В,в)оістину чудотворна! 
Зглянулася на наше безтала(нн,н)я...(»?) 

163 сло.ва За І. Ільєнком 

КРАСА ВРЯТУЄ СВІТ 
89. Острів як Міланський собор 

Море (де)далі втрачало спокій. Чайки знімалися з берегових скел(ь?) 
пр(е,и)падали груд(ь?)ми до хвил(ь?) і плакали над морем. Море потемніло 
змінилося. Дрібні хвилі зливалися (до)купи і мов брили зеленкуватого скла 
підкрадалися до берега падали на пісок і розбивалися на білу піну. Під 
човном клекотіло кипіло шумувало а він підскакував немов ні(сс,с)я кудис 
(ь?) на (біло)гривих звірах. 

Місяц(ь?) зійшов над морем і скелі стали бли(щ,жч)ими. Фіолетові 
зморшки лягли на обли(чч,ч)я і якас(ь?) тепла материн(ь?)с(ь?)ка турбота 
нахилила скелі над морем. Якас(ь?) добріс(ь?)т(ь?) з('?)єднала берег і море 
згоду й смуток. Ріс місяц(ь?) і блід росли скелі й блідли. Повитягалися 
гострі шпилі о(дд,д)ілилис(ь?) окремі камені перетворившись?) у білий 
мармур одяглися в різ(ь?)бу і постав перед нами острів із моря //як (М,м) 
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ілан(ь?)с(ь?)кий собор... Плеще веслами човен у морі а (з)під весел скачут 
(ь?) вогні дрібні мален(ь?)кі зелені як блищаки в петрівчані ночі. Здаєт(ь?) 
ся що весло вигрібає з моря пр(е,и)ховані у воді б(о,а)гатства. Зануриш 
руку в море а (з)під пал(ь?)ців скачут(ь?) вогні й гаснут(ь?) у морі. Ріжеш 
пал(ь?)цями воду// і з темної глибини блисне на мит(ь?) зелена іскра за 
нею друга третя десята. 

Плещут(ь?) весла й сиплют(ь?) дощ іскор. 
180 слів ЗаМ. Коцюбинським 

90. Літопис життя 
Україн(ь?)с(ь?)ка вишивка //це своєрідний літопис жи(тт,т)я. Коха 

(нн,н)я й стражда(нн,н)я радіс(ь?)т(ь?) і смуток жи(тт,т)я і смерт(ь?) //чого 
тіл(ь?)ки в ній (не)знайдеш! 

Мабут(ь?) (ні)коли (не)зможемо довідатися хто й коли (в)перше 
здогадався втілити в узорний мотив красу рідної природи пережива(нн,н)я 
та відчу(тт,т)я бо тканина й нитки недовговічні. Зразки (най)давнішої 
вишивки в музеях (Є,є)вропи датуют(ь?) п('?)ятим столі(тт,т)ям нашої ери 
а пам('?)ятки (У,у)країн(ь?)с(ь?)кої вишивки (на)жал(ь?) збереглися лише 
за кіл(ь?)ка оста(нн,н)іх століт(ь?). 

Пишні ружі розквітли на сорочках і рушниках б(о,а)гат(ь?)ох областей 
(У,у)країни. Узори з ружами укладалися за законами росли(нн,н)ого 
орнаменту що означало безперервний сонячний рух з вічним оновле(нн,н) 
ям. 

Вишивку пр(е,и)крашают(ь?) (не)лише квіти а й птахи. Особливо б 
(о,а)гаті на символіку птахів рушники (С,с)ередн(ь?)ої (Н,н)а(дд,д) 
ніпрянщини. Різні птахи виспівуют(ь?) на них залежно від того з якої 
нагоди вишито рушник. 

Соловей і зозуля полюбляют(ь?) дівочі рушники вони сумуют(ь?) 
якщо їх вишили непарно але все ще попереду бо як співают(ь?) («?) 
соловей щебече собі пару кличе(»?). 

А що означают(ь?) зірки в нашій вишивці? Зірки розкидані по рукаві й 
зібрані в геометричний орнамент //це уявле(нн,н)я про будову (В,в)сесвіту 
що вже є (не)хаотичним і безладним а впорядкованим і гармонійним. 

180 слів За Т. Островською 
91. Наша пісня 

Світ у якому ми живемо ритмічний. Я родом із села де завжди співали. 
Тут співіснувало безліч сіл(ь?)с(ь?)когосподарс(ь?)ких ритмів// клепа(нн,н) 
я коси стукіт копит круті(нн,н)я жорна в млині дзюркіт молока у відрі... 
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Праця витворює звук і музику Трудові ритми були канвою для повся 
(ґ,к)де(нн,н)ої словесної та музичної творчості //від приказок до дум. У 
нинішн(ь?)ому селі людина (не)чує таких ритмів а тому вмикає телевізор 
радіо чи магнітофон. Ми хочемо реанімувати відчу(тт,т)я слова а самого 
під(г,ґ)рунтя для ц(ь?)ого (не)має. (І,і)ван (Ф,ф)ранко (не)дарма казав// («?) 
(П,п)існя й праця //великі дві сили(»?). Ми входимо у світ де пісе(нн,н)е 
слово зникає. Воно стає інформативним але його (не)хочет(ь?)ся слухати й 
співати. Почу(тт,т)єве душевне й мовлене слово відходит(ь?). У моєму (Б,б) 
огом забутому селі (не)могло бути такого що(б) (у)вечері (не)співали. Як 
(би) таке сталося люди б подумали// («?)(П,п)евно трапилася якас(ь?) 
катастрофа(»?). Над (У,у)країною в усі тяжкі часи завжди линула пісня// на 
околицю йшли //співали на кладці прали //співали у млинах //співали у 
хатах //співали. А тепер село мовчит(ь?) бо ті пісні що лунают(ь?) в ефірі 
(ні)хто (не)підхопит(ь?). 

То(ж) повертаймося до справжн(ь?)ого природного й біл(ь?)ше 
співаймо! 

177 слів За А. Содоморою 
92. Як одягались українці в давнину 

Традиційний одяг виразно розкриває пр(е,и)кмети певного народу 
його матеріал(ь?)ної та духовної кул(ь?)тури. Україн(ь?)с(ь?)кий костюм 
формувався протягом тривалого часу становле(нн,н)я нашого народу як 
нації в конкретних (пр(е,и)родно)кліматичних (соціал(ь?)но)економічних і 
побутових умовах. 

Історія (У,у)країн(ь?)с(ь?)кого вбра(нн,н)я генетично пов('?)язана з 
одягом що носили в (К,к)иївс(ь?)кій (Р,р)усі. Археологічні знахідки й 
літописи дают(ь?) уявле(нн,н)я про (давн(ь?)о)рус(ь?)ке вбра(нн,н)я// 
сорочку штани свиту клобук //високий циліндричний головний убір із 
покривалом. 

Традиційний (У,у)країн(ь?)с(ь?)кий костюм (сімнадцятого) 
вісімнадцятого століт(ь?) су(тт,т)єво змінився з часів (К,к)иївс(ь?)кої (Р,р) 
усі зберігши при ц(ь?)ому основні етнічні та регіонал(ь?)ні риси. Пр(е,и) 
дставники кожної соціал(ь?)ної групи //ремісники феодали козац(ь?)ка 
старшина бідні селяни //відрізнялися не тіл(ь?)ки манерою поведінки а й 
своєрідністю вбра(нн,н)я. Костюм того часу був своєрідним паспортом що 
підкреслював належніс(ь?)т(ь?) людини до певної соціал(ь?)ної групи. 
Одяг козац(ь?)кої старшини шили з дорогих тканин пр(е,и)везених із (3,з) 
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ахідної (Є,є)вропи. Сорочки були вишиті шовком сріблом або золотом. 
Сорочку заправляли в широкі шовкові шаровари яскравого кол(ь?)ору. 

На свята одягали парчеві шуби оздоблені ри(сс,с)ю соболями й 
горностаями. Тканини пр(е,и)крашали елементами стилізованих квітів 
листя й плодів рослин. 

Одяг (У,у)країнців як і Природа (У,у)країни яскравий та барвистий. 
167 слів За. Л. Кожуховс.ькою 

93. Київський «Портрет інфанти Маргарити» 
Творчіс(ь?)т(ь?) усесвітн(ь?)о відомого (І,і)спан(ь?)с(ь?)кого 

художника (Д,д)ієго (В,в)еласкеса належит(ь?) до вершин світового 
мистецтва. Біл(ь?)шіс(ь?)т(ь?) його робіт зберігаєт(ь?)ся в (М,м)адриді у 
музеї (П,п)радо. Однак б(о,а)гато картин митця є в (Л,л)ондоні (П,п)арижі 
(Р,р)имі ((С,с)анкт)(П,п)етербузі й (К,к)иєві. 

Однією з улюблених моделей королівс(ь?)кого художника (В,в) 
еласкеса була (ІД)нфанта (М,м)аргарита. Портрети з її зображе(нн,н)ям ми-
тец(ь?) писав із задоволе(нн,н)ям уникаюч(иД) обов('?)язків знову й знову 
зображувати пр(е,и)старкуватого короля і його пихату дружину. Це був час 
коли художник цілком ві(дд,д)авався радості творчості немов(би) 
проникав у ясний світ дитячої душі. 

(«?)Портрет (ІД)нфанти (М,м)аргарити(»?) //перлина колекції (К,к)иївс 
(ь?)кого (М,м)узею мистецтв Богдана й Варвари (Х,х)аненків. За своєю 
колористикою й композицією він безпосередн(ь?)о пов('?)язаний із 
великим портретом (М,м)аргарити в повен зріст із музею (П,п)радо. У н 
(ь?)ому є свій задум якому підпорядковані і композиція і розміри і спеціал 
(ь?)но зшита за модою для дорослих сукня. Глядача вражає споруда з воло 
(сс,с)я стрічок пір('?)їн бантів і дорогих пр(е,и)крас на голові дівчинки. В 
око впадає контраст між дитячіс(тт,т)ю личка тендітніс(тт,т)ю фігурки 
(М,м)аргарити і її неймовірно пишним убра(нн,н)ям дорослої знатної па 
(нн,н)и. 

Картину з інфантою (Х,х)аненки пр(е,и)дбали в 1912 році на аукціоні 
в Берліні. Нині кожен завітавши до (К,к)иєва може помилуватися нею. 

180 слів 3 журналу 
94. Коштовні квіти 

Окрасу пр(е,и)родного дивосвіту// червоний мов крапля крові рубін; 
волошковий сапфір; (жовто)гарячий бурштин; зелений як трава (на)весні 
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смарагд; мов небо прозоре синій топаз; (веселково)прозорий діамант // 
називают(ь?) кам('?)яними квітами. 

Безліч казок і легенд пр(е,и)свячено самоцвітам тисячі чудових пр(е,и) 
крас зроблено з них. (У)давнину їх (вв,в)ажали мало (не)живими істотами. 
Тогочасні знавці самоцвітів стверджували що камі(нн,н)я може хворіти 
воно інколи росте змінює колір... 

Кожен місяц(ь?) пов('?)язували з певним самоцвітом. Якщо ти 
народився скажімо у вересні носи все жи(тт,т)я яшму адже вона 
допомагатиме тобі в скрутну хвилину бо ніби(то) народилася також у 
вересні. 

А скіл(ь?)ки нісенітниц(ь?) понавигадувано про походже(нн,н)я са-
моцвітів! Неначе(б)(то) алмаз //це скам('?)яніла роса рубін //краплі крові 
велетнів а онікс утворився внаслідок шлункової хвороби рисі. 

Не дивно що з (давніх)давен і жінки і чоловіки (звичайно ж б(о,а)гаті) 
намагалися пр(е,и)красити себе всілякими самоцвітами. Вони нашивали їх 
на одяг носили вправленими в персні кол(ь?)є діадеми чи інші пр(е,и)краси 
оздоблювали ними зброю і (вв,в)ажали// чим біл(ь?)ше самоцвітів тим 
краще. 

Нині людина широко застосовує самоцвіти в техніці// нездола(нн,н)ий 
алмаз обробляє надтверді сплави чарівний рубін народив лазери сапфіри 
використовуюсь?) у складних оптичних пр(е,и)ладах. 

174 слова 3 журналу 
СВІТ НАВКОЛО НАС 
95. З історії футболу 

(Най)улюбленіша й (най)популярніша гра в ус(ь?)ому світі //фу(т,д) 
бол. Вона виникла в (А,а)нглії давно дес(ь?) у дванадцятому столі(тт,т)і пр 
(е,и)близно вісімсот років тому назад. У містах (А,а)нглії у фу(т,д)бол 
грали (з,с)початку на базарних площах і навіт(ь?) на кривих і вузен(ь?)ких 
вуличках тогочасних міст. 

У грі брали учас(ь?)т(ь?) іноді до ста й біл(ь?)ше чоловік. Грали як 
правило із середини дня й до заходу сонця. Спеціал(ь?)них правил гри тоді 
ще (не)було// натовп гравців у погоні за м('?)ячем змітав усе на своєму 
шляху. Сповнені жаху пр(е,и)тискувалися до стін будинків солідні 
громадяни ченці й навіт(ь?) безстрашні лицарі верхи на конях. 

Для боро(д,т)ьби проти народної гри об('?)єдналися церковники 
феодали й купці. Вони здобули перемогу// корол(ь?) (Е,е)дуард II забо-
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ронив гру в межах міста. Пізніше фу(т,д)бол був заборонений у вс(ь?)ому 
королівстві. 

Усе ж таки (не)зважаюч(иД) на заборони й покара(нн,н)я люди про-
довжували грати у фу(т,д)бол а з 1663 року гру було реабілітовано. У 1908 
році фу(т,д)бол увійшов до програми (0,о)лімпійс(ь?)ких ігор. Нині важко 
уявити жи(тт,т)я (будь)якої країни без фу(т,д)бол(ь?)них матчів. 

161 слово За А. Коваль 
96. Швидкісне читання 

Наполеон (Б,б)ал(ь?)зак (Р,р)узвел(ь?)т і ще десятки відомих ус(ь?)ому 
світові людей читали напрочуд швидко. 

Тривалий час (вв,в)ажалося що такі здібності //це талант даний від 
народже(нн,н)я. Однак якос(ь?) американ(ь?)с(ь?)ка студентка (Е,е)веліна 
(В,в)уд звернула увагу на те як один із професорів (аби)як перевіряв 
студентс(ь?)кі роботи точніше //просто гортав сторінки (не)затримуюч(иД) 
на них погляд (про)те ставив оцінки. Обурена такою недбаліс(тт,т)ю вона 
дорікнула професорові й поставила йому кіл(ь?)ка запитан(ь?) стосовно 
змісту чергової роботи. (На)диво змістовні й вичерпні відповіді настіл(ь?) 
ки вразили студентку що вона почала серйозно вивчати феномен швидкіс 
(т?)ного чита(нн,н)я. На початку шіс(т?)десятих років (Е,е)веліна відкрила 
в (А,а)мериці інститут динамічного чита(нн,н)я а вже через кіл(ь?)ка років 
у країні діяло понад двісті центрів у яких інженери й діловоди учені й 
бізнесмени //усі хто відчував у ц(ь?)ому потребу уч(и,і)лися читати 
швидше аніж звичайно. 

Трохи згодом подібні курси почали відкривати в (Н,н)іме(чч,ч)ині 
(А,а)нглії (Ф,ф)ранції... Тепер є можливіс(ь?)т(ь?) опанувати техніку швид-
кіс(т?)ного чита(нн,н)я і в столиці і в б(о,а)гат(ь?)ох великих містах (У,у) 
країни. Зауважимо що швидкісне чита(нн,н)я аж (ні)як не є чита(нн,н)ям з 
максимал(ь?)ною швидкіс(тт,т)ю без розумі(нн,н)я змісту написа(нн,н)ого. 
Крім того нині вже доведено що цією технікою може оволодіти (будь)хто. 

180 слів За О. Когут 
97. Як виникают(ь?) озера 

Усе живе на нашій планеті (не)може існувати без води. Прісної води 
на планеті наб(о,а)гато менше аніж морс(ь?)кої. Майже два відсотки усієї 
прісної води у світі містит(ь?)ся на поверхні (3,з)емлі решта //у підземних 
джерелах л(ь?)одовиках і снігу. 

В озерах містит(ь?)ся левова частка поверхневих прісних вод (3,з) 
емлі. Вони утворюют(ь?)ся в заглибинах на поверхні (3,з)емлі у яких зб 
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(е,и)раєт(ь?)ся вода. Утворе(нн,н)я улоговин можут(ь?) спр(е,и)чинити 
різні процеси. (Най)глибше озеро на землі //озеро (Б,б)айкал у (С,с)ибіру. 
Воно утворилося коли (в)наслідок переміще(нн,н)я земної кори виникла 
величезна глибока розколина. Інші озера виникают(ь?) у кратерах згаслих 
вулканів або котлованах залише(нн,н)их л(ь?)одовиками. (На)відміну від 
гір та океанів озера (за)звичай існуют(ь?) (не)довго. Річки що їх живлят(ь?) 
несут(ь?) дрібні частинки (г,ґ)рунту які з часом замулюют(ь?) озеро. Воно 
перетворюєт(ь?)ся на болото яке поступово висихає і стає лукою. Річки 
несут(ь?) осад також у моря й океани. Поглян(ь?)мо наприклад на зроблені 
з космосу знімки (А,а)мазонки //(най)повноводнішої річки у світі// 
величезні ділянки (А,атлантичного океану довкола її гирла видают(ь?)ся 
коричневими й зеленими. Це відбуваєт(ь?)ся через те що змішуєт(ь?)ся 
морс(ь?)ка вода з річковою насиче(нн,н)ою осадами. 

В (У,у)країні налічуєт(ь?)ся понад двадцят(ь?) тисяч озер. 
176 слів Велика шкільна енциклопедія 

98. Українські дослідники в Антарктиді 
Тисяча дев('?)ятсот дев('?)яносто п('?)ятого року уряд (В,в)еликої 

(Б,б)ританії запропонував бе(з,с)платно передати (У,у)країні одну зі своїх 
(науково)дослідних станцій в (А,а)нтарктиді. Головною умовою ц(ь?)ого 
британці визнач(и,і)ли продовже(нн,н)я (У,у)країною тривалих наукових 
досліджен(ь?) на високому рівні. Наступного року у лютому на станції 
було спущено (Б,б)ритан(ь?)с(ь?)кий прапор і піднято (У,у)країн(ь?)с(ь?) 
кий //на карті світу з('?)явилася перша (У,у)країн(ь?)с(ь?)ка антарктична 
станція під назвою («?)(А,а)кадемік Вернадс(ь?)кий(»?). Із цієї станції до 
(К,к)иєва на ім('?)я (П,п)р(е,и)зидента (У,у)країни було надіслано 
повідомле(нн,н)я про цей історичний факт. 

Завдяки активній роботі станції (У,у)країна посіла гідне місце серед 
провідних держав світу які проводят(ь?) наукові дослідже(нн,н)я в (А,а) 
нтарктиді. Упродовж десяти років (науковці)полярники зробили значний 
внесок у світову науку їхні здобутки й відкри(тт,т)я заслужили на високу 
оцінку та повагу колег з інших країн. 

Наукові спостереже(нн,н)я на станції тривают(ь?) (ціло)добово й 
здійснюют(ь?)ся за чітким графіком. Головні напрями роботи (У,у)країн(ь?) 
с(ь?)ких науковців //це (перед)усім фізика атмосфери й ближній космос 
озонова діра за якою потрібно зазнач(и,і)ти спостерігаюсь?) лише на 
нашій станції метеорологічні (гео)фізичні океанологічні геологічні й інші 
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дослідже(нн,н)я та спостереже(нн,н)я. Тож мален(ь?)кий колектив 
полярників (не)має часу нуд(ь?)гувати. 

166 слів За В. Логіновим 
99. Олива 

З (пра)давніх часів оливкові дерева (вв,в)ажают(ь?)ся ознакою доб-
робуту тієї місцевості де їх вирощуют(ь?) а також міцності й надійності 
роду що ними володіє. Оливкова гілка стала емблемою миру й оновле 
(нн,н)я символом земної тверді. Згадаймо листочок оливи що пр(е,и)несла 
(Н,н)оєві після потопу голубка. 

Здебіл(ь?)шого олива //високе дерево за(вв,в)ишки до вос(ь?)ми 
метрів. Стовбур може рости криво гі(лл,л)я пр(е,и)мхливо розкинуте. 
Листочки довгасті сріблясті знизу та зелені згори. На зиму олива листя (не) 
(з,с)кидає тому (вв,в)ажаєт(ь?)ся (вічно)зеленою рослиною. (На)весні 
серед листя з('?)являют(ь?)ся китиці дрібнен(ь?)ких жовтуватих квітів із 
чотирма пелюстками. Квіти трохи подібні на бузкові вони духм('?)яні й пр 
(е,и)ваблюют(ь?) бджіл. 

Плоди оливи бувают(ь?) чорні або фіолетові розміром з (не)величку 
сливу. Заради цих плодів що містят(ь?) чудову олію н(е,и)ктару квітів і 
міцної д(е,и)ревини оливу почали вирощувати за кіл(ь?)ка тисячоліт(ь?) до 
(Р,р)іздва (Х,х)ристового. Вона затишно себе почуває в теплих країнах 
(С,с)ередземномор('?)я// в (ІД)спанії (Х,х)орватії (Г,г)реції (Є,є)гипті та 
інших. 

Олива //одна з (най)шанованіших у світі рослин. Окремі оливкові 
дерева мают(ь?) майже дві тисячі років. Вони //живі пам('?)ятки історії. 
Певно олива //(най)довголітніша з рослин на землі. 

166 слів За А. Топачевс.ьким 
100. Чайна церемонія 

Ступивши до саду запрошені ніби(то) перетнули межу звіл(ь?)не(нн,н) 
я від буде(нн,н)ості. Стежка вела через сад розділяюч(иД) його на кіл(ь?)ка 
однакових частин. Очі насолоджувалися ніжним цвіті(нн,н)ям плодових 
дерев на тлі густої зелені сосон і к(і,и)парисів спалахами феєрверків квітів 
серед укритого мохом камі(нн,н)я. 

Аж ос(ь?) і чайний будиночок. Мален(ь?)кий казковий палац під 
витонченою покрівлею б(о,а)гато декорований різ(ь?)бле(нн,н)ям. Мов-
чазне захопле(нн,н)я відтворилося на обли(чч,ч)ях гостей які (по)черзі 
занурювали руки в посудину з водою й проходили в будиночок. 
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(Не)велика кімната вміщувала чимало пр(е,и)дметів інтер('?)єру. 
Погляди пр(е,и)сутніх зупинилися на ніші із симетрично розміщеними 
каліграфічним сувоєм та ікебаною. Квіткова композиція була пр(е,и) 
чудовою// буя(нн,н)я кол(ь?)орів хризантем троянд лілій на тлі ніжних 
хмаринок суцвіт(ь?) сакури спалахувало справжнім феєрверком. 

3('?)явився господар поклоном пр(е,и)вітав гостей і почав ро(з,спа-
лювати вогнище. Звуки води що починала кипіти нагадували шурхоті(нн,н) 
я травневого дощу по молодому листю й сповнювали простір кімнати 
благодатною насолодою. Господар бамбуковим пензликом збив у густу 
піну заварений порошком зелений чай і простягнув кожному чашку 
ароматного напою. Бул(ь?)ки піни лопалис(ь?) у вишуканих порцелянових 
чашках з тонким квітковим ро(з,с)писом немов нагадуюч(ид) про пли(нн,н) 
іс(ь?)т(ь?) і скороминущіс(ь?)т(ь?) бу(тт,т)я. 

171 слово 3 журналу 
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