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В С Т У П 

Кожна цивілізована людина має увібрати в себе культуру і мову свого народу. 

До загальнолюдського потрібно йти тільки через національне. Рівень звичаєвої 

української культури, духовність українців завжди викликали і викликають шанобливе 

ставлення іноземців до українського народу. 

Не можна вважати людину культурною і освіченою, якщо вона не знає мови та 

історії свого народу. Можна мати власну життєву позицію, власну точку зору з будь-

якого питання. Але, щоб висловити і відстояти те й інше словесно чи на папері, 

необхідно досконало знати мову, вправно користуватися її засобами. 

Кожна цивілізована людина користується мовою, її багатством і має ставитися 

до неї як до неоціненного скарбу. Ставлення до мови свого народу - один з 

показників культури і вихованості людини. Розум, інтелект, рівень знань кожного 

виявляються через мовлення. 

Вбираючи в себе знання, відображені в мовленні, людина вибудовує власний 

внутрішній світ, або мікрокосм, формує себе як особистість. 

Щодня ми реалізуємо себе, виявляючи своє ставлення до навколишнього світу, і 

найповніше, найглибше цей процес відбувається у мовленні під час повсякденного 

спілкування. Коли людина добре володіє мовою, вона має могутній засіб для впливу на 

інших людей і досягнення поставленої мети. І тут особливо важливо, щоб цей засіб 

використовувався для примноження добра, а не зла, щоб особисті цілі не суперечили 

суспільним, загальнолюдським. Як відомо, словом можна і вбити, і повернути до 

життя. Людину, що вміє гарно говорити, шанують, нею захоплюються, прагнуть 

бути в її товаристві.  

     Саме тому обов’язковим на вступних іспитах до Університетського коледжу 

Київського університету імені Бориса Грінченка є іспит з української мови.  
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Рекомендації щодо складання іспиту з української мови 

Однією з форм перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є 

текстовий диктант, саме тому його часто і традиційно використовують як форму 

екзаменаційного випробування. Перевірці підлягають уміння правильно писати 

слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки, належним чином 

оформляти роботу. 

Для диктанту використовується текст, доступний для розуміння випускників 

дев'ятого класу. Матеріал диктантів за змістом, обсягом і складністю відповідає 

чинній програмі і навчально-методичним вимогам: 

- відображає рівень розвитку сучасної української мови; 

- відповідає вимогам культурологічного принципу навчання мови; 

- містить виучувані синтаксичні конструкції; 

- має достатню насиченість орфограмами і пунктограмами, різноманітною 

лексикою і стилістичними засобами, передбаченими програмою з української 

мови; 

- відповідає нормам літературної мови. 

 Обсяг диктанту для вступників на базі 9 класів – 200 слів. 

 

Критерії оцінювання екзаменаційних робіт (диктантів) на вступних 

випробуваннях 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є 

екзаменаційний текстовий диктант. 

1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні 

правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові 

знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти 

роботу. Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою. 

2. Матеріал для вступного іспиту. Для екзаменаційного диктанту 

використовується текст, доступний для випускників 9 класу. 

Примітка. У визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і 

службові слова. 
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Для екзаменаційних диктантів використовують тексти, в яких кожне з 

опрацьованих правил орфографії чи пунктуації представлені 3 - 5 прикладами. 

3. Одиниця контролю: текст, записаний вступникам під диктовку обсягом               

200 слів. 

4. Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв: 

  - орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

  -  помилка в тому ж слові, яке повторюється у диктанті кілька разів, вважається 

однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах вважаються 

різними помилками; 

  -  розрізняють грубі і негрубі помилки (перелік негрубих помилок визначається 

програмою з мови); до негрубих відносять такі помилки: 

- винятки з усіх правил; 

- написання великої букви в складних власних найменуваннях; 

- випадки написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених 

від іменників з прийменниками; 

- випадки, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, 

як..., не що інше, як..., ніхто інший не..., ніщо інше не...); 

- випадки, коли замість одного знака поставлений інший; 

- пропуск одного із сполучуваних розділових знаків або  порушення  їх 

послідовності; 

- заміна українських букв російськими; 

-  двічі написане те саме слово в реченні; 

  -орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила 

виправляються, але не враховуються; 

  -  п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюється до 

однієї помилки 
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Нормативи оцінювання диктанту 

Бали Кількість помилок Кількість 

виправлень 

1 15-16 4 

2 13-14 4 

3 11-12 4 

4 9-10 3 

5 7-8 3 

6 5-6 3 

7 4 2 

8 3 2 

9 1 + 1 (негруба) - 2 2 

10 1 1 

11 1 (негруба) 1 

12 - - 

Поради вступникам 

Готуючись до диктанту, намагайтеся дотримуватися таких порад: 

1. Систематично повторюйте правила орфографії та пунктуації. 

2. Закріплюйте набуті навички за допомогою вправ, самодиктантів, виявляйте 

прогалини у знаннях. Зверніться до підручників з сучасної української мови для 

загальноосвітніх   шкіл   та   середніх   навчальних   закладів,   до   різноманітних 

довідників з українського правопису, орфографічного словника. 

3. Працюйте над помилками, аналізуйте і пояснюйте причини неправильних 

написань. 

4. Вдумливо, а не механічно завчайте правила, застосовуйте їх у писемному 

мовленні. 

5. Намагайтеся   досягти   автоматичної   навички   грамотного   письма.   Це 

можливо за умови  вміння  переносити  певне  правило  на конкретну  мовну 

одиницю. 
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6. Вчіться писати текст з чужого голосу, оскільки на екзамені вступник 

уперше чутиме диктування певного екзаменатора. 

7. Не забувайте про правила орфографії, що подеколи не збігаються з нормами 

вимови. Так, чуємо [з у с т р'і ч а'й у ц': а], а пишемо - зустрічаються. Крім того, 

розрізняйте у мовленні паузи й певну інтонацію, яким на письмі відповідають 

певні розділові знаки. 

8. На екзамені будьте зосередженими, вдумливими, спокійними і 

цілеспрямованими. Пам'ятайте правила проведення диктанту. Спочатку читають 

увесь текст. Потім кожне речення окремо і повільно (якщо речення довге, його 

членують на окремі складники). Після цього речення читають цілком. Наприкінці 

текст диктанту звучить знову з невеликими паузами після кожного речення. 

 

Зразки текстів для самодиктантів 

 

Громовик 

Над річкою і лісом засинювалось небо: здалеку-предалеку, погуркуючи та 

поблискуючи, накочувала гроза. Потемніла вода в річці, зашуміли дерева, 

заметалися птахи - і враз усе стихло. 

Синьо спалахнула ріка, і ліс осяявся синьо. То хмара, чорна і низька, пустила з 

себе першу стрілу-блискавицю. У надрах хмари зарокотало, спершу неголосно 

й нестрашно, а далі голосніше й потужніше, і раптом ліс охнув від жаху — так 

по ньому вдарило згори. 

Аж тоді прокинувся у своєму дуплі сич-громовик. Прокинувся, заворушив 

крильми, видряпався з дупла і пішов по гілці сухого береста вгору та вгору, сонно 

поводячи сюди-туди головою. Дощ мив йому маленькі гострі вушка, спинку та 

крила і лоскотав клинчик хвоста. Краплі води котилися по кривому дзьобові і 

скапували вниз. Сич повів очима в один бік, у другий — ніде ані пташини, ані 

дрібної миші — й подумав спогорда й похмуро: «Боягузи!.. Жевжики!» 

Блискавиці пролітали йому над самісінькою головою, громи котилися по його 

спині й розбивались об неї на громенята... Знову вродився вітер, похитнув сича 
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на кінчику гілки, і сич зареготав з нього - «хо-хо-хо-хо-о-о-о!» Йому ще й ще 

хотілося громів і блискавиць, що жили у хмарі, йому хотілося дощової купелі. Але 

тут визирнуло молоденьке сонечко і сказало сичеві: «Годі!  Зась!» Він перестав 

реготати і, відчувши в очах різь, заплющився. 

Григір Тютюнник 

200 слів 

 

Пам’ятник великому односельцю 

Дорога звертає з прямої київської траси і вбігає в село Гриньки. А хуртовина не 

вгаває, забиває кучугурами вулиці, силкується загнати до хат людей. І знову марно. 

Селяни вийшли привітати дорогих краян, чекають, незважаючи на негоду, в центрі 

села, коло пам'ятника великому односельцю Миколі Лисенку. Він лицем повернутий до 

шляху, до людей, до рідного села, і перед ним, як діти перед батьком, брати знімають 

шапки. Вітер розвіває волосся, сніг вплітає в посивілі пасма свіжу сивину, вибілює 

червоні квіти і вічнозелений вінок кущів та дерев довкола монумента. Символічна 

зелень, вона не боїться ані морозів, ані старості, як ніколи не постаріє і не впаде під 

чужими вітрами українська пісня. 

Стоїмо схвильовані, бо місце особливо дороге: тут, на цій землі, народився 

Микола Лисенко, тут зійшло сонце української музики. І брати Майбороди - така 

традиція - перед тим, як завітати додому чи просто зустрітися з земляками, спершу 

приходять сюди, під сонячну арку нашої музики, і знімають шапки, як перед 

святинею. Звідси, через заповітну арку, пролягає їхній шлях на Пелехівщину. Шлях 

короткий, усього кілька кілометрів - рукою подати. І відчуєш тремтливий доторк гілля 

дерев у батьківському саду. 

Короткий шлях, але для братів він пролягав через зорі. Бо здолати відстань від 

села до села легко, навіть і в таку негоду. 

 

200 слів                          Ярема Гоян 

 

 



 8 

Відчуття землі 

Колихнулась весна садами у цвіті. Колихнулись молоді трави пташиним 

співом — та й струсили росу. Вже сонце над садом, над криницею. Так швидко 

день минається, хоч би мить у душі зупинити. Залишитись у думах-роздумах. 

Та вже й матері не до сну. 

Весна ж — то найперше для неї свято року. А приходить воно значно 

раніше. У голих верхів'ях дерев починає світати.  Засиніє мовби по-весняному, і 

вона першою бачить, як небо прозориться, на світ вилюднюється. 

 Зелені ластівки вилітали з кожної бруньки, тремтливо розсідалися на гілля 

і ще безмовим лепетом заходились до вітру, до сонця, до світу. Це всюдисуще 

пробудження опісля  тривалого зазим'я бентежило кожне серце і нетерплячим 

чеканням сповнювало материну душу. 

          На своєму віку довелося всього їй зазнати (та частіше згадувала щось 

радісне, приємне). Гіркоту ховала в душі, не хотіла,  мабуть, згадувати при 

дітях, - більше спливала вона наодинці. 

Сонце підбилося вище, стало над гаєм, затрималось, аби в найгустіші 

чагарники заглянути, просочитись жовтогарячим, наче мідним, промінням. Весна 

ж однаково кличе до плуга і до квітки. А дзвінкоголосі крихти-веснянки, що 

складалися в решето, щедро сіялись, рясно сходили, густо вплітались, ніби 

вкорінювались у людське життя. 

Дивовижне відчуття землі жило, вирувало, дихало у материній душі. 

Дивне дійство набирало снаги від самої природи, від первісного ще покликання. 

 

200 слів               Микола Сингаївський 
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Перша бібліотека на Русі 

Серед пам'яток минулого у стародавньому Києві - знаменитий 

архітектурний комплекс XI - XVIII сторіч Софія Київська. Його центральна споруда 

- Софійський собор, закладений в ХІ сторіччі з наказу Ярослава на честь його 

перемоги над печенігами. Собор - не тільки неперевершений пам'ятник 

старовинної архітектури, а й меморіал воїнської слави наших предків. 

Починаючи з часів Ярослава, Софія стає важливим культурним центром 

східнослов'янської держави. У Софійському соборі був свій скрипторій, а також 

перша відома нам бібліотека, закладена Ярославом. 

Слід пам'ятати, що друкарських верстатів тоді ще не було, ще не настали часи 

Федорова, Скорини. У своєрідних майстернях-скрипторіях працювали переписувачі 

книг. Скрипторії звичайно обладнували при кожному дворі, при монастирях. А 

там, де книги переписувалися, там вони здебільшого й зберігалися. 

Досить часто київські князі бували фундаторами таких бібліотек. Про Ярослава 

літописець повідомляє: «Ярослав же любив книги і, багато їх переписавши, поклав 

у церкві святої Софії, котру створив сам». 

Портрет князя, якого за прихильність до наук народ прозвав Мудрим, дивиться 

на нас з кам'яної брили, встановленої вдячними нащадками 1969 року в дворі 

заповідника навпроти Софійського собору. Цей пам'ятник споруджено на честь 

заснування Ярославом першої на Русі бібліотеки. На камені вирізьблено слова з 

літопису, який звеличує князя за те, що той «сіяв у серцях людей книжні слова». 

 

200 слів                  З журналу 
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Тести для самоперевірки 

 

1. Випишіть рядок, у котрому всі прислівники чи прислівникові сполуки 

пишуться через дефіс або через два дефіси: 

а) босо/ніж, без/кінця, на/пам’ять, в/гору, в/ранці; 

б) по/нашому, на/гора, десь/колись, більш/менш, хоч/не/хоч; 

в) до/побачення, без/жалю, день/у день, по/двоє, по/друге.  

2. Випишіть рядок, у котрому всі слова написані правильно: 

а) кожум’яка, зроду-віку, по-українському, виїзжати, бюст; 

б) донині, під кінець, з давніх-давен, удвічі, священик; 

в) без’язикий, допобачення, півгодини, Братислава, зв’язок. 

3. Випишіть рядок, у якому всі числівники написані правильно: 

а) шість, шістдесят, шестисотий, сьома, п’ятьома; 

б) п’ятнадцять, двадцятьох, семеро, одна друга, вісьма; 

в) семидесяти, трьох, одинадцяти, семисот, двох. 

4. Напишіть не зі словами разом чи окремо: 

Не / вивчений урок; урок не / вивчений; не / вивчений вчасно урок; не / 

далекий; не / далекий, а близький; не / нависний; не / вимите вікно; не / вимите 

вчора вікно; вікно не / вимите. 

5. Випишіть рядок, у котрому слова написані правильно: 

а) шістнадцять, по-нашому, дозустрічі, їхній, донька; 

б) сімдесятьма, сьомастами, сьома, товариш, рівність; 

в) висна, почуття, ледар, ненавидіти, комбайн. 

      6.   Випишіть рядок, у котрому всі складні слова пишуться разом: 

     а) двох/атомний, трьох/тисячний, біло/сніжний, жовто/гарячий, 

             п’яти/річний;   

      б) ніжно/зелений, казна/де, в/ цілому, сніжно/білий, яблунево/цвітний; 

      в) віч/на/віч, тим/то, хоч/не/хоч, літературно/художній. 
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7. Випишіть рядок, у котрому всі складні слова треба писати разом: 

а) чорно/зем, складно/підрядний, історико/педагогічний, північно/східний, 

праце/любний; 

б) трьох/акт ний, трьох/сотий, п’ятдесяти/мільйонний, семи/річний, 

п’яти/класник; 

в) шести/кутний, російсько/український, жовтий/жовтий, лже/науковий, 

темно/синій. 

8. Спишіть речення, розкриваючи дужки: 

1. Тече вода (з)під явора яром (на)долину (Т.Шевченко). 

2. Блаженний муж на лукаву не ступає раду, І не стане (на)путь злого, і (з)лютим 

не сяде (Т.Шевченко). 

3. Із(за) лісу, з(за) туману місяць випливає (Т.Шевченко). 

9. Випишіть рядок, у котрому всі прислівники треба написати через дефіс або 

через два дефіси: 

а) кінець/кінцем, без/жалю, віч/на/віч, без/упину, в/міру; 

б) по/друге, по/двоє, в/друге, по/нашому, до/літа; 

в) будь/де, хоч/не/хоч, по/своєму, десь/інде, казна/звідки. 

10. Знайдіть і випишіть рядок, у котрому всі слова написані правильно: 

а) веселий, понашому, сімнадцять, у неї, дощ; 

б) симпатичний, до побачення, на радість, жовтогарячий, шестикутник; 

в) кіньчик, свято, курево, важкоатлет, п’ятидесятник, бережанський. 

    11.  Спишіть речення, поставте пропущені розділові знаки: 

       У природи нема прозорого каучуку скла що не б’ється шерсті яка не  горить 

сотень інших матеріалів потрібних сучасній промисловості.                        З журналу  

      Проміння місяця ламалося в хвилі блищало миготіло рябіло наче хтось сипнув з 

мішка  на воду блискучими іскрами.                                               І.Нечуй – Левицький                

       І літо минуло і осінь прийшла і листям пожовклим всі стежки покрила.                                                   

                                                                                                                  М. Коцюбинський 

  Був листопад дерева давно чорніли голим віттям але дні стояли погожі і старі люди  

  говорили що давно не пам’ятають такої теплої осені.                       П. Загребельний 
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ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія 

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі. 

Подовжені звуки. 

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове 

значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж. 

Склад. Наголос. 

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі. 

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних 

звуків. Спрощення в групах приголосних.  

Чергування у — в, і — й. 

Орфограма. Орфографічна помилка. 

Правила вживання апострофа, м'якого знака. Подвоєння букв на позначення 

подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання 

слів іншомовного походження. 

Будова слова, словотвір і орфографія 

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. 

Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. 

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків. 

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі. 

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. 

Зміни приголосних при творенні слів. 

Правопис складних і складноскорочених слів. 

Лексикологія і фразеологія 

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні 

слова. Пряме і переносне значення слів. Синоніми, антоніми, омоніми. 

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені слова. 

Застарілі слова. Неологізми. 

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. 
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Морфологія і орфографія 

Поняття про самостійні та службові частини мови. 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви. 

Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. 

Способи творення іменників. 

Правопис відмінкових закінчень іменників. 

Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах. 

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми 

прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання 

прикметників. Способи творення прикметників. 

Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. 

Написання складних прикметників. 

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та 

збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. 

Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

Правопис числівників. 

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників. 

Правопис займенників. 

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (дійсний, умовний, наказовий). 

Часи дієслів. Дієслова І і II дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і 

майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис 

дієслів. 
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Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. 

Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. 

Правопис дієприкметників. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні 

ознаки і синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх 

творення. Дієприслівниковий зворот. 

Правопис дієприслівників. 

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. 

Правопис прислівників. 

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. 

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. 

Правопис сполучників разом і окремо. 

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки. 

Написання часток бо, но, то, от, таки. 

Не з різними частинами мови. 

Вигук як частина мови. 

Правопис вигуків. 

Синтаксис і пунктуація 

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження 

головного слова. 

Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, запитальні, 

спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок 

простий і складений; додаток, означення, обставини) і способи їх вираження. При-

кладка як різновид означення. Порівняльний зворот. 

Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки 

при прикладках і порівняльних зворотах. 
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Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і 

неповні речення. 

Тире в неповних реченнях. 

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. 

Однорідні й неоднорідні означення. 

Розділові знаки при однорідних членах речення. 

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них. 

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі). 

Розділові знаки при відокремлених членах. 

Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення. 

Складнопідрядне речення зі сполучниками і сполучними словами. Основні види 

підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними. 

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. 

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. 

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. 

Розділові знаки в ньому. 

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 

Відомості про мовлення 

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати (той, хто 

говорить чи пише) і адресант мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення 

(висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди 

мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимога до 

мовлення: змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, 

правильність. Мовленнєві помилки. 

Етика спілкування й етикет. 

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку речень у тексті. 

Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і 

публіцистичний. 

Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, міркування. 
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Зразок оформлення диктанту 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Університетський коледж 

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 
 

Вступний іспит 

з української мови (диктант) 

      Здавалося мені, що коні й корови щось знають, якусь недобру таємницю, тільки 
нікому не скажуть. Я почував їх полонену темну душу і вірив у віщування через 
них, особливо вночі, коли все жило по-іншому. Коні водилися в нас різні, бо батько 
часто їх міняв на ярмарку. Але всі вони були окремі від нас, пригноблені, засуджені 
безповоротно і навіки. І це було видно по заході сонця, коли довго дивитися 
зблизька у велике темно-сизе кінське око. 
      Мурай був вельми старий, невеселий. Тягнибіда хоч і молодший, зате 
розумніший і добріший за Мурая, проте підірваний на ноги, і тому, коли він пасся 
часом у болоті, ноги в нього заклякали і він падав між куп’ям у багно і мусив там 
лежати до ранку, бо коні ж не просять допомоги. А вже ранком, прокинувшись під 
сіряками й свитками, ми витягали його з болота на сухе за хвіст, як іхтіозавра. Він 
дозволяв це робити і дививсь на нас, малих, з подякою і, як нам здавалося, з 
любов’ю. І я любив його за нещасливу долю і за розум. Він був розумний і добрий 
кінь, тільки ну абсолютно, аж нінайменшої краплиночки чогось там героїчного, чи 
мальовничого, чи того, що в думах, піснях і в колядках про коней співають, не було. 
   
200 слів                                     О.Довженко 
 
 

 

 


