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колючки, намагаючись...
12.Тоді він побачив палицю. 
Схопив її, люто бив і гатив себе 
по спині, аж доки...
13.Цирульник вже не мав сили 
боротися. Подумав: Воно...
14.Вповзаючи у воду, цирульник 
проказав крізь стиснуті зуби: -...
15.Вода перетворилася на 
вогонь. Він побачив, як 
розкришився пекучий біль, і 
заблищало голубе, червоне й 
жовте скло – в цю мить над ним 
оглушливо вибухнула глупа 
темрява і він...

зчесати той 
проклятий горб
стратив усю силу і 
впав обличчям на 
сиру землю

перемогло

І ти, і я!

покотився в її 
неозо-рість

Діхтяренко
Олександр Петрович-

учитель української мови та літератури
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хотів звестися, то відчув за 
спиною...
2.Тінь цирульника мала дивну 
голову –машкара чи колода, а на 
ній стримів великий...
3.Учора цирульник в селі був 
гостинно стрінутий , а сьогодні 
до нього...
4.Коли цирульник переступив 
поріг першої хати, йому в ніздрі 
ударив дух...
5.Подумавши про струменя, 
залишений на вигоні, цирульник 
подумав , що то було б...
6.Заходячи в село, цирульник 
часто вигукував: Хто хоче 
чепуритися. Роблю...
7.Коли мандрівник прийшов до 
іншого села, то побачив , як 
путівцем...
8.Цирульник любив заходити в 
село надвечір. У цю пору люди...
9. Вранці цирульник знову сидів 
на порожньому майдані і думав, 
що таке не може...
10.Цирульнику здавалося, що на 
спині в нього кривава рана, і він 
став скрадатися попід парканом, 
щоб залишити село.  „Все це 
один вузол,- подумав він. -Це  я, 
я... 
11.Серед голого поля цирульник 
ляпав себе по спині, качався, 
бився об землю, дряпався об 

якийсь незримий 
тягар

мов 
лантух,горбисько

ніхто не підходив

мертвого тіла і 
пустиці

добре

дідів хлопцями, а 
бабів дівками!

гнали худобу
м’якшають і 
добріша-ють

повторитися двічі

погубив обидва 
села
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Передмова

Проблеми вивчення української літератури в школі 
за-лишаються. І залишатимуться, певно, доти, доки 
буде ви-вчатися сама література. 
Серед інтерактивних технологій, які часто

застосовуються нині в школах, є і так звана технологія 
незакінчених ре-чень. На основі неї і будуються  
літературні диктанти. Подібним чином проводиться 
аудіювання.

Застосування нових освітніх технологій особливо 
важливо в час, коли в результаті  введення 
профільного навчання навчальним планом у деяких 
варіантах перед-бачається скорочення кількості годин 
на вивчення літе-ратури до півтори-двох годин на 
тиждень.

Літературні диктанти дають змогу швидко, в цікавій 
фор-мі перевірити засвоєння учнями змісту 
літературного тво-ру, що вивчається . Літературні 
диктанти мають дещо спільне із тестовою перевіркою 
знань, але на відміну від тестів, не вимагають від учнів 
вибрати правильну від-повідь, а вимагають на основі 
прочитаного твору дати своє закінчення 
запропонованого речення. 

З’явились уже і визначення підвидів літературних 
дик-тантів. Так у журналі „Українська мова і література 
в школі”( №2 за 2003 рік)  Ольга Рудницька виділяє 
такі підвиди диктантів: асоціативні, цитатні, логічні, 
хроно-логічні, бліц-диктанти, диктанти-співпраця, 
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літературні хвилинки. Погоджуючись в основному з 
таким поділом диктантів на підвиди, не вважаємо його  
повним, вичерп-ним. Пропоновані  нами диктанти в 
якійсь мірі можна віднести і до цитатних,  і до бліц-
диктантів. Та  ми їх би все ж віднесли б до текстово-
змістових.

Те, що диктант є одним з найпоширенiших  i 
найефектив-нiших  видiв  роботи з учнями на уроцi , 
нікого переко-нувати не треба.. Переваги  диктанту в 
тому, що вiн  дає можливiсть  учителю вести роботу 
фронтально з усiм  класом. Учнi  працюють 
колективно, i водночас кожен iндивiдуально . Цей вид 
роботи дає можливiсть  макси-мально активiзувати  
розумову дiяльнiсть  учнiв , адже вимагає напруженої 
уваги, швидкого  виконання завдань. Напевно, тому у 
практицi   роботи учителiв  з'явились математичнi , 
фiзичнi , бiологiчнi  та iншi  диктанти. 

Пропонований збiрник  лiтературних  диктантiв   
складений за текстами художнiх  творiв , визначених   
програмами Академії педагогічних наук України 
(підготували О. Бандура, Н. Волошина, Київ, 
„Шкільний світ”, 2001) та Програмою Інституту 
літератури ім.. Т.Г.Шевченка НАН України ( керівник 
авторського колективу -М.Г.Жулинський, за загальною 
редакцією Р.В.Мовчан , Київ, „Генеза ” 2002) для 11 
класу. До посіб-ника включено і деякі твори , які 
можна використати на уроках позакласного читання , 
під час вивчення оглядових тем.

Дещо про особливостi  методики проведення лiтера-
турних  диктантiв . Насамперед нагадаємо, що 
диктант можна провести письмово i усно. 
Лiтературний  диктант можна провести усно, 
викликавши одного або кiлькох  учнiв  до дошки.Усний  
диктант можна провести з усiм  класом, визначивши, 
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мент. Хапай його, вдовольняйся, 
а інакше...
24.Сотниківна, прокинувшись, 
шепотіла, що чортові не 
піддасться, бо любов свята, вона 
хоче жити для щастя, а не для.... 
25.Чорт показав своє чудо, 
здійснивши перетворення в...
26. Чорт думав тяжку думу. 
Зальоти до сотниківни йому...
27.Чорт не схотів дурити дівчину. 
Він випробовував закон...
28.За якийсь час чорт мав уже 
тільки голову, а з тіла купку 
попелу.Він подумав, що,певно,
не годиться чортячим братам так 
захоплюватися...
29.Уранці сотниківну 
випроводжували  в...
30.Коли сотниківна торкнула 
візника, запитавши, скільки 
минуло часу, то з трухлої одежі 
випав на дорогу....
31.Коли червоні крила піднесли 
її над землею, а потім вона 
падала долі, то раптом 
побачила...

ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК,
„Джума ”

1.Мандрівний цирульник відчув 
втому, приліг відпочити, а коли 

хвости

задоволення

коня, парубка та 
вужа

не вдалися
відповідності і 
гармо-нії

красою

монастир

давно висохлий 
кістяк
великі чоловічі очі, 
які вона могла б 
полюбити  
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12.Погравшись з жабою та 
дядьком, юний чорт подумав, 
чого його всі ...
13.Чортові захотілося, щоб і його 
хтось...
14.Білий хорт, який погнався за 
юним чортом, знесилів і 
обернувся....
15. Стара ворожка опівночі 
збирала в лісі таємниче зілля, 
дуже злякалася, коли їй здалося, 
наче йде землею...
16.До юного і старого чорта 
приєднався третій. Це був...
17.Старий чорт скаржиться, що  
доля чортів незавидна. Вони 
живуть доти...
18.Юний чорт не спав. Він бачив 
перед собою...
19.Біля чарівної панни, що 
витанцьовувала найшпаркіше , 
упало чортове...
20.Коли ноги привели сотниківну 
до церкви, у місячному світлі їй 
знову з’явилися....
21.У сотниківні боролись сни. 
Коли вона вистрибнула на росу, 
з’явилися дівчата, а дід раз по 
раз ударяв у сонце...
22. Юний чорт захотів відкритися 
сотниківні, попросив, щоб вона 
його...
23.Юний чорт шепотів дівчині, 
що душа – то байка, йдеться про 

бояться

налякав

старим як світ дідом

величезний білий 
чоловік

домовик

доки в них вірять

дуже гарну панну

роз’ятрене, закри-
вавлене серце

студент, міщух і 
козак

золотою булавою

полюбила

ловитимеш самі 
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хто бiльше  i швидше дасть пра-вильних вiдповiдей . 
Лiтературний  диктант можна провести для того, щоб 
виявити, чи уважно учнi  читали художнiй  твiр, чи 
прочитали весь твiр, а чи тiльки  уривки. Тодi  таку 
роботу краще зробити, приступаючи до ви-вчення 
твору на першому уроцi  пiсля  вступної бесiди . За 
допомогою лiтературного  диктанту можна перевiрити 
, як учнi  засвоїли розглянутий  на уроках змiст  
художнього твору. Це  вже буде диктант на  
закрiплення .  Корисно проводити лiтературнi 
диктанти при повтореннi матерiалу в кiнцi 
навчального року. Поскiльки людськiй пам'ятi влас-
тиво забувати, то нагадування окремих деталей 
активiзує в пам'ятi знання i всього твору. 

Декiлька зауважень щодо змiсту завдань. Вони 
вима-гають від учителя творчого пiдходу. В одному 
класi учи-тель може деякi завдання випустити, в 
iншому  додати. До одних творiв у збiрнику завдання 
розробленi детально. Виходячи iз наявностi часу на 
уроцi, учитель дасть всi завдання чи якiсь з них 
випустить. До iнших творiв учитель вважатиме за 
потрiбне доповнити завдання.

Лiтературний диктант можна провести так, щоб учнi 
не користувалися текстом художнього твору. Тодi ми у 
біль-шiй мiрi перевiримо здатнiсть учнiв 
запам'ятовувати деталi. Диктант можна провести й 
так, що учнi будуть користува-тися текстом. Тодi ми 
формуємо в учнiв умiння швидко орiєнтуватися в 
текстi, знаходити потрiбне  мiсце. Звичайно, пам'ять 
при цьому не виключається.Учитель сам вибере, яку 
форму йому краще застосувати. Складнiший диктант 
краще провести, дозволивши користуватися текстом. 
За невеликим твором учнi напишуть диктант, не 
користуючись текстом. При наявностi технiчних, 
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матерi-альних можливостей можна зробити з 
потрiбних сторiнок ксерокопiї, закривши вiдповiдi. Ще 
більші можливості дасть учителеві комп’ютер. 
Відзнявши на сканері потрібні сторінки і розмноживши 
завдання, можна провести само-стійну роботу. 
Роздавши такi завдання, учитель дасть можливiсть 
кожному учневi працювати в своєму темпi. Не 
потрiбно буде читати завдання. 

Декiлька зауважень щодо перевiрки. У збiрнику 
дано максимально наближенi до тексту вiдповiдi на 
завдання. Вимагати стовiдсоткової вiдповiдностi мiж 
ними i від-повiдями учнiв, звичайно, не можна. 
Вiдповiдь може бути правильною по сутi, наближеною, 
неточною, неповною, неправильною, а ще й цiкавою, 
дотепною, смiшною, що при аналiзi пожвавить роботу 
в класi. Адже щоб добре вчитися, треба вчитись 
весело, не боятись помилитися. Вiдповiдь, звичайно, 
може бути вiдсутня. Сподiваємось, що учитель 
виробить свою систему знакiв, систему підра-хунку, 
враховуючи кiлькiсть завдань та характер відпові-дей і 
зможе об’єктивно оцінити знання, вміння своїх учнів. 
До перевiрки можна залучати й учнiв, якi виявляють 
здiбностi до вивчення лiтератури, мрiють стати 
вчителями. 

Маючи збiрник лiтературних диктантiв, учитель 
зеконо-мить  свій час на підготовку уроку. А цінність 
педагогіч-ного досвіду насамперед і визначається 
економним вико-ристанням часу. Досвід, який вимагає 
великих затрат часу, як правило, не приживається.

Вважаємо за потрiбне вiдповiсти на ще одне 
питання. Чи корисним буде збiрник для учні, а також 
студентів ? Для тих, хто прочитав художнiй твiр, 
безперечно корисним. Наприклад, перед державною 
підсумковою атестацією, при вступних іспитах до 
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ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК
Із роману-балади „Дім на горі”

„Панна сотниківна”
1.Це сталося у місячну ніч. 

Дівчині здалося, що чиїсь руки...
2.Хоч сон дівчини був світлий, 
щось її тривожило. Вранці у 
свічаді дівчина побачила на місці 
доторку...
3. Про настанови, які  давалися, 
юний чорт подумав, що вони 
мають рацію тоді, коли.....
4.На землі було все красивіше і 
привабливіше, і чорт подумав, 
що світ значно багатший од 
наших....
5.Чорта застерігали, що якщо він 
порушить закони чортячого 
існування, то залишиться тим, у 
кого перекинеться, а саме....
6.Після різних перетворень чорт 
кинув оком на сонце, і йому 
здалося, що в нього від щастя....
7.Спочатку до сотниківки  вранці 
зайшов...
8.Через кілька днів у суботу під 
вечір до сотниківни заїхав...
9.По кількох днях завітав третій 
подорожній і теж попросив....
10.Ворожка порадила дівчині про 
мандрівників...
11.Бабуся ворожка сказала 
дівчині, що її ключ, її зілля ....

торкнулися її грудей

темний синець

даремно не 
даються

уявлень про нього

конем, парубком, 
хортом

розірветься серце

студент

козак

напитися води
забути, не думати 
про них

рум’янок та чебрець
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13.Михайловi часто сниться його 
робота, i так руки засверблять, 
що вiн ...
14.Михайло пише своїй дружинi, 
що вiн вiдчуває, що десь коло 
нього ходить...
15.Михайло не знає, чи 
перелетять Сибiр неiсходиму, 
але вiн послав Марфi...
16.Чоловiк просить дружину 
сходити до Марфи i попросити, 
може вона покличе назад ...
17.Син - студент здивований, як 
Марфа i тато ...
18.Синовi татова сосна шумить 
про те, що якби вiн одружився з 
Марфою, тодi.. 

весь посивiв

хлопцям ложки рiже 
на дозвiллi

нещасна Марфина 
душа

три зозулi з 
поклоном

свою душу

чули одне одного

не було б його 

7

вузів, перед екзаменом з літератури. Проблема тут 
лише в тому, щоб учень, студент,  ознайо-мившись iз 
текстом диктанту, захотiв прочитати сам художнiй 
твiр. Сподiваємось, що той , хто прочитав завдання 
диктанту, захоче прочитати весь художнiй твiр. В 
такому випадку збiрник може служити в якiйсь мiрi 
рекла-мою кращих надбань нашої літератури. А для 
тих, хто в будь-якому випадку твору не прочитає, 
шкоди не буде. Адже краще щось, нiж нiчого. 

Систематичне проведення лiтературних диктантiв 
пока-зує, що в учнiв зростає iнтерес до читання 
художньої лiте-ратури, вони краще використовують 
фактичний матерiал для аналiзу твору, краще 
засвоюють навчальний  матерiал.  

Корисним може бути збірник і для студентів вищих 
навчальних закладів, які своїм фахом обрали 
літературу. Пригадати прочитане, систематизувати 
відоме зайвим не буде. Викладачі вузів можуть 
використати пропонований збірник під час проведення 
заліків.    

Зрозумiло, що до збiрника включено диктанти за 
прозо-вими, сюжетними творами письменникiв. 
Поетичнi твори потребують iнших пiдходiв.

Сподіваємось, що збірник літературних диктантів 
стане в пригоді всім, хто любить українську 
літературу, не бай-дужий до національних надбань 
рідного народу.

З повагою Діхтяренко О.П. 
–
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учитель української мови і літератури
загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів
с.Васильків Шполянського району

Черкаської області  

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ,
"Я/Романтика /"

1.З далекого туману, з тихих 
озер загiрної  комуни  йде ...
2.Втiлений прообраз тiєї  надзви-
чайної особи є...
3.Мати називає свого сина...
4.Помешканням чекiстiв  є...

5.Герой говорить  собi : "Я -
чекiст, але я i ...
6.Товаришами героя-чекiста  є...

7.Ревком призначив Андрюшу  в 
чека проти його...
8.На канапі сидять два герої i ...
9.За одну нiч  до розстрiлу  в 
чека засудили...
10.Дома, бiля матерi, герой  в 
глухому закутку ховає вiд  гіль 
йо-тини ...

Марiя

мати
м’ятежний
фантастичний па-
лац, будинок  роз-
стрiляного  шлях-
тича
людина"
доктор Тагабат, 
Андрюша, варто-
вий-дегенерат 

кволої волі
п’ють вино

шість осіб

один кiнець  своєї 
душі
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ГРИГIР ТЮТЮННИК, 
"Три зозулi з поклоном"

1.Коли студент-оповiдач вийшов 
iз-за клубу з чемоданчиком у 
руцi, то перше, що побачив, -
хату ...
2.Подивившись на жiнку, 
хлопець подумав, що волосся ...
3.Великi сосни мати називає  ще 
" тi, шо..
4.Мати пояснила сину, що 
Марфа Яркова так на нього 
дивиться тому, що ...
5.Марфа, яку звали "маленькою 
Марфою", серцем чула, коли ...
6.Лист у однорукого поштаря 
дядька Левка Марфа просить не 
читати, а хоч ...
7.Левко зроду не взяв би карбо-
ванця вiд Марфи, якби вона не 
сказала:...
8.Мати теж тiкала з роботи по 
лис-та, але Марфа щораз ...
9.Марфин чоловiк Карпо не вмiв 
спiвати, то йому давали...
10.Софiя Михайловi каже, щоб 
вiн хоч разочок глянув на 
Марфу. Во-
на до нього...
11.Спогади маминi не щемлять 
їй i не болять - вони ...
12.В останньому листi Михайло 
писав, що вiн не впiзнав себе у 
дзеркалi, бо ...

Карпа Яркового i 
Марфу Яркову
умирає ранiше, нiж
людина

твiй тато посадив"

вона любила 
батька, а
син на нього схожий
приходив лист вiд 
ко-
ханого

у руках подержати

- Випийте за його 
здо-
ров’я
перша вгадувала,
ко-ли обiзветься 
коханий
ложку, щоб їв галу-
шки

свiтиться

закам’янiли
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35.П’яний Митро домагається у 
Павла признатися, на чому вiн 
латається, що ...
36.Сержант-надстроковик, який 
уже мабуть прапорщик, 
розповiдає Ритi про свої форми 
...
37.Коли п’яний Митро стис Пав-
ловi шию, той пiд регiт компанiї 
...
38.Постоявши серед двору, 
Павло пiшов до машини ...
39.У хатi спiвали гуртової:... 

таким паном 
прикотив

парадну, вихiдну й
робочу

понiс його з хати

знiмати акумулятор
"Ой ти, Галю" 

9

11.Андрюша не витримує i 
просить вiдпустити  його...
12.Герой наказує розстрiляти  
муж-чину i женщину, яка є
матiр’ю ...
13.Привели з города  групу 
черниць, якi  на ринку...
14.”Зумiй розправитись iз  
мамою,
як умiв  розправлятись з 
іншими”, - сказав...
15.Просить дозволу випустити 
ма-тiр  героя...
16.Розстрiл черниць 
вiдбувається  на...
17.Герой притис голову матерi  
до
грудей i ...

18.Герой-чекiст не зробив i трьох 
крокiв , як його щось зупинило, i 
вiн ...

19."Пора до батальйону", - почув 
герой i побачив перед собою...
20.Iшла гроза. Герой-чекiст  зупини-
вся серед ...

на фронт

трьох дітей
вели агітацію 
проти комуни

доктор Тагабат 

Андрюша 

узлiссi 

вистрiлив  у 
скроню
побiг  до трупа ма-
терi  i став на 
колiна, впився ус-
тами в лоб
вартового-дегене-
рата

мертвого степу
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МИКОЛА  ХВИЛЬОВИЙ ,
"Кiт  у чоботях"

1.Iм’я героїнi  звучить глухо...
2.Вишивати золотом або срiблом  
- це...
3.Соратники прозвали героїню...
4.Тип, знаний з малюнкiв  з 
дитин-ства, дуже комiчний,
теплий  i близький - це..
5.Вiдкiля такi  герої прийшли -
це...
6.Одiж героїні - це...

7.Вся революція без 
гудзикiв,щоб  було...

8.Зовнiшнiсть героїнi, її  очi  
теж...
9.Загальновизнаних подвигiв , 
кра-сивих рухiв  не буде, бо  за 
цим треба звертатися до...
10.Поїзд з бiйцями  iде  на...
11.У п’тому  iнтернацiональному  
вагонi  говориться, що  "хохол-
паняхiда ", бо як завиє...
12.Героїня добре знає, що то -
козаки. Почувши про козакiв, 
вона  чогось...
13.Паливо для залiзної  пiчки  
героїня...
14.Героїня біля пічки вчить 
бiйця, як  ...а ще бiйцям ...

15.У торбинці героїня носить 

Гапка

гаптувати
товариш Жучок

"кiт  у чоботях"
Жовтнева тайна 
блуза, спiдничка,
капелюшок, чоботи  
просторо, вiльно  
на всi  легенi, на  
всi  степи
жучок

гiтарних  героїв 
гiтарних  поем
Кубань

про поля або про 
дiвчину  - тiкай 

засмутнiла, замис-
лилась 

випрошувала
залатати 
пропалену 
шинелю..., варить 
обiд 
„Что  такоє  комму-
нiзм "
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24.Ритi батюшка розказав, як 
тре-
ба ...
25.За хрестини батюшка бере по 
п’ять, а якщо ...
26.Коли Рита похвалила 
батюшку, свекруха вперше 
подумала про невiстку погано, 
для якої, на її думку, треба...
27.Ловлячи рибу, Павло пiймав 
другу щуку i кинув у торбу, поду-
мав, шо це б ...
28. Павловi та перша –
п’ятнадцята щука здавалась ...
29.З потрiбних людей на гулянку 
покликали ...

30.Якби не директор, то Паловi 
бути б i досi ...
31.Коли посходилися гостi, 
чоловiки пiд грушею розпитували 
у Павла про все, але за всiм у 
кожного чаїлося найголовнiше 
питання:...
32.У крамницi, вiдчуваючи, що 
всi на нього дивляться, Павло 
не-сподiвано для себе сказав до 
продавщицi:...
33.Лiсник Митро Лобода 
погодився їхати не одразу, 
пояснюючи, що до нього...
34.Перша прикрiсть на гулянцi 
вийшла iз-за того, що Домаха, 
сестра Дзякунчина, забула про ...

хреститися
матушка дитину 
дер-жить, то десять

добру вуздечку

було б двi

найбiльшою
лiсника Митра та 
ди-ректора школи з 
директоршою
слюсарем, а не 
брига-диром

Де можна взяти такi 
грошi, щоб купити 
машину?

- Двi коньяку, двi -
шампанського

сьогоднi приставник 
з областi буде

рибу, яка пригорiла
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...
12.Коли Павло пiд час розмови 
розгойдувався на ногах, то 
розпiрка на пiджацi...
13.Баба сокотiла до онука, що 
стояв бiля лавки i їв...
14.Онук ще не хрещений, а кумiв 
Павло i Рита назвали шуткома ...
15.Рита не проти охрестити 
дитину, тiльки Павлушi не треба 
казати, 
бо ...
16.Коли онук торкав за вуса дiда, 
той легенько надавив рожевий 
онуковий палець ....
17.Дзякунцi хотiлося б сватiв по-
бачити, та син "зробив вивод", 
що ...
18.Старий Дзякун пiдтримує 
сина, бо хто б це гнав нову 
машину по ...
19.Син подарував батьковi сiрий 
костюм у сосонку за ...
20.Ритинi подарунки батькам 
коштували ...
21.Вирiшивши назавтра 
покликати гостей, нарахували 
душ п’ятнадцять, але ...
22.Никифор загадує жiнцi купити 
"мняса", щоб спекти до картоплi 
...
23.На базарi свекрусi та невiстцi 
порадили хрестити дитину в 
Покрiвському, бо там ...

- Всi грошi

то сходилась, то 
роз-
ходилась
кружалки смаженої 
картоплi
начальника цеху та 
його жiнку

йому не можна

недавно 
вставленими 
зубами
жiнчиним i чолові-
ковим батькам ба-
читись не треба
грунтовiй дорозi 70 
верстов туди й 
назад

16 крб. 42 коп.
двi виховательські
зарплати

п’ятьох одкинули

"каклет штук 40"
батюшка молодий, 
має бас i молитву 
читає всю
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книжку без автора пiд  назвою...
16.Залицяльникам героїня 
вiдповiдає  коротко...
17.Героїня інколи вживала таких 
слiв, вела  такi  розмови, що  
один хохол авторитетно заявив,
що  вона - це...
18.Коли немає палива, паровик  
вiдчiпляють, i вiн  летить...
19.Прибувши в степи над 
Днiпром, на  третiй  день 
оповiдач  одержав записку, в  
якiй  написано:...
20.Коли хтось iз партiйцiв 
завинив, то товариш Жучок...

21.Партiйну дискусiю "Что такоє 
капiталiзм" секретар проводить 
мовою...
22.Пiд час дискусiї багато бiйцiв 
червонiє, бо...

23.На жіночих зібраннях, які 
влаштовувала секретар 
ком’ячейки, говорили про...
24.В одну з ночей товариш 
Жучок пiсля плачiв розповiла 
про себе. Їй рокiв... i у неї була...
25.Втiм, це не диво, що дитину на 
лiхтарi повiсили. Було...

"Дзуськи"

"походной  Ленiн "
у темну дику фугу, 

у дикий нiмий  
степ
"Немедленно  
зарегистрiроваться  
в ячейкe "
очi  драконом i 
робить запис у 
партквитку

росiйською 
нiчого  не знають,
але  не скажуть 
цього

аборт, кохання,
право  куховарки
двадцять п’ять... 
була дитина, яку 
повiсив  козак

ще й не таке 
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МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ,
„Сентиментальна історія”

1.При прощанні героїня говорить 
матері, що мати не уявляє, як її 
тягне...
2.Упавши на пахуче сіно на возі, 
героїня сказала сама собі:...
3.Із дитинства Б’янка згадує 
пате-тичні слова брата, який...
4.Коли прийшла якась нова 
дича-вина, Б’янка почала вірити, 
що десь живуть інші люди, і її...
5.Б’янці хотілося так чисто 
завагіт-ніти, як завагітніло...
6.Лізбет – шкільна подруга 
Б’янки, обіцяла влаштувати її в 
свою уста-нову на посаду...
7.Лізбет говорить Б’янці, що її 
об-личчям і фігурою можна...
8.За кілька днів Лізбет поїхала 
до тьоті й залишила Б’янці...
9.Самотня Б’янка вірить, що 
зустрі-неться з якимсь великим 
чоловіком, і тоді....
10.Діловод Кук часто підходив 
до героїні, грав своїми 
маленькими олив’яними очима, і 
ця гра робила з нього...
11.Сіроока журналістка, 
проходячи мимо, обов’язково 
запитувала, чи не дозволить 
Б’яночка  її...
12. Єдиною людиною, з якою 
Б’янка почувалась спокійною, 

в даль

„Навіки”
загинув на бари-
кадах

потягло до них

голубе небо

машиністки
цілий світ пере-
вернути

свою квартиру

станеться чудо

майже мавпу

ущипнути

Уляна
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ГРИГIР ТЮТЮННИК,
"Син приїхав"

1.До Дзякуна на Дзякунки на 
початку серпня приїхали гостi:...
2.Дзякунка радiла, обцiловувала 
онука, бо вiн був,  як вона i 
батько,...
3.Павло приїхав не поїздом i не 
автобусом, а ...
4.Павло довго не одружувався, 
бо, за його словами, якщо 
женишся, 
то ...
5.Павло навiть у вiдпустку до 
батьків не їздив три роки, бо цi 
поїздки...
6.Павло тепер мав усе: ...

7."Москвича" син у двiр не 
одразу завiв, а ...
8.Павло розповiдає батьковi, що 
пiд його руководительством на 
заводi змiна -...
9.З людьми Павло навчився 
пово-дитись ще тодi, як був ...
10.До людей, якi проходили 
мимо i шанобливо здоровкались, 
Павло вiдповiдав:..
11.На запитання цiкавих, скiльки 
це добро коштує, Павло з 
холодною посмішкою вiдповiдав: 

син Павло, невiстка
Рита та онук Борко

рудий

власним 
"Москвичем" 

тютюнового кольору
машини не купиш

вимагають витрат 
на подарунки, на 
костюм
квартиру, жiнку, ма-
шину,сина, 200 руб. 
зарплати

залишив коло ворiт

27 чоловiк
помкомвзводом у 
полковiй школi

- С-с-те!
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цiлує в ...
13.Микола Сонi не допомагає 
вийти з яру, а ...
14.На запитання Сонi, чи не 
змерз, хлопець вiдповiдає: ...
15.Листя в садках ще тiльки 
проклюнулося, рясно миготять 
дрiбнi, мов роса, ...
16.Микола купить Сонi намисто,
як ...

17.Соня обiцяє, що вона 
Миколi...

18.Микола i Соня довго сидять 
на лавочцi, не розплiтаючи 
обiймiв навiть тодi, коли мимо ...
19.Дiд, що з’явився iз-за саду, 
зага-дує онуку допомогти 
окурювати садок, бо...
20.Хлопець розкладає вогонь аж 
на межi,  щоб ...
21.На зауваження дiда, що 
далеко розклав вогонь, Микола 
вiдповi-дає:...
22.Хлопець думає,  за чим би 
сьогоднi забiгти до сусiдiв, бо до 
вечора вiн ... 

пiдсковзнувся
рипучу холодну 
хустку
майже виносить її 
на
руках

- Та н-наче нi

прозеленуватi кра-
пельки: то зав"язь

вивчиться на 
шофера
сорочки 
вишиватиме гарнi

на Полтаву мчать 
ран-нi базаровi
машини

пропаде к лихiй 
годи-нi уся зав’язь
тягло дим i на 
Сонин
садок

- Нiчого, буде в 
людей - буде i в нас

не дотерпить, не 
доживе 
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була жінка колишнього 
комуніста....
13.Коли Б’янка погодилась на 
прогулянку із діловодом, у теа-
тральному садку вона зустріла...
14.Після зустрічі героїня 
прийшла додому з таким 
почуттям, з яким приходила 
додому в дитинстві з...
15.У розмові з сіроокою 
журналіст-кою , яка говорила 
про юнаків, що продають своє 
тіло, Б’янка зауважила, що до 
того розпутства може дійти 
тільки...
16. Чаргар, що випадково 
зустрів Б’янку, став запевняти, 
що в остан-ні дні тільки й думав 
про те, як би...
17. Після зустрічі Б’янка думала, 
чому Чаргар повівся з нею 
холод-нувато, і дійшла висновку, 
що він хотів бачити в ній тільки...
18.Уляна викликала у Б’янки 
майже релігійне почуття любові 
до її ма-ленького людського...
19.Через три місяці після 
знайомства Б’янка попала на 
квартиру до Чаргара, яка, як і її, 
була в...
20. На пропозицію Б’янки нама-
лювати її тіло, Чаргар відповів, 
що він...
21.Чаргар на натяки Б’янки 

художника Чаргара

Великодньої 
заутрені

гнила людина

зустрітися з нею

наївну дівчину

страждання

підвалі
жінок ніколи не 
малював і не буде 
малювати

не будемо говорити

її за дружину не 
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сказав, що він не вміє кохати, а 
на пропози-цію її йому віддатись  
холодно ска-зав, що про це 
сьогодні....
22.Б’янка жартівливо запропону-
вала Куку взяти її за дружину, 
але й він...
23.На витівку Б’янки діловод 
поду-мав і запитав, скільки 
тепер кош-тує...
24.Коли Б’янка сказала, що хоче 
народити дитину, Кук свиснув і 
заявив, що на таке діло він не 
хоче йти, бо...
25. Чаргар запросив Б’янку 
поїхати з ним у ліс, і там Б’янка 
побачила, як він стояв серед 
дерев на колінах обличчям до 
вечірнього сонця, і було таке 
враження, ніби...
26.Коли сіроока журналістка 
почу-ла, що Б’янка не знала 
мужчини, вона сказала , що за її 
тіло дадуть...
27.Товаришка Уляна скаржиться 
Б’янці, що вона у передчутті....
28.Прийшло весняне свято. 
Б’янка зустріла Чаргара, 
сказала, що вийшла заміж, і 
коли він хотів її взяти, вона...
29.Після свята Першого травня 
Б’янка поринула у...
30.У кладовій Уляни Б’янка  
хитріс-тю добула...

хотів брати

аборт

аліменти йому не по 
кишені

він молиться

дві тисячі карбо-
ванців

якогось нещастя

відштовхнула його, 
плюнула йому в 
обличчя і пішла

громадську роботу
ікону, образ Спаси-
теля

Дон Квізадо

проститутка

закривавлений труп 
товаришки Уляни
порубала на 
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зятеві, щоб він...
43.Катря в машині, коли хутора 
не стало видно, схилилась 
чоловікові на груди й заніміла, 
тільки...

ГРИГIР ТЮТЮННИК, "Зав"язь" 
1.На запитання дiда, куди це вiн 
наджигурився, хлопець подумав, 
а що в тiм такого, що вiн ...
2.Взявши на косинчику пляшечку 
одеколону, парубок полив ним ...
3.Ранiше було вони з дiдом 
спiвали...
4.Дiд онука застерiгає, що якщо 
жениться на тiй проявi, то кис-
лички...
5.На доказ хлопця, що в дiвчини
мiцний характер, дiд зауважує,
що ...

6.Далеко в степу тремтить 
червона заграва. То ...
7.Побачивши здалеку маленьку 
постать дiвчини, що жде, 
хлопцевi здається, що вiн ...
8.Соня веде хлопця, щоб у про-
валлi...
9.Хлопець думає, а що як вiн її 
поцiлує, а вона ...
10.Микола вирiшив, що поцiлує 
Соню...
11.Ухопивши Соню за тоненький 
поперек, хлопець раптом ...
12.Микола стрибає вниз, 
сердито хапає Соню за плечi i 

нову сорочку нап’яв 
i
кiбчика на головi 
при-
слинив

носовик

колядок рiзних
не тiльки снити-
муться, а й приви-
дяться

i тюрма мiцна, та 
чорт
їй рад
трактористи стару 
солому палять
ширшає в плечах, 
тве-рдiшає в 
ходi,ось під-летить

показати снiг

його в пику

iншим разом
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ван-тажника при сільпо, 
Федорова жінка зацокотіла:”Що 
ти, Омель-ковичу, ото верзеш? 
Ну як скаже – то... 
33.На вимогу „Гірко” молодий 
тор-кнувся щоки, а коли все-таки 
поцілувались і сіли, сказав:...
34.Коли жінки завели пісню, а 
чоловіки потужними басами 
заглу-шили підголоска, Катря 
взяла раптом...
35.”Корінному донбасівцю” Федір 
відповів, що у них кажуть...
36.Лука Ількович танцював свою 
улюблену...
37.Коли молодий запропонував 
на-реченій випити вдвох, вона 
здо-гадалася,...
38.Відомий на всю сільраду 
брехун Самійло Шкурпела 
розповідав, як він забіг у Берлін і 
питав,...
39.Данило Шкабура, який нікому 
ніколи й ні в чім не вірив, сказав, 
що молодий ніякий не інженер, 
а...
40.Першого п’ного поклали в 
ліжко. Це був...
41.Олексій црка швендяв од 
столу до столу і шукав 
„бригадьора”, щоб йому...
42.Виряджаючи молодих і сватів 
до машини, Степанида плакала, 
а Степан вкотре повторював 

язичники

першим, 
дзвінким і чистим 
голосом
рабий замість 
рябий

„ Бариню”.

за кого

де тут Гітляр

снєсар

голова колгоспу

звернути голову 
з півночі на 
підвень
не обиджав 
Катрі, а жінкою 
вона йому буде 
золо-тою

плечі їй дрібно 
тремтіли
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31.У сні до Б’янки,  як індійський 
факір, з’явився ...
32. У другому сні до Б’янки з’яви-
лася сестра - ....
33. Вранці Б’янку потягло до 
две-рей сусідки, і коли вона їх 
відчи-нила, то побачила...
34.Подумавши, що образ 
Спасителя – це мертвий Чаргар, 
Б’янка його...
35.Прийшовши  вранці до Кука, 
Б’янка попросила його дістати їй 
посильного, написала листа 
Чар- гару, а коли посильний 
побіг, вона...
36.Коли прибіг Чаргар, Б’янка 
пока-зала на кров і сказала, що 
це рештки її ...

малень-кі трісочки

віддалася діловоду

невинності...Забери, 
коли хочеш

ОСТАП ВИШНЯ, 
"Моя автобiографiя"

1.У автора немає жодних 
сумнi-вiв у тому, що вiн...
2.Мати казали, що дитину 
витяг-ли з колодязя, коли...
3.Подiя народження 
трапилася бiля мiстечка 
Груня на хуторi...
4.Було двi умови розвитку 
дитини...
5.Коли спитати у баби про 
дiда чи прадiда, вона 
завжди казала: 
- Отаке...

народився
напували корову 
Оришку

Чечвi 
колиска i материнi  
груди

стерво було,як  i ти
оце!
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6.За 24 роки спiльного життя 
по-слав Господь батькам 
усього тiльки...
7.Коли,сидячи на пiдлозi, 
хлоп-чик розводив калюжу, 
батько зробив висновок, що 
вiн...
8.Письменник не так росте i 
жи-ве, як проста собi 
людина. На нього 
обов’язково щось мусить...
9.Головну роль в формацiї 
майбутнього письменника 
вiдiграє взагалi природа, а 
саме...
10.Конституцiї хлопчик був 
нер-вової, вразливої. Як 
покаже батько череска або 
восьмерика, то 
моментально...
11.Iз подiй раннього 
дитинства у пам’ять 
найбiльше врiзалася одна,
коли вiн...
12.Учитель Iван Максимович 
учив сумлiнно, бо сам вiн 
був ходяча...
13.Виробляла стиль 
лiтературний майбутнього 
письменника у ру-ках 
учителя...
14.Коли батько посилав 
сина до баринi в гостину, то 
казав, щоб вiн...

сiмнадцятеро  дiтей 

писатиме

впливати

картопля, коноплi,
бур’яни 

пiд  лiжко  й тiпається 

упав з коня

совiсть  людська

лiнiйка 

цiлував  баринi  ручку

Зiнькiв, у  мiську  дво-
класну школу

поштово-телеграф-
ним чиновником 

вiйськово-фельд-
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хуторяни, і в кожного під полою...

22.Музик було чотири, і грали 
вони на...
23.Чоловіки, бачачи, що весілля 
зволікається, сіли за крайні од 
садка столи і....
24.На повній швидкості до двору 
під’їхала...
25. Третьою з машини вийшла 
жінка, видно, мати молодого, 
дуже напудрена й з 
нафарбованими губами. В 
натовпі зашушукались: ”Ач, яка 
...
26. Катря хвилювалась, бо зроду 
на неї не дивилося стільки 
людей.Жінки, дивлячись на неї. 
Шепотіли: „Діва...
27.Один з парубків заступив 
моло-дому дорогу і, набичивши 
голову, сказав, щоб молодий 
давав...
28. Молодий дістав гаманець і 
простяг парубкові...
29.Посипавши молодят 
пшеницею й грішми, батько 
сказав якомога уро-чистіше: ...
30.Першому, як представникові 
влади, на весіллі слово надали...
31.За свата, який не приїхав, бо 
викликали ”на совіщання,” 
Степан випив...
32.На промову Омельковича, 

почали грати в 
карти

„Волга”

панська сваха у 
Безверхих”.

непорочна – й 
квит”.

на могорич, дівку 
треба викупать
новенькі 
п’ятдесят 
карбованців

- Живіть, діти, у 
мирі та злагоді

голові колгоспу

позаочно

як торохне у 
попіл
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забрали діти до себе, а вона 
повернулася і сказала:...
13.Батьки довго не спали, 
обговорювали весільні проблеми 
і дійшли висновку, що...
14.На питання, як справлятимуть 
весілля, дочка відповіла, що...
15.Колій Кузьма 
Білокобильський, краючи сало і 
складаючи в ящик, сказав, що 
тепер буває так, що сьо-годні 
свайбу одгуляли, а завтра, 
дивись, молоду...
16.Кузьмі, який  разів зо три 
поба-жав Катрі, щоб їй добре 
жилося за чоловіком, здавалося, 
що Донбас...
17. Степан гримнув на жінку, 
щоб не рюмсала, на що вона 
відповіла, що він зранку 
надудлився, а матері...
18.У лавці  чоловіки не 
поспішали розродитися, 
сподіваючись, що...
19.Повернувшись із села на доб-
рому підпитку, Степану так стало 
жаль Катрю, себе з жінкою, що 
він...
20.Степановому братові 
Федорові, який не минав нагоди 
зачепити жінок, дружина весело 
пропонує обняти і її, бо дома 
воно...
21.Під обід почали сходитись 

якось одбудуть

по-новому

в родилку 
відвезли
за морями десь 
та за горами 
висо-кими

може,  поплакати 
хочеться
лавочник 
могорич 
поставить за 
дочку

аж заплакав

не так приятно
як не пляшка, то 
дві, а то й ціла 
сулійка
скрипці, баяні, 
сопілці та бубоні
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15.Вирiшивши,що син мало 
вчився, батько повiз його 
вчитися ще у...
6.Пiсля закiнчення цiєї 
школи в 1903 роцi хлопець 
мав право бути...
17.Потiм мати повезла 
хлопця в Київ вчитися на 
"казьонний кошт" у...
18.Пiсля закiнчення цiєї 
школи життя пiшло нецiкаве. 
Служив i все...
19.Книга, яка справила на 
пись-менника найбiльше 
враження, - це "Катехiзис 
Фiларета". Бо якби прочитав 
та й кинув, а то..
20.Взагалi любив майбутнiй 
письменник книжки з 
м’якими палiтурками, бо...
21.Писати письменник 
почав 1919 року з 
фейлетону за пiдписом...
22.Письменник спочатку 
перекладав, а потiм 
подумав, чого перекладати, 
коли можна ...
23.I вже потiм письменник 
зро-бився... 

шерськiй  школi 

вчився, все  вчився

все напам’ять 

рвати легше й не так 
боляче, як  мати б’ють

Павло Грунський 

фейлетони писати

Остапом Вишнею

ОСТАП ВИШНЯ, 
"Усипка,утечка,усушка й 

утруска"
1.Чотири наймоднiших 
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слова на господарському 
фронтi доби, i 
всi ...
2.Усипка походить вiд слова
...
3.Коли усипка переборщить 
сама себе, тодi вона 
переходить в ...
4.Утечка вiд дiєслова ...
5.Воно характеризує 
виключно неживi речi i до 
того ше й...
6.Особливо прудкими тi речi 
стають на...
7.Коли утечка сильно вже 
роз-бунтується, то 
переходить на людей, i ...
8.Усушка вiд дiєслова...
9.Коли усушка висмоктує 
останнi соки з сухих речей, 
починають розбухати, як 
примiром, ...
10.Коли усушка переходить 
у пошесть, тодi усихають 
цiлi га-лузi народного госпо-
дарства, а розбухає ...
11.Утруска, на думку автора, 
повинна закінчуватися,
мабуть...
12.По теорii, треба б усiх, 
хто з цього має користь, ...
13.Це повиннi зробити, на 
вiдмiну вiд теоретикiв , ... 

на "у"
сипатися

засипку
тiкать 

рiдкi 

залiзницях  у вагонах

починають тiкати  зав-
складами,заввiддiлами 
усихать 

завскладами 

невеликий гурт насе-
лення 

трусом
трусонути, всипати,
посадити на усушку

практики
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ГРИГІР ТЮТЮННИК,
„Оддавали Катрю”

1.Пізньої осені, як листя в садках 
опало й зосталося тільки на...
2.До хутірського лавочника 
Степа-на Безверхого приїхала 
наймолод-ша з трьох дочок 
Катря й оголоси-ла, що...
3.Батьків ця звістка....

4.Обранець Катрі працює на 
шахті...

5.Катрі жених подобається, а 
татові й мамі...
6.Катря сказала про жениха з 
такою недівочою печаллю в 
голосі, що батькам стало 
зрозуміло: розраюва-ти чи 
зволікати....
7.У сітлиці було чисто й затишно, 
як буває тільки в хатах, де...
8.Катря просить батьків з 
женихом не розбалакувати, бо...
9.Степан пішов до корови і ні з 
сього ні з того ...

10.Старші дочки Степанові 
поїхали шукати щастя...
11.Тепер і Катря вилітає з 
рідного гнізда, а ви, мамо й 
тату,...
12.Килину Волохівську були 

бузку та вершеч-
ках  тополь

виходить заміж
не втішила, але 
й не засмутила
інженером-
економістом

з ним не жити

з весіллям не 
слід

не сини, а дочки
ще щось не так 
скажуть
увірвав корову 
навильником по 
боку
одна у Сибір а 
друга на цілину

живіть, як знаєте

„Тут народилася, 
тут і вмру...”
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односелець Грицько Розсоха 
виявився ...
32.Сусiдка написала Грицьковi.
Вiн приїхав. Неприємностi поля-
гали в тому,що вiн похвалив 
книж-ку письменника за те, що 
той ...
33.Хворiй Ганнi районна комiсiя 
рекомендувала легшi роботи, 
але ...
34.Цього року Ганнина бурякова 
смуга в полi ...
35.Суддя, булькаючи словами, 
прочитав присуд, де було 
записано:...

36.Пiсля суду Ганну мучила 
спрага. Вагаючись, вона зайшла 
до кафе "Пиво-води" i там 
побачила Рукавицю i Шила, якi...
37.У Ганни стемнiло в очах. 
Вона, наче пiдбита птаха, ...
38.Побачивши чаєчку чубату над 
копанкою бiля подвiр’я, 
Грицьковi подумалось, що то, 
може,...
39.З осокора, якого зрiзали тiєї
осенi з якогось  безголів’я, 
Грицько самотужки витесав ...

iноземним 
шпигуном

любить свiй народ i
свою землю

в колгопi їх немає
лишилась неви-
копаною
"визнати винува-
тою,засудити на 
пiвтора року ви-
правних 
робiт...замiнити
працею при 
колгоспi"

пили голiлку i 
сміяли-ся
махнула руками i 
опустилася на 
пiдлогу

материна душа 
лiтає

матерi на могилу 
хреста 
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ОСТАП ВИШНЯ,
"Зенiтка" 

1.Дiд Свирид сидить на 
колодках i...
2.Дiла у дiда, як казали отi песи-
головцi, ...
3.Дiд навчився по-нiмецькому, бо 
був...
4.Вiд дiда у соприкосновенiє з 
землею пiшло...
5.Коли прийшли фашисти, дiд 
опинився в..
6.Коли дiдовi захотiлося взнати, 
хто в його хатi за хазяїна 
править, витяг вiн з очерету 
човна i ...
7.Дочекавшись, доки з хати 
вийдуть новi хазяї, дiд побачив, 
що двоє були фашисти, а 
третiй...
8.У хатi душно, то староста повiв 
фашистiв ночувати у ...
9.Пробравшись у хлiв, дiд 
Свирид у руках мав...
10.За три днi вороги поздихали, 
бо дід їм ...
11.Дiд Свирид не знає точно, 
скiль-ки йому лiт, чи ...
12.Дiд не побоявся фашистiв, бо 
вiйна - це ...
13.Дiд весь вiк воював з...
14.Дiд Свирид вважає, що його 
баба сама б ...

струже  
верболозину 

гут!
у соприкосновенiї  з 
ворогом
троє, яких загребли 
на
вигонi 

лiсi , у партизанах

висадився десантом 
у
себе в березi 

Панько Нужник,
староста

хлiв  на горище

залiзнi  вила-
трiйчата 
вилами животи по-
протикав

79 чи 89

його рiдне  дiло 
бабою Лукеркою
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15.Пiд час бойових дiй з бабою 
дiд наступати не наступав, а 
бiльше ...
16.Одного разу, в недiлю, дiд 
Свирид з кумом, ще й на 
достойне не дзвонили, ...
17.Щоб Лукерка не розбила дiда 
з кумом поодинцi, вони згуртува-
лись у ...
18.На "ура" взяти бабу не 
вдалося, вийшла промашка. 
Вони ...
19.Заранi пiдготовленi позицii у 
дiда з кумом був ..
20.Коли кум пробивався в розпо-
ложенiє своєї Христi, його таки...
21.Дiд Свирид згодився б вийти
з-за дiжки з сирiвцем та галушок 

поїсти, але при умовi, що баба ...
22.Найчастiше баба Лукерка дiда 
з кумом вiдтiсняла до ...
23.Кум Свиридiв був також 
крiпкий...
24.Коли Лукерка вигукнула 
"Знову за люльки!", то кум з 
кислицi вiдразу у...
25.Дiд Свирид, коли падав з 
кислицi, то..

26.Коли дiд Свирид очунявся, то 
у нього..

на дивiзiю  з 
рогачем
пiшла 

одбивав атаки

не видержали, хиль-
нули

вiйськове  
соєдiнєнiє 

не поховали рогачiв 

погрiбник 
рогачем контузило, 
але з нiг  не збило

рогача покине
водяного рубежу, до  
рiчки 

льотчик, ас

пiке 
протаранив Лукерцi  
спiдницю  i врiзався
в землю

рулi  повороту нi  в
руках,нi  в ногах не 
дєйствували , а 
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22.Ганна одержала 
повiдомлення, що Данило 
загинув ...
23.У сорок четвертому Ганна не 
змогла здати молокопоставки, i 
Устим Рукавиця та фiнагент 
Йосип Шило ...
24.Лаючи Устима та Йосипа, 
Ганна назвала їх ...
25.Опiвночi до Ганни прийшли 
вiсiм чоловiк, щоб вона 
пiдписалася на позику. Було 
темно. Рукавиця обманив Ганну, 
i вона пiдписалися замiсть 
трьохсот карбованцiв на ...
26.Йосип Шило прийшов до 
Ганни з мiлiцiонером. За 
кiльканадцять недоплат вони ...
27.Написавши у вiйськомат, 
Ганна одержала повiдомлення, 
що податки з неї стягнено непра-
вильно, але вiйна скiнчилася, то 
пiдсвинка вiднесено на рахунок 
...
28.Через пiвроку Ганна 
одержала одна за одною двi 
похоронки на ...
29.Раптом повернувся Грицько, 
який був поранений у ...
30.Грицько в конторi так грюкнув 
кулаком по столу перед 
Рукавицею, що той ...
31.Згодом у сiльрадi на зборах 
Рукавиця заявив, що iхнiй 

мобiлiзували

у бою пiд Харковом

забрали корову

мордатими 
кнуряками

тисячу триста

забрали порося

майбутнiх м’ясо-
поставок

Омелька i Микиту

голову

рачки лiз до дверей
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10.У тридцять третьому померла 
посербниця Ганни ...
11.Ганна любила спiвати. Всi 
казали, що з її голосом спiвати у 
...
12.На той час, коли Ганна 
фотографувалася - за три роки 
до вiйни - їй було ..
13.Омелько i Ганна довго не 
вступали до колгоспу, трохи не 
пiшли в старцi. Порушуючи 
заборону, вони ...
14.Розкiшне обiйстя було у 
Розсох. Ганна любила все ...
15.Нiчого Омелько так не любив 
робити, як ...
16.Тодiшнiй голова колгоспу 
Кузьма Дiренко часто просив 
Ганну послати своїх хлопцiв не в 
школу, а на роботу, називав їх ...
17.Омелько був чоловiк майстро-
витий. Це вiн поставив за селом 
один бiля одного ...
18.Данило, старший син, на 
початок вiйни служив у армiї i 
зустрiв ворога ...
19.Грицько, середнiй син, пiшов 
на вiйну з ...
20.Вiд Омелька, якого забрали 
на вiйну на другий день, Ганна 
одер-жала ...
21.Коли село визволили вiд 
фашистiв,меншого сина Микиту 
...

сiмнадцять лiт

двоє хлопчикiв

Оленка

театрi

тридцять сiм

зарiзали теличку i 
ховали м’ясо
чепурне, гарне, 
красиве
варити кашу, яку 
називав "рябком"

"запорожцi"

три вiтряки

на кордонi

iнституту

всього два листи
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27.Коли прийщли нашi,  дiд 
Свирид демобiлiзувався, робить 
дiткам пищики у дитсадок та ...
28.Показучи свою "зенiтку", дiд 
нiжно погладив...  

кабiна  i весь 
фюзеляж мокрi-
мокрiсiнькi 

череду з евакуацiї 
виглядає 

свої вила-трiйчата 

Остап Вишня.
„Мисливські усмішки”

„Відкриття охоти”
1.Щороку відкриття полювання 
буває двічі, на птицю і на звіра.
Це перші числа ...
2.Перед мисливцем дуже важке 
зав-дання, куди їхати, якщо 
щодня ...
3.Серед мисливців немає 
жодного, з ким би не можна було
...
4.У Івана Петровича  пес мав 
таку стойку, що  коли його 
забули в лісі і з’явилися через 
рік, то побачили, що ...
5.Коли того пса посилали з 
грішми за вином, то не можна 
було грошей більше давать, бо
6.За Іваном Петровичем з 
Флейтою колись чотирнадцять 
вовків гнало-ся, і ...
7.Колись мисливці прикололи до 
вбитого зайця записку ”За що ви 

серпня і листопада
називають інше і 
кра-ще місце

поїхати на 
полювання

стоїть кістяк з під-
нятою лапою

решту обов’язково 
проп’є

обидва сірі

короткозорого бух-
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мене вбили ?!” і спрямували на 
нього...
8. Один дідусь, ще будучи 
молод-шим, без рушниці завжди 
додому з качками приходив. Він 
ховався в очереті і кричав...
9.Покотилася зоря....Сіріє... 
Перший постріл. Полювання....

галтера

після пострілу 
„Рятуйте!”

відкрито!

ГРИГОРІЙ КОСИНКА, 
„Мати”

1.Син кричить на батька, щоб із 
во-за забрав кирею, а батько 
докірливо каже, щоб хоч він не 
кричав на ньо-го, бо ...
2.Син вирішив їхати, щоб 
привезти до хворої матері ...
3.Батько сходив Херсонщину,
троє  літ протрубив у шахтах, у 
Кривому Розі, така сила в нього 
була та...
4.Материні губи ловили повітря, 
а голосу не було. Треба їхати! 
Син, ставши на коліна, сказав: ...
5.У матері починалася гарячка.
Їй  знову лили на гаряче тіло...
6.Польська армія відступає 
перед босими більшовицькими 
частина-ми. Оповідач не знає, 
хто ж у селі зараз, чи ...
7.Польський солдат, побачивши 
воза, каже, що хлоп молодець, 
сам...

так його закричали 
за місяць, що жить 
не хочеться

лікаря

зносилася

- Простіть мені, 
мамо.

самогонку

пани, чи товариші

до штабу їде
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як сказати  дiтям, що ... 
випити за батька, 
ще й пiсню 
заспiвати

у них немає тата

ЮРIЙ МУШКЕТИК, 
"Суд"

1.Лiкарi не знають, вiд чого у 
Ганни болi. Кажуть,  вiд ...

2.Ганна не дивилася в зал суду, 
бо ....
3.У суд на Ганну Розсоху подав 
голова колгоспу Устим Рукавиця 
за те, що ...
4.Ганна не вiрила прописаному 
їй адвокату, надто пiсля того, як 
бачила, що вiн ...
5.Пiсля виступу Устима Ганна 
заплакала з образи на ...
6.Устим не раз чаркувався з 
чоловiком Ганни Омельком, був 
спочатку бригадиром, потiм ...

7.У залi суду було багато людей, 
бо мав вiдбутися процес над ...
8.Ганна вийшла замiж за вдiвця 
Омелька Розсоху на двох дiтей, 
коли їй було...
9.У Ганни та Омелька 
народилось ще ... 

серця, радикулiту, 
пе-
чiнки i пiдшлункової
залози

сором спопеляв її

Ганна не виробила 
мi-нiмуму 
вихододнiв

люб’язно розмовляв 
з
прокурором

неправду

директором 
цегельнi i
став головою 
колгоспу
багатожонцем i 
аферистом



138

Платон вiдповiдає, що в держави 
таких мiльйони, а ...
49.Сина Крячка Ванька 
позбавили волi на ...
50.Павлик iнститут не кинув, а ...

51.Влiтку Павлик i Оля 
працювали в будiвельному 
загонi на Пiвночi i заробили ...
52.Вiля пояснив Танi, що вiн 
приїхав для того, щоб ...

53.Хоч Петро i написав Лiдi 
записку з дозволом до нього не 
повертатися, але якщо б вiн 
навiть старцювати пiшов, вона 
його ...
54.Коли прийшла Клава i потра-
пила саме на обiд, Платон пiдвiв 
її до вiльного стiльця i сказав:...
55.Павлик i Оля грошi вiддали 
батьковi i подарували ...
56.Батько вирiшив, що всi зiбранi 
грошi буде витрачено на ...
57.Павлик i Оля ще вчаться, 
тому житимуть разом з ...
58.Коли зайшов сусiд Крячко, то 
був здивований тим, що Платон 
вiдпочиває. Такого ...
59.Танi, як найкращому оратору, 
доручають сказати тост. Вона 
пропонує ...
60.Вийшовши з хати, Крячко думає,

в нього дiтей 
четверо

три роки в колонiї
перевiвся на 
вечiрнiй
факультет

близько двох тисяч
написати портрет 
Платона 
Микитовича,  вiн 
для нього засвi-
тився

однаково любити 
буде

-Оце твоє мiсце 
буде i
стiлець твiй

батьковi кожух
квартири для 
Федора i
Клави, Петра i Лiди

батьками

свiт не бачив
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8.Щоб не підвозити до Волині панів,
дядько Василь поховав ...

9.Один з трійки польських кавале-
ристів, полковник, ударив оповіда-
ча...
10.Польський солдат, що супровод-
жував юнака до штабу, наказав ви-
вернути кишені, а коли там нічого 
не виявилося, крім квитанції, забрав
у нього...
11.Навантаживши кулеметні стріч-
ки, оповідач має надію прорватися
через  лінію фронту, щоб ...
12.По телефону польським 
солдатам передали, що на фронт 
виїхав ...
13.Не привезе юнак Андрій лікаря 
до матері, бо бачить, як
Зеленогаївська лікарня...
14.На підводу тепер поклали...

15.Польські солдати, які 
багнетами спинили коня, на воза 
ще поклали ...
16.Польський штаб та Червоний 
Хрест зникли невідомо куди.
Юнак висрілив у переляканого 
кавалер-риста, інший утік. А він 
поїхав....
17.Із сіней хати дядька Василя 
вибіг брат Петро і повідомив, що 
мати...
18.Граф обіцяє озолотить, 
погрожує, але стріляти в нього не 

колеса з воза
нагайкою, різнувши 
кривавою смугою 
лице

позолочений 
хрестик

привезти доктора

граф

горить тихо та ясно
тяжко пораненого 
графа
свого пораненого 
товариша

у село

вночі вмерли

він і так готовий

дубового хреста
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довелось, бо...
19.Зайшовши у свій двір, хлопець 
побачив, як майстри під повіткою 
тешуть...
20.Зайшовши в хату, син в 
останній раз ...
21.Майстер підказує, що на хресті 
слід написати просто, без латини 
„Оксана Андріївна Романюк”, але 
так не можна. Треба написати ...

цілує мертві руки 
матері

мати

ГРИГОРІЙ КОСИНКА,
„В житах”

1.Я пам’ятаю хороше тільки 
ранок.
- Ну, ну ... вже й цілуватися лізе!
Це сказано до...
2.Дізік – страшне слово, бо в 
рево-люційній термінології це...
3.До села йти небезпечно, тому 
оповідач вирішив йти левадами 
у ...
4.Оповідач, Корній Дізік , вирішив 
не снідати. Хіба можна до 
служби божої...
5.Степ для Дізіка  знайомий, як і 
його „японочка ”, тобто...
6.Гнилищанський багач Дзюба 
проїхав дорогою. З кимсь розмо-
вляв про тих, хто вночі 
приходить з винтовкою  до вікна і 

сонця

дезертир

жита

хоч рісочку до рота 
брати

обріз рушниці

Дайош!
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дружинi, що вони у 18 можуть 
вибирати, у 21 можуть бути 
членом уряду. А вiн би у 
Конституцii записав : ...
41.Платон на пару днiв вирiшив 
поїхати до Петра, щоб подивити-
ся ...
42.Молодий художник Вiля при-
йняв Платона за столяра i 
сказав, що вiн, мабуть, зробить 
ослiнчика i пiвника, бо Петро 
Платонович хоче, щоб усе було 
...
43.Погостювавши, Платон 
робить висновок, що Петро 
здорово живе.
У нього є ...
44.Якщо в добрi i шанi син, то 
батько...
45.Вiля вiдмовляється 
одержувати свою зароблену 
квартиру в кiнцi Качаловської, бо 
там ...
46.Платон допитується, чому 
Петро пiдписав дозвiл на 
спорудження житла i говорить, 
що найбiльше шкоди приносять 
маленькi ...
47.Батько радить Петровi сiсти i 
чесно написати, що вiн 
помилився, там...
48.Петро, заперечуючи батьковi, 
говорить, що в держави є кому 
перевiряти i наглядати,на що 

розпадається 
монархiя

з 16 рокiв їсти свiй
хлiб

як живуть, як на хлiб
заробляють

так, як у батька
квартира, державна
машина, дача, зар-

платня чимала

вдвiчi щасливий

дуже шумно, жити 
буде людям погано

временщики

жити людям не 
можна
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мораль-ного боку непевний. Вiн 
за ...
31.На дорiкання батька, що сім’ю 
на пересуди виставляє, Федiр 
заявив:...
32.У Маляра, якого запросив 
Платон, свiй закон: зарплатня до 
копiйки сім’ї,  а ..
33.Для Маляра горiлка - це лiки 
вiд...

34.Клава, що прийшла на виклик 
Платона, пояснює, що хвороби 
не мають вихiдного, та й ...
35.Платону Маляр пояснює, що 
йому жiнка зобов’яза всiм. Вiн її 
...

36.Клава заявляє чоловiковi, що 
вона кохає Федора, а кохання де 
народилося, там i хоронять. У ...
37.Маляр зробив висновок, що всю
цю "iсторiю  з епiлогом" розповiв 

мовчки ...

Дiя друга
38.Сусiд Крячко прийшов по 
валер’янку, бо його сина взяли в 
мiлiцiю, i тепер вiн на виду у всiх 
...
39.На дорiкання Платона Крячко 
вiдповiдає, що вiн його вчить, а в 
самого...
40.Про дiтей Платон говорить 

професiя

лiкаршею 
волочиться

- Я люблю Клаву!

навар - собi
хандри, горя, щастя,
бездiлля, 
перевтоми,
кохання, ревнощiв

лiкар теж
взяв горобеням 
задрипаним, вивчив 
на лiкаря

серцi

Платон Ангел 

вулицю пiдмiтатиме
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гукає: ...
7.Згадавши розстріляного 
комуніста Матвія Киянчука  і те, 
коли його вели, Корній думає, що 
він був...
8.Побачивши на дорозі червону 
ху-стку, Корній устав і йде 
назустріч в надії, що хоч...
9.Од здивування підсунув на 
лоба картуз. Перед   Корнієм 
стояла ...
10.Дівчина рвонулася до Корнія і 
крикнула, що вони з ним...
11.Поклавши голову на коліна 
Уля-ні, Корній  думав про неї, що 
це бу-
ла загублена в житах ...
12.На запитання, чи Уляна й досі 
його любить, дівчина назвала 
Корнія ...
13.Корній Дізік  п’яний від щастя 
в житах, і йому плювать  на 
смерть, йому хочеться ... 

молодець

пиріжка дасть

справжня Уляна

не вороги

його доля

безстидником

співати

ВАСИЛЬ БАРКА, 
"Жовтий князь"

1.Дарія Олександрівна збирає 
дочку в ...
2.Присланий партiєю Григорiй 
Отроходiн зiбрав у сiльську Раду 
селян i вимагає ...
3.У Мирона Даниловича Катран-
ника, як i в iнших селян, хлiба 
немає, бо ...

церкву

здати весь хліб

весь забрали
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4.Хлопчики Микола та Андрiй 
Кат-ранники утворюють новi 
слова, пер-шою частиною яких є 
слово "хлiб", а саме ...
5.Дiя повiстi вiдбувається у селi з 
назвою ...
6.Ця недiля для вiруючих села 
була найнещасливiша, тому що 
...
7.Пiд час цього заходу жителям 
села вдалося ...
8.Партiйцi приїхали на пiдводах 
до Катранника i ...
9.Мiлiцiонера, який говорив про 
душителiв України, було ...
10.Секретар райкому партiї 
застре-лився, бо ...

1.Рятуючи церковну чашу, пiчни-
ки - найчеснiшi люди в селi, її ...
12.У пошуках хлiба Мирон Дани-
лович їде на ...
13.Iз мандрiвки Катранник привiз 
...
14.Допомiгши вночi поховати 
дiда Гонтара, замiсть плати 
Мирон Данилович одержав ...
15.Перша жертва голоду у сім’ї
Катранникiв ...
16.На другий пiсля похорону 
день у Катранникiв помер ...
17.Дарiя Олександрiвна з двома 
дiтьми вирiшує рятуватися вiд 
голоду тим, що ...

хліботруси, хлібо-
куси, хлібопроси, 
хлібокради, хлібо-
дари, хлібохапи 

Кленоточі 
комiсiя  закривала 
їхню церкву
врятувати деякi  
цер-ковнi  
коштовностi 
шукали хлiб, 
забрали останнi  
харчi 

розстріляно
не мiг  виконати 
дуже завищенi  
плани

замуровують в ямi

Воронежчину
два мiшки  лузги
пораду, де знайти 
в кагатi  перебiрки  
картоплі

бабуся

старший син 
Микола

поїде в мiсто  
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20.Платон Микитович винiс два 
чемодани, вiддав Павликовi його 
97 карбованцiв i сказав:...
21.Платон вважає, що люди не 
дуже жалiтимуть Павлика. У них 
...
22.Шоб придбати ще 60 карбо-
ванцiв, Планон Микитович, хоч 
на пенсiї, влаштувався ще в ...
23.Крячко розповiдає, що була 
революцiя, полiтгуртки, наглядна 
агiтацiя, п’ятирiчки, соцзмагання, 
а Платон вистояв зi своєю iдеєю 
- ...
24.Говорячи про сина Крячка, 
Ванька, Платон заявляє, що вiн 
не працює, а їсть, не заробив, а 
тринь-кає - значить ...
25.Кореспонденту з газети 
Клокову про свою мету в життi 
Ангел ска-зав:...
26.Платон вважає, що є два 
шляхи мати грошi ...
27.Кореспонденту Таня 
розповiдає, що вона закiнчила 
школу з медал-лю i ...
28.Крячко дорiкає Платону за те, 
що сина з двору вигнав i називає 
його:...
29.Лiда говорить Платону 
Микитовичу, що, на її думку, бути 
дружиною - це ...
30.Крячко приносить Платону но-
вину, що його син Федiр з 

коханню

медучилищi

медсестрою

- Бери - i в добру 
путь! Живiть!

своїх клопотiв повно

хлiбний магазин 
приймальником

гони копiйку!

злодiй

- Добре жити!

заробити або 
вкрасти

пiшла працювати на 
завод

-Дикий ти чоловiк.
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трiйку. Мати радить мовчати, бо 
якщо батько почує, то ...
7.Петро Лiдi розповiдав, що вiн 
нiколи не бачив, щоб батько ...

8.Коли сім’я сiдає обiдати, то 
Лiда теж не буде порушувати 
традицiй. Тут кожен сам ...
9.Лiда дiстала пляшку вина, але 
Платон Микитович сказав, що ...
10.Перед початком обiду Платон 
Ангел витяг "той самий блокнот", 
щоб ...
11.Таня зауважує, що грошi на 
заводi одержуй, а ...
12.Таня також вчиться на курсах 
iноземних мов, бо хоче стати ...
13.Павлику батько радить на 
канiкулах пiти працювати не на 
завод, а записатися у ...
14.Павлик заявив, що вiн ...
15.Батько цю думку радить вики-
нути геть. Тодi треба женитися, 
як у ...
16.Павлик з Олею вже ...

17.Хоч з милим рай i в куренi, 
але, на думку Платона Ангела, в 
куренi живуть злиднi, а злиднi ...
18.Оля вчиться на другому курсi
у ...

19.У Олi батько втiк,  як вона ще 
маленькою була, а мама працює 
...

обiд пропаде

вiдпочивав.Усе 
щось
робить

собi принесе 
стiльця

вино не для обiду

записати, хто 
скiльки
грошей принiс

дома здавай

стюардесою

тi бригади, що на 
Північ їдуть
жениться

гаманцi грошi 
завелися
записалися i 
весiлля
згуляли в 
гуртожитку

перегризуть горло
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18.Чоловiк iз села Ситнягiв 
закли-кає жителiв Кленоточ 
разом з iншими вночi йти ...
19.Пiд час походу на млин варта 
зустрiла голодуючих
20.Щоб очистити мiсто вiд бро-
дячих голодуючих, влада влаш-
товує ...

21.Знайшовши кiнський маслак, 
Катранник згадав,що у мерзлiй 
землi...
22.Сизе м'ясо спочатку боялася 
їсти...
23.Конкурентом за сизе м'ясо, з 
яким подiлився Мирон 
Данилович, був ...
24.Пiд час посiвної на 
колгоспному 
полi сiячi кидали зерно так,
щоб...
25.Жменю соняшникового 
насiння на дорозi Катраннику 
розсипав...
26.Щоб якось вижити, батько i 
Андрiйко ловили...
27.Одержавши листа вiд косаря 
Калинчака, Мирон Данилович 
вирiшив їхати...
28.У мiстi на складi "Союзхліб”
через ворота Катранник 
побачив...

29.Пiд час облави на вузловiй 

шука-ти хліба

у млин i силою 
взяти борошна 

кулеметним вогнем
облави, людей 
автомашинами  
вивозять в степ
кiлометрiв  за 40 

закопано коня

Оленка

дід  Гiльчак 

попало в рота 

тракторист

ховрахів i горобців 

на  Кавказ
гори зерна , що 
гниє під драними 
брезентами

в глибокий яр iз  
па-лаючими  
деревами



28

стан-цii разом з iншими забрали i
Кат-ранника i вивезли ...
30.Подiлився обiдом iз Катран-
ником пiсля вантаження дощок у 
вагон ...
31.У "совхозi", куди прийшов 
Катранник, вiн став працювати ...
32.Пiсля перевiрки документiв i 
звiльнення з роботи Катранник 
їде у ...
33.Жiнка в поїздi розповiдає про 
арештанток, якi поки проходили 
800 км по етапах, ставали ...
34.Андрiй з однолiтком Олексою 
Крiликом на березi ловлять 
корм, знаний з первiсних 
тисячолiть, а саме ...
35.Тепер мiсяцям дано новi 
назви, а саме: вересень-...,
жовтень-...,
листопад-..., грудень-..., сiчень-
..., лютий-..., березень-..., квітень 
–

36.Чужого пса, який забрiв у двiр 
до Катранникiв, мати i син ...
37.Добираючись додому, 
Катран-ник упав у степу. Йому 
мiг допомогти Отроходiн, але не 
до-помiг, бо Катранник не сказав, 
де ...
38.Коли Катранника люди 
пiдвезли, а потiм i завели в двiр, 
то тут вiн ...

залiзничник  Петро 

конюхом

Білорусь

проститутками 

ракушки  
розбоєнь, худень, 
пухлень, трупень, 
могилець, людо-
їдень, пустирень,
чумень  
заманили в сiни, 
вбили i з’їли

сховано чашу 

помер
Оленки 

борошно

розлучились
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переписати пергамен, а той, де 
згадувалось про Сивоока...
119. Гюргій поховав Сивоока в 
соборі під мозаїкою, а пергамен, 
який забрав у Пантелія...
120 Під час освячення собору на 
го-лову князя Ярослава 
митрополит поклав...
121.Дочка Ярослава і Забави 
втекла від нього в Новгороді, 
втекла й у Києві, хоч  князь 
Ярослав хотів застосувати владу 
і силу. Межа влади  є ...
122.Дочка Ярослава заховалася між
людьми. Народила сина від Сиво-

ока. І син його – серед нас. Із його... 

ОЛЕКСIЙ  КОЛОМIСЦЬ,
"Дикий Ангел"

Дiя перша

1.У домi Ангела Лiда вiдчуває 
спокiй, тут мовби маленька ...
2.Мати Уляна посилає Таню на 
город по цибулю. Город у них ...
3.Таня зауважує, що їх "Запо-
рожець" уже сам повертає на ...
4.Лiда повiдомляє, що вони з 
Петром надумали купити ...
5.На базар за кермом 
"Запорожця" поїде той, ...
6.Павлик схопив у iнститутi 

неприступна 
фортеця

за гаражем

дешевi базари

машину

кому тато скаже
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Рік 1032. Київ
110.Отрок Пантелій записує 
щодня те, що велить Ярослав. І 
повчає, що писати треба про 
велике, опуска-ючи...
111.Ситник вислідив,  що 
Пантелій щось дописує і...

1966 рік. Літо. Київ.
112. Борис Отава  поїхав у 
Москву, по телефону домовився 
про побачення з Таїсою, але 
здалека тільки побачив, як 
вона...
113.Потім Борис отримав 
довгого листа від Таїси, з якого 
так і не зрозумів, ...

Рік 1037. Осінній сонцеворот. 
Київ

114.Коли Ярослав забрався до 
Сивоока на риштування і сказав, 
що він незвично кладе мозаїку, 
Сивоок відповів, що ото тільки ...
115.Сивоок працював з 
натхненням і нетерпінням. 
Частину роботи віддав 
помічникам, щоб встиг-нути...
116. На будівництві Сивоока 
знайшла дівчина. Це була...

117.Коли Сивоок  запропонував 
коханій йти з ним світ за очі, їх 
зустрів Ситник з вартою. Дівчина 
втекла, а Сивоока...
118.Вранці князь Ярослав звелів  

незвич-но

виконати фрески 
зовні собору
Ярослава, дочка 
Забави і князя 
Ярослава

вдарили ззаду 
мечем по шиї і 
вбили

знищити
теж сховав у глечик 
і замурував у стіні 
собору

імператорську 
корону

вільна людина

талантом і горінням 
душі 
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39.На другий день не стало ...
40.Приїхавши в мiсто, срiбну зас-
тiбку продали у "Торгсiнi" за ...
41.Пiд час посадки в поїзд мати i 
син ...
42.Андрiй, побувавши з дядьком 
у Бiлорусi на заготiвлi лiсу, вирi-
шив ...
43.Дарiя Олександрiвна, 
шукаючи сина в мiстi ...
44.В руках матерi лiкар побачив 
...
45.Повернувшись додому, 
Андрiй, як i багато iнших, ходив у 
поле ...

46.Пiд час жнив Андрiй працює в 
полi. Вiн ... 

47.Андрiй прийняв рiшення їхати 
...
48.Виходячи з села, Андрiй 
поба-чив, що сонце сходить над 
тим мiсцем, де...

повернутись 
додому

померла
Оленчин зошит

рвати i їсти зеленi 
колоски
носить снопи, 
палить
вогнища, щоб 
заглу-шити сморід
шукати маму

заховано чашу

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ,
„Майстер корабля”

1. Автор оповідач константує, що
сиве волосся до чогось зобов’язує,
адже йому вже за ... 
2.Молодий кінорежисер пропонує 
оповідачеві переглянути картину-
шедевр під назвою ...

сімдесят

„Біла пустеля”
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3.Згадуючи молодість, автор опи-
сує Місто, яке розташувалось...
4.В театрі опери і балету, де всі 
танцюють, оповідач бачить тільки 
одну жінку ...
5.Наречена, якій присвятив себе 
всього автор, для якої полюбив
море, над яким колишеться могут-

ній корабель, має ім’я. Звуть її...
6.Згадуючи Сева, автор звертає ува-
гу, що в нього на стіні висить пор-
трет ...
7.Директор кіностудії колись був
моряком і згадує, що розставляти 

міни – то ...
8.У їдальні  часто більше псів і
котів, ніж людей. Людям часто при-

ємно погладити ту тварину, до якої
торкалось...

9.Розповідаючи, яких людей він 
любить, Сев розповідає про діда, 
який боровся за життя, але на другій
сотні літ його...
10.У Тайах мати була слов’янка, а 
батько ...
11.Коли дітей перевозили паропла-
вом, сталася катастрофа, тому що у
корабля був кіль ...

12.Майк, син письменника, прочи-
тавши батьків твір, зробив висновок, 
що він ще ...
13. Екземпляр людини, яку викинув
шторм на берег, мав  ім’я ...

14.Моряк розповідає, як їх обманив

на березі моря

Тайах 

культура нації

його діда

вірна смерть для 
матроса

начальство

розірвали вовки

італієць

з іншого корабля, не 
його

молодий

Богдан
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а Коснятина наказує...
100.Ситник дізнався і сказав
Ярославові, що Забава має...

101. Майстрів на чолі з Гюргієм, 
які йшли в Чернігів, перехопили і 
запропонували їм....
102.Під час відвідин Ярославом 
святого в печері той сказав, що 
ко-лотяться всі землі від нової 
віри, 
і ще...
103.Ярослав вибирав місце для 
собору, а також втрішив довкола 
Києва...

1966 рі. Перед вакаціями. 
Західна Німеччина

104.У Західній Німеччині Борис 
Отава мав відвідати Марбург, 
але Вассеркампф ...

Рік 1028.Теплінь.Київ
105.Коли Міщило виклав план 
будівництва собору Ярославові, 
Сивоок сказав:...
106.Гюргія підтримав Сивоока  і 
запропонував до Ярослава піти...
107.Князь Ярослав проект 
Сивоока...
108.Після знущань Ситника та
Міщила Бурмаки над Ісою вона...

1966 рік. Вакації. Західна 
Німеччина

109.Осендорфер подасть оскар-
ження, що Борис Отава у війну 
брав пряму участь у...

мала церква, князю!
удвох із макетом із 
воску

схвалив
кинулась із кручі у 
воду

вбивстві Шнурре-
німецького 
професора

другорядне

доніс Ярославу

пішла з іншим

що їй від нього 
треба

мистецтво, як 
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91.Борис повідомляє Таї, що він 
їде до...

Рік 1026. Літо. 
Константинополь

92.Дванадцять років віддав 
Сивоок Агапітові, багато 
навчився тради-ційного в 
мистецтві, але він не забув...
93.У Агапіта було багато 
коханок, а одну з них у нього 
відібрав Сивоок, але сказав , що 
гріх перелюбства такий великий, 
що його творити одному...
94.Коли Сивоока із майстрами 
від-правили будувати церкву на 
ост-рові, він там зустрів дівчину, 
яку прозвали...
95.До Константинополя прибули 
посли від Ярослава, який 
просить прислати йому майстрів 
для...

Рік 1026. Падолист. Київ
96.Карлик Бурмака заробляє 
собі на життя при князеві тим, 
що....
97.Після того, як Ярослава 
врятував після невдалої битви 
Ситник, він став у Ярослава...
98.Коли Ярослав відвідав 
Новгород і хотів побачити 
Забаву, то дізнав-ся, що вона 
тепер...
99.Ярослав посилає в Новгород 
князем свого сина Володимира, 

будівництва собору

говорить все на 
нього, що хоче

нічним боярином

ігуменя Марія в 
монастирі

посадити в поруб у 
землі Ростовській

дочку 

будувати в Києві

тисячу літ колоти-
тимуться

звести нові вали.

робив усе, щоб 
поїзд-ка не 
відбулася
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полковник, а про те, що вони 
пли-вуть не додому, він вивідав у
...
15. Тайах прислала листа із ...
16. У кав’ярні компанія веде 
розмо-ви про морські пригоди, 
про будів-ництво необхідного для 
зйомок ...
17.Іншого листа Тайах прислала 
вже з іншого італійського міста ...
18.Тайах у листі написала все до 
дрібниць і хоче повертатися
додому, тому просить 
приготувати їй ...
19.Директор дав завдання зняти 
документальний фільм про 
офіційну зустріч...
20.Старий хазяїн трамбака 
розпові-дає про випадок, який 
стався з ним та коханою 
дівчиною, і після якого він  пішов 
був у ...
21.Сев оголосив, що вони 
готують корабля для ...
22.Роботою над документальним 
фільмом, зізнається автор, він 
роз-будив у собі...
23.Професор у розмові з автором 
фільму сказав, що людина –
натура творча. Людині треба, 
щоб її робота залишалась після 
неї самої жити. Тоді людина 
працюватиме так, ...
24.Коли після розмови з 

дочки полковника
Генуї

парусника

Мілана 

прощення гріхів
комісара 
закордонних справ з 
турецьким міністром

монастир
картини і 
навігаційної школи

машину, яка не 
може гаяти ні 
хвилини

як співає

поранила ножем

Богдан
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Професо-ром автор вирішив 
пройти в порт, його перестріла 
темна постать і ...
25.На допомогу в бійці з 
невідомим нагодився ...
25.Професор дає поради, щоб 
дерево на будівництво парусника 
брали тільки рубки ...
26.Богдан підозрює, що та темна 
постать вночі, то ...
27.Тайах і Сев ходили в цирк, де 
бачили символічних тварин і 
птахів, а саме...
28. Син письменника у 
зауваженнях до роману звертає 
увагу та трикут-ник: Сев, Богдан і 
редактор. Ще невідомо, який бік 
трикутника...
29. Син не радить спрощувати. 
Тре-ба засвоїти назавджи, що, 
стоячи на місці, людина ...
30.Бриг спущено на воду. Коли 
всі вже розійшлися, хазяїн 
трамбака з горіхового дерева 
взявся вирізати фігуру, що стоїть 
під бугшпритом.
Зветься ця фігура ...
31. Богдан знову згадує свої 
мандри, розповідає, як він  
провчив ...
32. До колоди  з горіха приходив 
Богдан і довбав її. Із неї вилуплю-
валася ...
33.На новому кораблі зібралося 

пізньої осінньої або 
зимової

Сев 

коней, голубів і 
левів

бере Тайах 

рухається назад

майстер корабля

китайця.

червона дівчина, 
схожа на Біджан 

обох

не він
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варяги і...
81.Коснятин шепнув новгород-
ському воїну Тверяті, що варяг у 
нього дома. В результаті бійки 
варяги...
82.Князь Ярослав покарав тих, 
хто вбив варягів. Їх...
83. Під час Новгородського віча 
Ярослав оголосив, що новгород-
ським князем буде...
84. Того літа в битві за київський 
престол зійшлися у битві два 
брати...

1966 рік. Весна. Київ
85.Борис Отава згадує, як колись 
хотів поцілувати дівчину-
студентку біля криниці з святою 
водою, а бабера на них 
закричала:...
86.Борис згадує, як під час війни 
до них з’явився Бузина і 
повідомив, що інститутські 
сейфи...
87.Борису тоді, під час війни, 
вдалося привести на подвір’я 
собору...
88.Коли професор Гордій Отава 
душив за шию Бузину, 
Осендорфер приклав йому  
майже впритул до голови....
89.Партизани застрелили 
Штурре, а Осендорфер...
90.Тая запитує Бориса, чи зміг 
би він покинути все заради...

безбожники, 
безстидники, 
поганці окаянні

розбомбили

двох партизанів

пістолет і висрелив

все-таки втік

неї як жінки

Західної Німеччини

своєї рідної землі

не під силу, 
потрібна ще жінка

Ісса
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70.Кума баби Галі принесла 
звістку, що під Москвою...
71.Гордій Отава вирішив 
прийняти пропозицію Шнурре, 
щоб у такий спосіб...
72.Осендорфер був у Шнурре за 
денщика, а до війни він був у 
нього...
73.Колись, ще молодим, Гордій 
Отава у соборі знайшов 
глиняний глек з шматком 
пергамену, в якому йшлося про 
того, хто...
Рік 1015.Середліття. Новгород
74.Ярослав дізнався,що Забава  
без однієї руки. Він прозвав її...
75. Ярослав для Забави наказав 
Коснятину збудувати...
76.Прибули запрошені 
Ярославом варязькі війска.Їх 
розташували на дворі 
колишнього простого теслі...
77.Ярослав одержав із Києва від 
сестри Предслави грамоту, в 
якій повідомлялося, що князь 
Володи-мир...
78.Прибув Коснятин і привіз 
Інгігерду. У Новгороді відбулося 
пишне...
79. В цей час у Києві...

80. Брата Гліба, який не захотів 
залишитися на весіллі, за розпо-
рядженням Коснятина догнали 

Шуйця
окремий двір із 
церквою

Поромоні

тяжко хворий

весілля Ярослава
умер князь Володи-
мир

убили і привезли 
голову Коснятину

були вбиті
посікли мечами 
варяги

Коснятин, син 
Добри-нин

Ярослав і 
Святополк
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троє друзів. На запитання Сева, 
кого оби-рає Тайах, вона 
відповіла, що оби-рає ...
34. Оповідач переконався, що на 
руці Сева немає шрама. Отже, то 
був ...
35.Двоє ображених рибалок 
забра-лися на корабель, маючи 
намір ...
36. Погашений ліхтар на кораблі 
знову засвітив Богдан, а за ним, 
як тінь, ішла ...
37.Оповідачу вже сімдесят, але 
він і досі гостро відчуває запах 
саду, 
який ...

підпалити корабель

Тайах 

посадив

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ,
„Вершники”

„Подвійне коло”
1.Лютували шаблі, і коні бігали 
без вершників, і Половці...
2.Загони зіткнулись на рівному 
сте-пу під ...
3.Був серпень ...
4.Андрій нагадав Оверкові старі 
батькові слова: тому роду не 
буде переводу, в котрому....
5.Коли Андрій став проклинати 
брата іменем великої Росії-
матінки, Оверко крикнув:...
6.А над берегом моря походжає
...

не пізнавали один 
одного

Компаніївкою
1919 року

браття милують 
згоду

„Рубай його, коза-
цтво”
старий Половець
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7.Чубенко пояснив Мусієві, що 
тепер він...
8.Коли на Оверкове військо 
нале-тіли вершники з чорним 
прапором, Оверко зустрівся з ...
9.На  слова про згоду, брат 
нагадав Оверкові, що йому не 
треба рід, якщо вони на плечах 
несуть...
10. З Панасового маузера 
вилетіла смерть і вибила 
Оверкові...
11.Брат Сашко скулився на 
тачанці коло кулемета, йому 
мріялось, що рука ...
12.Коли Панас закінчив похорон, 
за дощем замайорів червоний 
прапор загону на чолі з братом 
...
13.Відпустивши гурт махновців, 
че-рвоний командир дав 
команду, і ку-лемети спинилися 
тоді, коли ...
14.Іван говорить, що рід 
розпада-ється, а ...
15. Панас в агонії вихопив 
малень-кий браунінг і ...
16.Так в степу під Компаніївкою 
одного дня Іван Половець 
загубив...

Червона гвардія

братом Панасом 
Половцем

анархію

мозок на колесо

матері смиче його 
за чуба

Іваном Половцем

завдання було вико-
нано

клас стоїть

вистрілив собі в 
рота

трьох своїх братів
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царем Василієм болгар, їх 
страшно покарали. 14 тисячам 
полонених було...
63.В той час Сивок намовив
деяких монахів до втечі, але 
втеча закін-чилася тим, що 
вони...

1965 рік. Весна. Київ
64.У Києві була виставка москов-
ських художників, а на ній Борис 
Отава побачив картину, яка його 
вразила правдою. Ім’я художниці 
було ...
65.Наступного дня картини на 
місці не було.Там Борис 
зустрівся з...

Рік 1014. Осінь.
Константинополь

66.Імператор Костянтин органі-
зував парад у столиці на честь 
перемоги над болгарами. 
Кульмінацією свята мало стати...
67.Сивооку удалось уникнути 
страшної кари тільки тому, що 
кат...
68.Сивоока із конюшні, де його 
боялися коні, викупив Агапіт, 
який займався....

1942 рік. Зима. Київ
69.Шнурре розкрив свій план 
Гордію Отаві.Отава повинен 
знайти і вирізати найкращі 
фрески із Софійського собору, 
щоб їх...

Таїсою та її друзями

осліплення 
полонених

знепритомнів

будуванням та оз-
добленням церков

вивезли в 
Німеччину для 
створення музею

розбито німців

врятувати собор

науковим 
співробітником

будував і 
розписував собор
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собор, про Сивоока і заповів
йому...
Рік 1015. Передзимок. Новгород
54.У малого князя Ярослава до 
свого батька виникла ще більша 
неприязнь, коли він зневажив 
його матір Рогніду і...
55.Спочатку Ярослав був 
посланий Володимиром у 
Ростово-Суздаль-ську землю, а 
після смерті Више-слава він 
став...
56.Коли Ярослав усамітнився 
біля озера, а потім забрів у лісок, 
то там зустрів... 
57.Ярослав повелів Коснятину 
зби-рати військо. На весну він 
йтиме війною....
58.Ярослав вирішив одружитися 
з Інгігердою, дочкою
свейського...
59.На вимогу Забави Ярослав 
після полювання сам із 
задоволенням оббілував...

Рік 1014. Літо. Болгарське 
царство

60.Сивоок потрапив у монастир, 
де його прозвали за великі 
вміння...
61.Після хрещення Сивок 
одержав нове ім’я Михаїл, але 
радощів нова віра не принесла, і 
він заглибився в нову справу...
62.Після розгрому візантійським 

Новгородським 
князем

дівчину, що 
назвалась Забавою

на Київ, на батька 
Володимира

короля

впольованого оленя

Божедаром

здоблення книг і 
писання ікон на 
дерев’яних дошках

випалено очі

потрапили в полон 
до візантійців

Тая Зикова
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„Дитинство”

1.Для Данилка першим спогадом 
дитинства був ...
2.Данилко бігав до батька-
чабана, а батько дасть...

3.І хлопчику хочеться знати, куди 
падає сонце і як дійти до ...
4.Малого Данилка перестріває і 
попереджує про материн гнів 
друг. Це ...
5.Від прадіда Данилко 
дізнавався про всі ...
6. Дурний Данилко колише малу 
Вустю і думає, коли вже вона 
вмре і мати тоді на поминки 
напече ...
7.Коли хтось умре, прадіда 
кличуть читати Псалтир, а для 
малого хлоп-чика свято, бо він 
може ...
8.Великдень пов’язаний у 
Данилка з материними 
сльозами, бо...
9. Хлопчик з дідом ішли степом, і 
прадід співав гайдамацької пісні 
про...
10.Відвідавши рибалок, дід нахи-
лився над квіткою, упав і ...
11.Данилко відчув себе 
самотнім, побіг безвісти і між 
ним і прадідом..

степ
шкуринку хліба, ма-
леньку цибулинку і 
солі до неї

краю землі

його прадідусь

таємниці природи

добрих пирогів з 
ква-солею та 
картоплею

наїстися вволю
батько  дуже напи-
вався

школяра

став неживий
відстань все збіль-
шувалась
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"Шаланда в морi"

1.Трамонтан дмухав з берега, 
був мiсяць ...
2.На березi стояла стара 
Половчи-ха, одежа на нiй 
вiялась, мов на камiннiй, вона 
була ...
3.По другий бiк морської затоки 
видно мiсто ...
4.Половчиха, вирядивши в море 
чоловiка, виглядала його ...
5.Половчиха не показувала 
перед морем страху, вона 
мовчки стояла на березi, їй 
здавалося, що вона ...
6.Половчиха голосила мовчки, 
звер-таючись до чоловiка: ...

7.Шаланда в морi показалась 
піс-
ля ...
8.У тiй шаландi, що билася з 
штор-мом груди в груди, б’ються 
до берега ...
9.Серце Половчихи  було з 
шалан-дою, а на березi....
10.Щоб допомогти тим, що 
гребуть у морi, молодшi рибалки 
кинулись до шаланд, але їм 
дорогу ...
11.Коли у тих, що в морi, 
зламалося весло i посуда 

сiчень  чи лютий

висока та сувора, як 
у
пiснi 

Одесу

шаланду

маяк невгасимої
сили
"Ой, пiшов  ти в 
море,
Мусiєчку , та й слiд  
твiй  солона вода 
змила..."

довгих вiкiв 

Мусiй  з чужим 
чоловiком 

вирiс  натовп 
рибалок

заступили старшi , 
не
пустили

125

43.Коли син Борис проходив 
вулицею, Гордій Отава помахав 
йому з вікна, і Бориса...
44.Гордію Отаві допоміг 
визволити сина...

Рік 1004. Літо. Радогость
45.Какора вів свою валку через 
болота, а позаду йшли піші двоє 
друзів...  
46.Джурило, перший охоронець 
в Какори, підмовив людей на 
зраду, а Сивоок і Лучук 
допомогли і повер-нули...
47. Коли Лучук відкинув 
запинало на возі, де заховався 
Какора, той його...
48.У Радогості жителі не дуже мі-
нялися з Какорою товаром, бо в 
них...
49.Через деякий час з Какорою 
до Радогостя прибула дружина 
київського князя Володимира, 
Сивоока схопили, але князь...

1941 рік. Осінь. Київ
50.До професора Отави 
прийшов чоловічок, який хотів у 
нього...
51.Мотоцикліст із гестапо привіз 
професорові ....
52.У гестапо професора Отаву 
питали про його підривну роботу, 
і знову його виручив...
53.Професор Гордій Отава всю 

ніч розповідав сину Борису про 

Сивоок і Лучук

коней

потяв мечем

всього було доволі

його відпустив

купити порцеляну

повістку

штурмбанфюрер 
Шнурре

закінчити справу, 
яку він розпочав

привіз собі нову 
жону Анну
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Рік 1004.Весна.Київ
31.Коли Синьоок та Лучук при-
йшли до Києва, на воротах один
із вартових тупнув на них ногою і 
гримнув: ”Пощо...
32.Першим знайомим хлопців у 
Києві став чоловік, який ніс у 
місто...
33.Лучука до церкви не пустили, 
бо в нього за спиною був...
34.Сивоок не похвалився Лучуку 
тим, що бачив. Стояв і відчував, 
що тільки там...
35.На торзі хлопці зустріли свого 
знайомого...
36.Купець Какора запропонував 
змагання...
38.Коли Сивоок і Лучук 
продемонстрували свою 
хоробрість та вправність, Какора 
запропонував їм...

1941 рік.Осінь.Київ
39.Професор Шнурре привіз 
Гордія Отаву...
40.Гордій Отава  згадує, як він 
бігав по місту, бажаючи 
врятувати витвори мистецтва, 
тому не встиг...
41.За три роки до війни Отаві 
про-понували замість 
репресованого Паливоди...
42. Замість Паливоди ту статтю 
в альбомі...

хмиз

лук (зброя)

справжнє його 
життя

хмизоноса

хто більше вип’є

йти до нього на 
службу

додому на його 
квартиру

евакуюватися

підписати предмову 
до альбома
підписав молодший 
науковий співро-
бітник Бузина

схопили есесівці

професор Шнурре
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перекинулась, рибал-ки на бере-
зi посунули до моря ша-ланду з 
назвою ...
12.Коли четверо рибалок 
опинилися у водi, вони стали 
рятувати ...
13.Мусiєва шаланда блукала 
догори кiлем, а серед крижаного 
моря хтось ...
14.Велетень-рибалка плив 
назустрiч людинi в морi, а за ним
...
15.Чубенко сказав, що вiн плаче 
за героєм революції, що 
визволив 
його ...
16.Коли всi пiшли  вiд моря, 
стара Половчиха ...
17.До Половчихи iз Дофiнiївки 
прибiг хлопчина, який сказав, що 
...
18.Половчиха подумала про 
своє дiвоцтво. До неї багато 
сваталося, бо вона була ...
19.У Половцiв стала повна хата 
хло-пцiв, а мати стояла на чолi 
родини, мов ...
20.Синiв Половчихи  було звати 
...

21.Перекинута шаланда 
гойдалася на хвилях, i Половчисi 
здалося,
що ...

"Ластiвка ", гордiсть 
артiлi 

"Ластiвку "

плив до берега

волочилася мотузка

з плавучої фран-
цузької тюрми
залишилась стояти 
на
березi 
дiда  Мусiя  вже не 
буде
доброго 
рибальського роду, 
доброї степової 
кровi 

скеля в штормi 
Андрiй , Панас, 
Овер-ко, Іван, 
Сашко

вона наближається 
до
берега
зберегти артiльне  
добро
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22.Половчиха стала чекати 
шалан-ди, щоб ...
23.Серце Половчихи 
захолонуло. За шаландою  щось 
...
24.Море, певно, прибивало до 
бере-га тiло Мусiя Половця. 
Буде над чим ...

25.Половчиха хотiла витягти спо-
чатку шаланду. Серце їй щеміло, 
i руки не почували ваги 
шаланди, i тодi  до неї ...
26.Мусiй Половець сказав, що 
вiн - голова артiлi, то мусив ...
27.I подружжя Половцiв пішло до 
домiвки. Вони йшли, пренiжно 

об-
нявшись, впевнено й дружно, як 
... 

„Лист у вiчнiсть"

1.Тодi мало бути бiльшовицьке 
пов-стання, а над селом горiв i 
голубiв  день ...
2.Загiн германського кайзера 
блукав по долинi , обшукуючи 
кожен кущ, загiн  гетьманцiв 
обшукував пiски, а на Пслi троє 
хлопцiв шукали ...
3.Два чоловiчки розповiли пану 
сотнику, що чорного дуба 
шукають пiд осiнь, а не зараз, а 

волочилося по водi 
поплакати й поту-
жити, поховати на 
рибальському  
цвин-тарi 

обiзвався  голос
чоловiка 

рятувати шаланду

ходили цiле  життя

клечальної суботи

чорного дуба

слiдкують  за 
нiмцями  та 
гетьманцями

навколишнiх  озерах
красувалися у 
черво-ному  
клечаннi i зго-рiли  
за якусь годину

123

принести...
22.Перша спроба втекти 
видалася вдалою, але коли 
Сивоок приніс квітку, його Ситник 
і Тюха пійма-ли і...
23.У пущі Сивоок спостерігав за 
двома турами, яким дав імена...
24. Із хлопчиком Лучуком Сивоок 
познайомився, коли той на 
нього...
25.Коли Ситник хотів продати 
Сивоока і віз на візку по дощу, 
Сивоок...
26.Синю квітку Величці Сивоок і 
Лучук все ж передали, 
прив’язавши її...

1941 рік. Осінь.Київ
27.Професор, штурмбанфюрер 
СС Адальберт Шнурре читав 
свої лекції про 
давньохристиянські розписи 
перед...
28.Професор Гордій Отава теж 
стояв у шерензі приречених і 
мав слухати...
29.Перед війною між Отавою і 
Шнурре на сторінках журналу 
була...
30.Коли професор Отава по той 
бік колючого дроту побачив 
свого сина Бориса, він не 
витерпів перебрі-хування своїх 
поглядів і голосно вигукнув:..

кинули в яму

Рудь і Бутень

стріляв із лука

розв’язав руки і втік

до стріли

полоненими конц-
табору

безглузді лекції 
професора Шнурре
наукова суперечка 
про мистецтво хрис-
тиян з катакомб

Брехня! Він усе 
бреше!

не хреститесь?
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молитву...
12. Родим уявлявся Сивоокові 
най-дужчою силою, але коли 
побачив, як дід молиться 
дерев’яному Сві-товиду, 
зрозумів, що...
13.Коли деякі купці переходили 
до погроз, Родим...

14.Крім Сизоока та діда Родима, 
в них був третій. Це був....
15.Між Сивооком та Зюзем 
склалися стосунки...
16.Завжди спітнілий Ситник 
привозив Родимові...
17.Переслідуючи оленя, Родим, 
Сивок та Зюзь потрапили  в....
18.За кілька щасливих літ, які 
прожив Сивоок з Родимом, він 
ніколи не бачив страху на 
обличчі діда. Але одного разу 
страх з’явився в очах Родима, 
коли ...
19.Сталася колотнеча, а коли 
все розскочилося, то Сивоок 
побачив, що Родима не було, 
тільки...
20.Коли Сивок прийшов до своєї 
хижі, Ситник показав йому дідову 
могилу, а його забрав до себе, 
пообіцявши, що Сивоок буде у 
нього...
21.Познайомившись з дівчинкою 
Величкою, Сивоок пообіцяв їй 

бог ще дужчий за 
Родима
хапав меча і 
обрубу-вав 
наставлені списи, 
мечі

кінь Зюзь

ворожі

меди

болото, драгву

з’явились люди з 
хрестом на грудях

темніло щось на 
долівці

за сина

синю квітку з пущі
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тi хлопцi ...
4.Два чоловiчки порадили 
шукати шибеника-листоношу у ...
5.Чоловiчки нагодилися додому 
саме тодi, коли їхнi дворища ...

6.Коли собака загавкав на якусь 
колоду, капiтан послав її обди-
витися, i то був ...
7.У листоношi босi ноги, руки й 
обличчя все було чорним-чорне 
вiд ...
8.Пообiдавши з капiтанського 
сто-лу, листоноша вiдчув, як 
прибуває сили по жилах, 
прекраснi сни спали на думку, 
нiби вiн ...
9.Капiтан удався до 
красномовства, а листоноша 
забував потроху тi вiдомостi, 
яких ...
10.Мiсця, де закопав зброю, 
треба було забути й вiдсунути в 
такий далекий куток пам’ятi, щоб 
...
11.Листоноша силомiць уже 
забував своє ім’я, залишав 
тiльки загарто-вану первiсну 
волю, щоб ...
12.Листоношi хотiлося лежати в 
домовинi пiд землею з почуттям 
...
13.Капiтан вийшов у другу хату 
обi-дати, а сотник залишився з 

непритомний 
листоноша

безлiчi  п’явок

носить безлiч  
листiв  i нiяк   не 
може їх  роздати

хотiв  вiд  нього 
капiтан 

нiякий  фiзичний  
бiль  не долинув 
туди
дожити до ночi  i 
пе-редати зброю по-
встанцям

виконаного 
обов’язку

не стогнати i не про-
ситися 

смертної

стояти над своїм 
життям
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листоно-шею, i коли капiтан 
повернувся, то листоноша лежав 
на долiвцi i напи-хав у рота 
трави, щоб ...
14.Листоноша мусив прийняти
всi муки, крiм ...
15.Листоноша подумав, що в 
нього така велика ненависть до 
контри, що для неї життя не 
жалко, а це велика честь - ...
16.Листоноша повiв показувати 
закопану зброю. Нiмцi копали 
купу пiску за селом i ...
17.Листоношу поклали, сiли на 
голову й ноги, вiн знепритомнiв 
пiсля ...
18.Листоношу водили селом, як 
злидарське горе, i вiн водив i 
пока-зував рiзнi мiсця, i там ...
19.Листоноша не мiг уже ходити 
й не мiг рухатися, йому 
здавалося, що вiн ...
20.Шкандибала зiгнута 
Василиха, яку увечерi привели 
для того,
щоб ...

21.Син її жартував, знаючи, що...
22.Коли пiд лопатами брязнув 
ме-тал, з трьох сторiн 
наближалися вогнi. То були ...
23.Листоноша вигукнув: "Ось хто 
вiзьме зброю!" Сотник пiдiйшов 
до листоношi й ...
24.Коли задзвонили в усi дзвони, 

згаяли з годину, 
нiчо-го не знайшли

двадцятого 
шомпола

нiчого  не 
знаходили

смолоскип i весь 
горить

умовляла затятого 
сина
скоро все скiнчиться 

свiчки , поприв’язу-
ванi на роги волiв 

вистрiлив  у 
лежачого
височеннi  вогнища 
повстання
зняв шапку, 
поцiлував 
матiр  в руку
свiтло  вiд  давно 
згаслої одинокої 
зорі
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1.Чотири чоловіки щодня зби-
раралися в кафе „Ореанда” 
біля...
2.Один з чоловіків був інженер, 
один - поет, один – лікар, а 
четвертий – Отава - називав 
себе...

3.Після того, як інженеру не 
вдалося запросити художницю 
на танці, цікавість до неї...
4.Після сварки в кафе Отава  
вийшов і пішов, а його ...
5.Таїса добре знає людей, 
вгадує думки Отави, на що він із 
зди-вуванням зауважує, що це 
просто якийсь...
6.Уночі Отаві приснилося, ніби 
він...
7.Отава напросився подивитися 
етюди художниці. Таїса показала 
йому...
8.Вирішивши їхати додому в 
Київ, Отава по дорозі в аеропорт 
побачив, що дійсно квітне...

Рік 992.Великий сонцестій. 
Пуща

9.Спочатку для хлопчика була 
пітьма, а опісля був дід Родим, 
який займався виготовленням..
10.Дід Родим все робив...
11.Іноді брався Родим до іншої 
роботи. Він ніби творив мовчазну 

великого вікна

професором, у 
якого батько, дід і 
так далі були 
професорами

не зменшилась, а 
побільшала
догнала художниця 
Таїса

містицизм

плаче

порожні рами

мигдаль

гончарних виробів
мовчки

давнім богам
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ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
„Диво”

1965 рік.Провесінь.
Надмор’я

„радіо”, бо воно...
6.Передаючи відомості про те, що 
робиться у ворожому тилу, зміню-
ючи в горах стоянки, солдати зав-
дали собі найприкрішого – по-
шкодили...
7.Руки Терези, коли вона 
віддирала закривавлені бинти, 
були вправні і сповнені ніжного 
тепла, тому...
8.Модри Камень – це по карті, а 
бійці називають місто „Мудрий 
Камень”, бо...
9.Провівши солдат, Тереза на 
прощання обіцяє, що...
10.Коли оповідач повернувя у уже 
наш Модри Камень, то побачив, 
що на подвір’ї було тільки...
11. Коли поліцаї, що прийшли 
вран-ці, знайшли закривавлені
бинти і гнали Терезу, вона весь 
час...
12.Рудні гори уже не в снігу, а 
зацвітають першим цвітом весни, 
що по-їхньому зветься...
13.У своїй уяві автор розмовляє з 
Терезою, і вона відповідає, як це 
гарно, що вони...

Францішека

рацію

зовсім не боліло

довго не можуть 
його взяти

буде ждати

чорне згарище

оглядалася на 
Руське

небовий ключ

будуть завжди 
разом 
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села над Пслом запалили ...
25.До самотньої пiдводи з 
мертвим листоношею пiдiйшов 
Чубенко i ...
26.Лист у вiчнiсть пiшов разом з 
життям, як ... 

ВАЛЕР’ЯН 
ПІДМОГИЛЬНИЙ, „Місто”

Частина перша
1.Степан Радченко на палубі 
пароплава підійшов до 
Надійки. Вона, як і він, їхала 
вчитися до...
2.Їдучи до Києва, Степан мав 
тільки лист від дядька до ...
3.Левко - студент-сільського-
сподарник із поширеного за 
революції гасла: „хто не 
робить, той не їсть”  вивів  
інше гасло :  „Хто ...
4.Побачивши людей на пляжі 
і вислухавши захоплення 
Надійки, Степан похмуро 
сказав,  що це
все ...

5.Лука Демидович Гнідий 
поселив Степана у ...
6.Жінка з дійницею в руках 
ска-зала Степанові, що вона 
тут хазяй-ка і налила ...
7.Одержавши в Палаці праці 

великого міста

знайомого крамаря

...не їсть, той не робить”

з жиру
сараї, колишній ма-
ленькій столярні

молока в казаночок
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від-мову в допомозі, хлопець 
був тро-хи спантеличений.
Він весь час нишком 
надіявся, що для нього 
зроблять ...
8.Степан вирішив зайти в 
якусь велику установу і 
запитати, чи їм не потрібен 
рахівник чи реєстра-тор. Так 
він зайшов у ...
9.Сподіваючись, що іспити 
будуть сьогодні, Степан 
записався  у при-ймальній 
комісії і дістав призна-чення 
на іспит ...
10.В гостях у Левка Стапан 
пив чай і познайомився із ...
11.Надивившись на місто, 
Степан повчав себе, що 
мріяти  – це дур-ниця, що 
треба ...
12.З усіх запропонованих тем 
на іспиті Степан відразу 
спинився на темі ...
13.Вирішивши провідати 
Надійку, Степан застав там 
компанію, цілий бенкет з...
14.На прощання Степан 
пообіцяв Надійці, що він ...
15.Склавши успішно 
наступного іспита, Степан 
пішов до Надійки. Він 
казав:”Надійко, як гарно, що..
16.Господар квартири 

маленький виняток

„Державне видав-
ництво України”

післязавтра
колишнім учителем 
латинської мови
діяти, невтомно 
переборювати всі 
перешкоди

„Змичка міста і села”

пляшкою на столі

прийде завтра

ми вдвох”

доглядати корів, носити 
воду та наста-чатиме 
взимку дров

літвечірку

бритви
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добрих друзів-вартових Діденку 
дозволили...
19.Тої ж ночі з Москви було 
одержано відповідь, що вирок...
20.Комбат Шадура - колишній 
Діденків командир  перед 
стратою виконує роль...
21. Те, що йому „підвернулася ця 
жінка”, Діденко...
22.Якщо виходить, що він 
зганьбив Вітчизну, і ганьбу можна 
змити тільки кров’ю, то Діденко ...
23.Автор уявив з читачем, що 
сталося чудо, але сталося все, 
що...

щілину амбра-зури

залишається в силі

попа чи пастора

не шкодує

готовий

мусило статися

ОЛЕСЬ ГОНЧАР,
„Модри Камень”

1.На запитання матері, кого 
Тереза виглядає, дочка 
відповідає:”Мамцю м´оя! Пан Бог 
видить,...
2.Коли солдат попросився в хату, 
там порадились, а тоді задзвеніло 
об шибку:”Мамо, то...”
3.Мати каже, що траур вони 
носять по їхньому Францішеку, а 
дочка -по...
4.Ілля , вслухаючись у співучу 
словацьку мову, вигукує 
вражений, що вони...
5.Мати просить винести те 

кого я виглядаю!”

руські!”

Чесько-словенській 
республіці

вдома, бо він все 
розуміє

забрало 
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мова птахів, але і вони ще 
більше...
8.А потім таки було живе полум’я, 
що його...
9.Коли до них біг чоловік з боже-
вільною каламуттю в очах, 
Діденко, захищаючи себе і 
жінку...
10.Того ж дня він уже сидів...
11.На першому допиті Діденку 
під-казували, що у його вчинку 
винне вино, але він говорить, що 
хміль, але...
12.Симпатії солдацькі цілком 
були на...
13.Діденко про свою любов до 
Лариси, хоч бачив її тільки один-
однісінький раз, міг про неї...
14.Солдати вірять, що Лариса 
здобула свободу від сімейного 
рабства , а Діденкові це 
нагорода, орден...
15.Діденко мріяв, що йому по-
вернуть водовозку, він поїде до 
Лариси і тоді буде...
16.Той трагічний випадок із 
старим ревнивцем здобув 
великого розголосу, а країна 
йшла назустріч своїм першим....
17.За те, що вчинив, Діденка 
було засуджено до....
18.Справа пішла до Москви. 
Одна тільки людина могла його 
врятувати, а поки що з дозволу 

опалило, засліпило

вистрілив з 
пістолета
на гауптвахті

не той, що вони 
думають

боці ув’язненого

розповідати до 
ранку

вічного щастя

їхнє весілля

післявоєнним 
виборам
найвищої міри -
розстрілу

побачення з 
Ларисою через 
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запропо-нував Степанові 
перейти жити в кухню, мати 
щось на сніданок та вечерю, 
за що він повинен буде ...
17.Коли з села повернулась 
Надій-ка, молодіжна компанія 
пішла 
на ...
18. Темою свого першого 
опові-дання Степан обрав 
історію ...
19.Ім’я „Степан” для 
письменника видалось 
авторові оповідання якимсь 
простим, і він став із Степана
...
20. Зайшовши додому до 
критика Світозарова, Степан 
почув: ...
21.В пригніченому насторї, 
обра-зивши Надійку, 
звинувативши її у всьому, 
Степан пішов  геть, пов-ний...
22.Єдиною розрадою 
Степанові за кілька днів 
самотності стало зна-
йомство з сином Гнідих 
Макси-мом, який ...
23.Степан вночі прокинувся 
від шелесту коло ліжка і 
побачив, що на нього...
24.Наступної ночі Стапан 
згорав від нетерплячки, коли 
нарешті ...

Стефаном
„Мені ніколи. Я зай-

нятий”

туги та гніву
служив у шкіртресті 
бухгалтером, 
захоплювався колек-
ціонуванням

насувається якась 
постать
вона прийшла - госпо-
дарка квартири

з півдесятка оповідань 
на повстанські теми

залишити квартиру

повернувся

української мови
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25. Наполегливо і легко 
навча-ючись в інституті, 
Степан подру-жився із 
студентом Борисом 
Задорожнім, який похвалив 
його оповідання і заохотив 
написати 
ще ...
26.Кохання з господинею 
закін-чилось тим, що про 
нього дізнався Максим, і 
Степан змушений...
27.Прийшовши через 
тиждень по речі, Степан 
дізнався , що Максим уже 
дома не живе, і він ...
28.Під час весняних іспитів 
Сте-пан дуже сподобався 
професору своїми знаннями
...
29.Степан прийняв 
пропозицію стати ...
30.Щоб мати пристойний 
вигляд, Степан потратив свої 
заощаджен-ня на придбання
...
31.Приймаючи гурток від 
поперед-ника, Степан 
познайомився із ...
32.Борис Задорожній, який 
закін-чив інститут, 
запропонував Степа-нові ...
33.Під час прощання з 
Мусінькою вона сказала 

лектором з питань 
українізації

пристойного одягу

поетом Вигорським

свою квартиру

красти в самих себе

Зоська

харківський, київський

кіно, театри

і без диплома гарний

збірку
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27.Вранцi 9 травня один з 
німець-ких полкiв не здався. У 
цьому бою в Долинi Червоних 
Макiв пiсля перемоги ...
28.Полк проходить Прагою. Хома 
Хаєцький закликає  шукати та виво-
дити на майдани для суду фашистiв 
та їх прихвостнiв, щоб всi знали,
яка доля ...

загинула Шура 
Ясногорська

розбiйникiв жде

ОЛЕСЬ ГОНЧАР,
„За мить щастя”

1.В той жагучий, по-тропічному 
паркий рангунський вечір автору 
чомусь пригадалася...
2.Тоді було перше...
Віденко Сашко – артилерист –
везе бочку з водою, хміль сонця 
нуртує душу. І йому в голову 
лізе...
3.Стерня, полукіпки – все виблис-
кує...
4.Жниця вийшла із-за полукіпка, 
зиркає на солдата звабливо, а 
кофтина на ній палахкотить...
5.Ще дві чи три молоді жниці 
давай жартувати, спокушають 
солдата...
6.Молода жінка сказала, що її 
звати...
7.Сказані обома слова були як 

давня історія, 
історія наших 
широт
повоєнне літо

все, що чув про 
любощі фронтові
золотом, жнив’яним 
сонцем

червона, як жар

натяками

Лорі.  Лариса

їх зближували
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аме-риканський генерал 
розпитував нашого солдата, щоб 
той зробив, якби в руки пiймав 
Гiтлера. На що той сказав:...

19.Шовкун влетiв на вогневi з 
радiсною звiсткою. Сяючи очима 
чомусь до Черниша, вiн гукнув 
:...
20.При зустрiчi Шура в обидвi 
щоки поцiлувала Маковея, а очи-
ма ...
21.Наступної зустрiчi Черниш 
хотiв вiдверто поговорити з 
Шурою, але вона попросила 
розмову перенести на потiм, на 
той день, коли ...
22.Закоханий Маковей роздумує, 
чому Ясногорська обрала Черни-
ша. Мабуть, у ньому є щось ...
23.Дiзнавшись, що чеськi заводи 
розбомбили американцi без 
потреби, думаючи про свiй після-
воєнний бiзнес, Хома пiшов до ...
24.Козаков повiдомив Хому, що у 
Празi...
25.Спочатку Козаков подумав, 
що то бiй, а потiм виявилось, що 
то так солдати сприйняли ....
26.Серед дороги почався 
летючий мiтинг. Бiйцi 
обiймалися, цiлува-лись. Тут же, 
при людях, вперше до п’янкостi 
поцiлувались ...

щоб союзники не 
висмик-нули

- Ясногорська 
повер-
нулася.

смiялася до 
Черниша

буде оголошено про 
перемогу, 
закiнчиться
вiйна

вiд Брянського

майора Воронцова
повстанцi кличуть 
на
допомогу

звiстку про 
перемогу

Черниш i 
Ясногорська
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Степанові: „Не треба...

Частина друга
34.На концерті симфонічного 
ор-кестру під час антракту 
Степан вирішив зіграти в 
лотерею і тут познайомився з 
дівчиною, яка сказала, що її 
звати...
35.Після надрукування 
оповідання в журналі, Степан 
надіслав ще два листи в 
журнали, один в ..., другий в
...
36.Степан став часто ходити 
з Зоською в ...
37.Степан перестав 
відвідувати лекції в інституті,
вирішивши, що він ...
38.Харківський журнал 
запропо-нував Степану 
прислати кілька оповідань, 
щоб вони могли склас-ти ...
39.На освідчення Степана в 
ко-ханні Зоська сказала, що 
ніякої любові немає, а з ним 
вона ходить тому, що він ...
40.Повівши Зоську обідати в 
окре-мий кабінет, Степана 
охопила...
41.Проблема грошей набула 
для Степана загрозливих 
форм, і він пішов у редакцію 

платить за неї
страшенна огида до 
бруду, що там був

гонорар

„Електричне лото”

„Йолоп”

квартирі своєї подруги

пити пиво
обов’язок, у вимогу, в 
слово честі

не допоможе

Надійкою

літературним секре-
тарем журналу
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по ...
42.При зустрічі Максим потяг 
його під арку, де грали в ...
43.Вирішивши вести 
щоденник і зробивши перший 
запис, Степан через рядки 
чорними літерами накреслив
... 
44.Проблему побачень 
Зоська розв’язала тим, що 
запропонувала зустрічатися 
вдень до 16 години 
на ...
45.Відвідуючи зібрання 
літера-торів, Степан 
подружився із Вигорським, з 
яким часто ходив ...
46.Коли вийшла збірка 
оповідань, вона обернула 
письменство в ...
47.Степан вирішив пристати 
до якогось угрупування, на 
що Ви-горський, 
скривившись, сказав: якщо 
здібний, то підтримка непо-
трібна, якщо нездара, то ...
48.Від Бориса Степан 
дізнався, що він одружився з
...
49.Для Степана, який нічого 
не міг написати, сталася 
приємна неспо-діванка .Він 
став ...
50.Заробивши грошей і 

квартиру

-Давай поженимось.

обридла

Ритою

Максим Гнідий

прозора фотографія

отруїлась

нову квартиру

згинути, як і наро-
дитись

погомоніти по душі   
агрономом на Херсон-
щину

пузата міщанка

до осені
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Воронцов пропонує Самiєву 
форсувати рiчку, взявши з собою 
...
11.Коли сапери наводили пере-
праву через Мораву, в кущах 
грав ...
12.Хома, дiзнавшись, що 
переправа вiдкрилась швидше у 
козачого генерала, кунувся туди, 
i доки кричав "Товаришу гене-
рал", його ...
13.Хома мався доповiдати Iвану 
Антоновичу, але Маковей 
сказав, що Iван Антонович ...
14.Важко воїнам, а треба, бо 
бiльше нiкому. I немов якийсь 
цiлющий струм перебiг по 
втомлених обличчях. Пораненi 
пiдвелися, поставали 
навколiшки. Всi диви-лись на лiс, 
звiдки ...
15.Черниш i Сагайда мали рiвнi 
звання, але Сагайда сам почав 
неприємну розмову i сказав :...
16.Старшина Хаєцький на 
розбитiй станцiї нагодився до 
складiв саме тодi, як нiмцi 
пiдпалили склад. Всерединi 
волали людськi голоси. Тодi 
Хома ...
17.Коли б Хома спитав, як 
прiзви-ще звiльненої дiвчини 
Зiни, вона б вiдповiла :...
18.Хома розповiдає, як нiбито 

полковий прапор

оркестр

чотири пiдводи про-
їхали

вiдвоювався

виходили навпро-
стець полковi пра-
пороносцi

Приймай роту, 
Женю!

застрелив нiмцiв, 
збив замки, 
звiльнив людей

Сагайда

розпiк би один 
кiнець
лома i холодним в 
горло встромив, 
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i хлопець спалахував коханням 
...
2.Старшину Васю Багiрова 
забрали у полк до прапора, тому 
в ротi його заступив ...
3.На запитання Хоми, чому 
Прага "золота", Маковейчик 
придумав вiдповiдь:...
4.Щоб узяти на вози бiльше боє-
припасiв, Хома мусив зробити 
ревiзiю. Коли також iз свого 
мiшка хотiв викинути все, бiйцi 
сказали, щоб залишив ...
5.Хома виправдовувався перед 
Воронцовим, що дiлити 
словацьку землю вiн не зби-
рався, вiн тiльки ...
6.Словачка - партизанка Юлiчка 
просила Сагайду, щоб вiн її мав 
...
7.Знаючи, що Черниш закохався 
в Ясногоргорську, Сагайда 
ставить питання, як би до цього 
...
8. У листi до Черниша Саша 
Сiверцев пише, що, незважаючи 
на втрачений зiр, йому здається, 
що вiн бачить.Може, це тому, що 
...
9.Черниш пояснює молодим бій-
цям, що найшвидше до мети 
приходить не той, хто йде один, 
а ...
10.Перед висадкою на плацдарм 

мало не до кожної
дiвчини

Хома Хаєцький

Народом так 
названо

домотканий по-
лотняний вишитий 
рушник

радив, як ліпше

за сестру

поставився 
Брянський

вiн не самотнiй, 
його
оточують товаришi 
й
друзi

колектив
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зробив-шись багатим, 
Степан вирішив поміняти ...
51.Несподівано для самого 
себе, Степан сказав Зосьці:
...
52.Під час вечірки наступного 
дня Степан відмовив Зосьці і 
сказав, що вона йому ...
53.На вечірці Степан 
захопився  артисткою балету
...
54. На роботу до Степана 
прийшов проситися давній 
знайомий ...
55.Степан закінчив 
обдумувати повість. Твір 
стояв у його голові, як 
кольорова ...
56.Вирішивши помиритись із 
Зоською і прийшовши до неї 
додому, Степан дізнався , що 
во-
на ...
57. Розпач Степана перебив 
комі-сіонер, який знайшов 
йому ...
58.При прощанні поет
Вигорський сказав Степанові, 
що на цьому світі так само 
легко ...
59.Із повією Степанові 
захотіло-
ся ...
60. Левко закінчив інститут і 

писав свою повість 
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їде працювати ...
61.Відвідавши Надійку 
вдома, Степан вийшов і зі 
злістю думав , що сама вона
...
62. Випадково Степан на 
вулиці зустрів Риту, яка буде 
в Києві ...
63.Відчуваючи могутність 
самопо-чуття, Степан 
ввійшов в кімнату, розчинив 
вікна в темну безодню міста і 
в тиші лампи над столом ... 

МИКОЛА КУЛIШ, 
"Мина Мазайло" 

Дiя перша

1.Рина повiдомляє Улi, що її 
бра-тик Мокiй уже 
збожеволiв од ...
2.Мина Мазайло не те що 
укрмови слухати не хоче, а 
навпаки, хоче змiнити ...
3.Мокiй хоче до прiзвища 
"Ма-зайло" додати загублене 
...
4.Прiзвище, ім’я, по батьковi, 
i все життя можна змiнити 
тiльки в ...
5.Рина просить Улю закохати 
в себе Мокiя з тим, щоб вiн 
забув 

своєї укрмови 

українське прiзвище 

Квач

загсi 

українiзацію 

вiдпочиватиме  в Криму
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пора-неного Сперанського i сама 
була поранена. Коли пiдiйшов 
Черниш, вони обоє ...
17.Коли Вася Багiров набирав у 
штурмову роту бiйцiв у 
Будапештi, телефонiсти 
гомонiли мiж собою, що, може, 
на смерть iдуть , а ...
18.Саша Сiверцев з Ленiнграда 
любив мистецтво, а пiд час бою 
йому ...
19.У магазинi бiйцi знайшли 
патефон i пластинки. Коли одну 
заграли, то ...
20.Коли з лiтака посипались гра-
нати, Хому поранило в делiкатне 
мiсце, та Денис Блаженко оско-
лок ...
21.Коли у Будапештi було захо-
плено будинок парламенту, у 
мiнiстерському крiслi всiвся ...
ще й ...

22.Дивлячись на мудрий 
портсигар у руках Маковейчика, 
Хома каже, що вiн таку б мiзерiю 
додому не повiз би. Хiба вiн ..
23.Черниш уже вкотре перечитує 
перший лист вiд ... 

Книга третя.
„Злата Прага”

1.Цiєї великої весни молодий 
хмiль бродив у Маковеєвiй кровi, 

лежали на пiдводi

теж по знайомству

вирвало очi

всi бiйцi пiдхопили
українську пiсню

витяг пальцями

Хома Хаєцький... 
ще й промову 
сказав

без пальцiв, що 
цигар-ки собi не 
скрутить

Шури з госпіталю 
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кращого,нiж сказати, що ...
7.Пiсля невдалих залицянь
капiтана Сперанського Шуру в 
полку стали називати не iнакше,  
як ...
8.За Шуру турбувалися всi, i в 
неї сльози готовi були бризнути, 
коли ротний кравець 
запропонував їй ...
9.Хому Хаєцького все менше 
турбували домашнi справи. Його 
все бiльше хвилювали справи ...
10.Козаков, взявши угорського 
капiтана в полон, всю дорогу 
змушував його ...
11.Ясногорська з дозволу 
комбата забрала Шовкуна до 
себе ...
12.Черниш повернувся в полк. 
Доки вiн лiкувався, йому 
прийшло звання ... i...
13.Коли Черниш зустрiв Шуру i
вони говорили про море, в цю 
мить обоє думали про ...
14.Вася Багiров пiдiрвася на мiнi. 
Вiн би загинув, та його врятував 
кінь. За це вiн би...
15.Хома допомiг художнику 
Ференцу розрубати полiно 
своїми "золотими" руками, а 
коли Ференц намалював його 
портрет, Хома сказав, що у нього 
...
16.Шура винесла з поля бою 

рота Брянського 
жива

Вiрною

шинельку 
пiдправити

європейськi та 
мiжна-
ротнi

вiддавати йому 
честь

санiтаром

лейтенанта... i 
орден за висоту 805

Брянського
йому виготовив 

про-тези, якби було 
можна

"срiбнi" руки
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про ...
6.Оля Семихаткова знайшла 
прекрасну партiю –
двадцяти-трьохрiчного 
комунiста, тепер щолiта ...
7.Для проведення сiмейної 
дис-кусiї з приводу 
українiзацiї теле-грамою вик-
ликається ...
9.Для Мокiя Уля не 
Розсохина, а ... 
10.Мокiй пояснює Улi, що 
"бразо-лiйний"- це ...
11.Чиновник, до якого 
звернувся Мина Мазайло в 
загсi, виявився ...
12.Мина Мазайло найняв для 
себе учительку ...

Дiя друга 

13.Мокiй пояснив Улi, що по-
українськи "зрачки" звуться 
...
14.Уля вибрала гарну книжку, 
бо вона в палiтурках з 
золотим ...
15."Чулки з розовой 
кайомкой" по-українськи буде 
...
16.Мокiй самотнiй, бо хоч 
дома рiдня, але нема до кого 
...
17.Урок правильних 

Мотрона Розторгуєва  з
Курська
Розсоха

темно-синiй 

середньоарифметичний
правильних проiз-
ношенiй 

чоловiчками 

"обрєзом "
панчохи з рожевими
бережками
слова українського  
промовити

молитви перед навчан-
ням

"луками" i "краплями"

український бiлий  хлiб 

"Харкiв ", а не "Харьков 
"
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проiзношенiй Мини Мазайло 
з учителькою роз-починають 
з ...
18."Лугами" i "граблями" 
Мина вчиться вимовляти як 
...
19.Мокiй пояснює учительцi 
Барановiй-Казино, що 
"паляниця" - це ...
20.Тьотя Мотя, що прибула з 
Курська, дивується з того, що 
на вокзалi написано ...
21.Дядько Тарас, який 
приїхав несподiва-
но,обурюється, що у трамваї 
коли спитаєш по-нашому, 
то...

Дiя третя 
22.Уля повiдомляє Ринi, що 
"жiн-ка" по-вкраїнському 
зветься ...
23.Дядько Тарас стоїть на 
тому, щоб головного 
командувателя називали ...
24.Тьотя Мотя заявляє, що 
Тарас Бульба i всi козаки 
говорили ...
25.Головний доказ тьотi Мотi 
у суперечцi звучить так: 
"Етого нe может бить потому 
...
26.Для участi в дискусiї про 
змiну прiзвища на допомогу 

всяке очi  дере,штокає 
та какає  

дружиною

отаман або гетьман

по-руському

что  eтого  не может  
бить  нiкада  "

комсомольцi  - Арсен-
ський,Губа,Тертика 

австрiяцька  видумка

по-українському?"

на вищi  посади

євреї

нумерна  система

"Маз "
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атаку зi словами : ...
23.Пiсля того, як Брянський заги-
нув, Сагайда вирiшив свiй 
атестат офiцера послати ...
24.Денис Блаженко, коли 
вступав у партiю, краще 
вiдповiдав про ...
25.Черниша було поранено тодi, 
коли вiн намагався зупинити ...
26.Боєм в оточеному маєтку ко-
мандує ...
27.Налагодивши рацiю, бiйцi у 
маєтку викликають ...
28.Пiсля визволення з оточення 
поранений Черниш вiддав Бла-
женку, що супроводжував його в
госпіталь,  ...  

Книга друга. "Голубий Дунай"
1.Шура Ясногорська почула вiд 
Шовкуна про в’ючнi сiдла, i зра-
дiла, бо вони були системи ...
2.Проїжджаючи мимо висоти 
805, яка здiймалася вдалинi, 
Шура вигукнула:...
3.Їдучи в частину, Шура 
пригадала всю iсторiю ...
4.Почувши, як у поїздi якийсь 
сержант вихвалявся зрадами 
дружині, майор Воронцов 
розповiв легенду про ...
5.Про смерть Брянського Шура 
несподiвано довiдалася вiд ...
6.Старшина Вася Багiров, щоб 
втiшити Шуру, не знайшов нiчого 

- За Батькiвщину! 
Вперед!

його матерi,яка 
зали-шилась одна
обов’язки, нiж про 
права

солдатiв, що тiкали

Сагайда

вогонь на себе

гранату, яку стискав 
у
руцi весь час

Брянського

- Гляньте! Зовсiм 
золота!
кохання до 
Брянського

вiрнiсть лебедiв

їздового
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зв’язку, вiн зустрiв румуна, i во-
ни ...
15.Першi й останнi сльози 
Черниша на вiйнi були тодi, коли 
на мiнi ...
16.У Блаженкiв батька вбито в 
першу свiтову у Карпатах. 
Говорячи про нашi могили скрiзь, 
Роман робить висновок, що нам 
наче на роду написано ...
17.Пiдiйшовши, Сагайда почув, 
як Брянський розповiдає, що хоч 
би йому довелося бути i 
двадцять, i тридцять рокiв на 
вiйнi, а вiн би залишався ...
18.На думку Брянського, хто не 
звiдав краси вiрностi 
Батькiвщинi, той ...
19.У горах майор Воронцов про-
сить частiше нагадувати бiйцям 
слова Суворова :
- Де олень пройде, там наш 
солдат пройде. Де ...
20.Коли Козаков на вершинi гори 
звiльнив хорвата-смертника, 
йому, може, вперше постала 
його роль у новому свiтлi, i вiн 
подумав, що ...
21.Перед боєм за висоту 805 
Брян-ський сказав Чернишевi, 
якщо з ним щось трапиться, щоб 
вiн забрав ...
22.Коли раптом з’явились нiмцi, 
Брянський повiв свою роту в 

дременули в рiзнi 
боки

пiдiрвався боєць 
Гай

завжди всiх 
визволяти
i всiх рятувати

вiрним коханiй

не жив по-справж-
ньому

олень не пройде, i 
там
наш солдат пройде

гарно рятувати 
людей, краще,
нiж убивати

його планшет iз цін-
ними записами
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Мокiю прийшли ...
27.Пiд час дискусiї тьотя 
Мотя робить висновок, що 
українська мова - це ...
28.Пiд час дискусiї, 
звертаючись до ком-
сомольцiв, Мотрона запитує:
"Ви серйозно, чи ...
29.Мина Мазайло вважає, що 
українiзацiя не дасть йому 
ходу ...
30.Тьотя Мотя повiдомляє, 
що у Курську говорять 
прекрасною московською 
мовою, яку, на жаль, трохи 
попсували ...
31.Комсомолець Губа 
заявляє, що у майбутньому 
прiзвищ не буде, а буде ...
32.Дядько Тарас пропонує 
Минi хоч корiнь прiзвища 
залишити ...
33.Мазайло вибрав з усiх 
пропо-зицiй прізвище ...

Дiя четверта
34.Уля закохала Мокiя тим, 
що пiшла в бiблiотеку i 
вiдшукала автора вiрша, де є 
слова "Вирву 
листочок...покрию милого 
слiдочок". Це ...
35.Рина вимагає вiд Улi 
поставити Мокiю ультиматум: 

Мазeнiн   

Чубинський

їде до тiтки  в Одесу

передчуває i вгадує

взяти в рамку пiд  скло

звiльнено  з посади
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або вiн погод-жується на 
"Мазeнiн", або вона ...
36.У Мини Мазeнiна серце -
це не орган, що гонить кров, 
а орган, що перш за все ...
37.Газету, в якiй надруковано 
оголошення про змiну 
прiзвища, вирiшили ...
38.Комсомолець Губа в цiй 
же газетi прочитав 
повiдомлення, що за 
зловмисний опiр українiзацiї 
службовця Мазайла-
Мазeнiна

МИКОЛА КУЛІШ,
„Патетична соната”

1. Поет Ілько Юга просить 
уявити вулицю, двоповерховий 
будинок, дім генерал-майора 
Пероцького, а четверте-....
2. Двоє гостей прийшли до 
Зіньки, але з нагоди свята 
вона....
3. На запитання Літнього, чи 
завжди у неї в квартирі зі стелі 
капає, жінка відповідає...
4. Жінка обчислила б кожну 
краплю, жодної б не 
пропустила, щоб тільки...
5. Ілько Юга говорить своєму 
дру-гові Луці, що він пише 

Великодню ніч

візитерів не приймає

третій рік, відколи 
взяли на війну 
чоловіка

повернувся з війни її 
Оврам
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Самiєв за нацiональнiстю був ...
6.Гвардiї майор Воронцов, коли 
прибув Черниш, лежав у лiжку, 
вкритий кожухом i килимами, бо 
його вже кiлька днiв ...
7.Черниша направляють коман-
диром взводу до Брянського, i це 
чудово, бо Брянський ...

8.Коли Черниш вперше зустрiв 
Брянського, то у променях 
призахiдного сонця вiн йому 
показався,  як ...
9.Гвардiї лейтенант Сагайда 
пише всiм дiвчатам з єдиною 
метою ...
10.Iсторiю Сагайди знає весь 
полк. Коли визволили його мiсто, 
вiн дiзнався, що ...

11.Брянський готує своїх воїнiв 
до бою. Розповiдаючи про 
подвиг воїна, що пiдбив 6 танкiв, 
вiн наголошує на тому, що 
головне ...
12.Брянський перед початком 
бою говорить, що зачепити 
може, i взагалi може. Але 
страшнiше за смерть ...
13.Пiд час першого бою Хома 
Хаєцький вигукує: ...
14.Коли телефонiст Маковейчик 
пiд час бою побiг лагодити лiнiю 

трясла малярiя 

ветеран полку, 
сталiн-
градець-комунiст , 
ку-льтурний  офiцер 
, зо-лота  голова

соняшник у цвiту  

одержати 
фотографiю 

батька не 
стало,сестра 
в Нiмеччинi , кохана 
втекла з 
комендантом

не розгубитися в 
рішучу хвилину

ганьба! Ганьба 
перед
Батькiвщиною 
- Ой патку  мiй, 
патку! Пронеси.
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87.П’яна компанiя бiля вокзалу 
сiла у...   
88.Оргiю у соборi Таратути з 
компанiєю почули i припилили ... Микола з Слькою
89.Пiд час сутички з хулiганами у 
соборi  Миколi було нанесено... п"ять ножових ран
90.Дiтвора зачiплянська, 
провiдую-чи Миколу, часто 
зустрiчає на подвiр’ї лiкарнi ... Ягорову Сльку

91.Собор стоїть, а навколо 
вирують пристрастi, ламаються 
списи в щоденних баталіях,  
що їх ведуть

Ягорову Єльку

будівничі з 
браконьєрами

ОЛЕСЬ ГОНЧАР, 
„Прапороносці”

Книга перша.
„Альпи”

1.Заперечуючи ворожому 
авiатору, який скинув першу 
бомбу, а тепер пояснює поразку 
тим, що винна доля, автор 
говорить:...
2.Козаков, якого Черниш зустрiв 
на кордонi, розповiдав, що вiн 
тiкає ...
3.Козаков згадує, як вони 
ступили на землю України, то 
всi, як один, впали на колiна i ...
4.Черниш думає, що пiсля цiєї 
вiйни люди повиннi стати ...
5."Хазяїн" - гвардiї полковник 

- У справедливих 
армiй  доля завжди 
прекрасна

з госпiталю 

поцiлували  землю

нарештi  людьми

таджик
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коханій 131 листа, а ще 
навчиться грати так, що зорі...
6. Ілько говорить Луці, що 
сьогодні над світом 
полощеться в крові прапор 
боротьби, завтра замає прапор 
вільного труда, але тільки тоді, 
як над світом замає прапор...
7. Пероцький отримав 
телеграму від сина Андре, що 
той здобув відпустку і...
8. Пероцький заявляє, що він 
не боїться „їхньої революції”, а 
боїться лиш одного, щоб не 
роз-валяли фундаменту, на 
якому...
9. Жорж, син Пероцького, 
малює служанці Анет, як він 
стане молодим офіцериком і ...
10. Учитель Іван Степанович 
Сту-пай-Ступаненко думав ще 
місяць тому, що ніч така 
велика, як Росія, а Росія, як ніч, 
а нині він читає відозву...
11. Іван Степанович говорить 
дочці, що якщо Бетховен не 
українець, то значить, ...
12. Ступай-Ступаненко  
готовий піти вулицями, під 
церкви, де тільки є люди, щоб 
агітувати й проповідувати за...
13. На лист закоханого поета 
Марина відповідає, що тому 
віддасть душу і тіло, хто з її 

на небі гаситиме

вічної любові

за півгодини прибуде

стояла Росія, її 
неподільність

поїде на війну 

Центральної ради

мати була українка

вільну нашу Україну

московський і 
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країни позбиває два іржавих 
замки...
14. Андре, повернувшись з 
фрон-ту, готовий  повернутись і 
битися з цілим світом за...
15. Марина зауважує батькові, 
що їм замість мрій би ...
16. До Насті повернувся 
чоловік з георг-хрестом, але 
його тільки...
17. Ілько і Лука говорять про 
дві дороги – дорогу революції і 
доро-гу кохання. Лука прийшов 
во-станнє, і якщо Ілько не 
стане на дорогу революції, то...
18. Під музику „Патетичної 
сона-ти” у виконанні Марини 
Андре приходять в голову...
19.Марина жде лицаря, що лю-
бить...
20. Ступай на вулиці пояснює 
чистіям взуття, що він хоче, 
щоб нація наша...
21.П’яненька Зінька на вулиці 
поя-нює, що вона теж свічку 
засвітила, платтячко наділа 
голубе, бо теж чекає...
22. Мітинг, що проходить на 
вулиці і має три напрямки, 
закінчується тим, що Луку...
23. Гамар – керівник повсталих 
робітників вірить, що хрести 
разом з капіталізмом вони 
пронесуть і поховають на...

польський

кохану Марину

гармат та кулеметів

половина, він без ніг

він йому не товариш

українські зорі, 
дзвони 

українські зорі

чужих чобіт не 
чистила

милого лицаря

поранили  в руку

старих кладовищах
на зорі соціалізму
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тут генiй показухи ...
78.Вiрунька обурюється, навiщо 
щороку на  комiсiю тягають отих 
безруких та безногих. Невже 
думають, що в котрогось..  
79.Семен Таратута скаржиться 
Iвану, що його тут свої роботяги 
збираються ...   
80.Єльку без документiв не 
взяли на завод. Коли вона 
випадково потрапила на  
Скарбне, їй допо-
мiг ...
XXII.
81. Миколу повернули з 
колгоспу, бо треба...    
82.У Роми Орлянченка резонне 
запитання,  що позитивнi 
секретарi хоч i трапляються, але 
чому доля собору повинна 
залежати вiд ...
XXIII.
83.Старого Iзота Лободу на 
Скарб-ному прозвали ...
84.Коли випадково Микола зустрiв
Єльку на стежці, вона зізнається,
що біля нього вдруге...

85.Пiд час ночiвлi на Днiпрi Iван 
Баглай розповiдає, як вiн в Iндiї 
потрапив до  племен, i вони...
ХХУ.
86.Старий Iзот Лобода -
Нечуйвiтер помер у.... у ... човнi на Днiпрi
XXVI.

виросте

вигнати з бригади

Ізот Лобода

доробити установку 
очищення диму

волi однiєї особи

Нечуйвiтром

народжується, 
знову людиною стає

допомогли 
дібратися до своїх

човні на Дніпрі

вкрадену „Волгу”

Микола з Єлькою

п’ять ножових ран
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68.На запитання Миколи, куди ж 
пiдемо, Єлька усмiхнулась i 
вiдповiла:...
69.Миколi та Єльцi здалося, що 
найкоротшi у свiтi ночi - це ...
70.Вранцi учитель Хома Романо-
вич, побачивши Миколу i Єльку, 
видав у своєму   високому 
штилi:...
71.Дiзнавшись, що Микола їде у 
Вовчуги допомагати збирати 
врожай, Єлька злякалась, поду-
мавши, що ...
XVIII.
72.Новела, у якiй розповiдається 
про те, як юнак Ягор Катратий 
був у Махна, називається ...
73.Поєдинок Яворницького з 
Махном та махновцями 
закiнчився тим, що професор...
XIX.
74.У суперечках з напарником 
Ген-надiєм Микола робить 
висновок, що якщо вже говорити 
про безсмертя,  то  мистецтво ...
75.Учительцi-"англiчанцi" з Вов-
чугiв Микола, якби був директор-
ром, замiсть нескiнченних 
"здрас-туйте" сказав би ... 
76.Не знав Микола, шо пiсля 
прощання з ним Єлька ...
XX.
77.Iван Баглай, що повернувся з 
Iндiї,пояснює Лободi, що вже був 

- Собори душ своїх 
бережiть, друзi!

Микола взнає про її
ганьбу

" Чорне вогнище"

вигнав їх з храму

стоїть до нього най-
ближче

один раз 
"прощайте"
не повернулася на 
Зачiплянку

Потьомкiн

рука чи нога 
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24. На пропозицію батька, що 
хай краще червоний  замає, 
Марина відповіла, що хоч ярмо 
й черво-ним стане, а...
25. Оврам попросив Настю 
відчи-няти двері...
26. Марину і батька більшовики 
поки що не займають, бо  наказ 
є...
27. Анет радить Пероцькому 
тікати в Росію із Росії. Значить, 
...
28. Ступай готовий визнати 
соціа-лізм, бо для нього 
найкращий спільник той, хто...
29.Марина при зустрічі з Ільком 
запитує, невже йому чужа 
найрідніша і найсвятіша ідея ....
30.Марина просить поета Ілька, 
щоб він урятував ....
31. Юга на прохання Марини 
при допиті Андре посвідчив, що 
він виконував таємне завдання 
і його...
32.Жоржик врятувався тим, що 
варті Зіньку видав за...
33.Марина говорить Андре, що 
їхня помилка була в тому, що 
вони на Україні робили ...
34.Андре пропонує Марині 
кинути цю булаву і десь  на...
35.Настя з Лукою милуються 
ви-шитим прапором, на якому 
слова...

а ярмом не 
перестане.

соціальній революції

інтелігенції покєда не 
займать

Росії немає.
мову нашу розуміє і
по-вкраїньському 

говорить.

національного 
визволення

Андре Пероцького

відпустили

сестру

„русскоє двіженіє”
хутір удвох, у 

зелений затишок

„Пролетарі всіх країн, 
єднайтеся!” та 
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36.Ступай ворожить на 
„Кобзарі”, запитує, чи буде 
Україна, а рядки, що загадані, 
відповідають:...
37.Марина сказала батькові, 
що Україна буде, а гасло 
повстання:...
38. Ступай згоден на жовто-
блакитному прапорі написати 
”Хай живе радянська...”, аби 
тільки...
39. Лука працює у ревкомі. У 
нього фронт...
40.Ступай врешті вирішив 
перечекати революцію ...
41. У місті жовто-блакитний 
пра-пор .Судять Оврама як 
більшо-вицького чекіста, а 
свідком виступає...
42. Ілько після бою гасив старі 
зорі, а засвічував нові –...
43. Оврама розстріляли, Настя 
збожеволіла, а Марину поки що 
...
44. Ілько прийшов до Марини і 
запропонував піти в штаб 
більшо-виків і сказати, що вона 
–...
45. Ілько розповідає Луці, як він 
на прохання Марини врятував 
корнета Пероцького, і це 
була...
46. Лука вибачає Ількові. Біля 
огняного, як прапор, вікна 

„УСРР”
„Не вернуться запо-
рожці, не встануть 
гетьмани...”

„Люльку запалено!”

українська республіка
на всі чотири 
сторони, скрізь

у себе на хуторі

генерал Пероцький

червоні

виселили в підвал

Чайка

несвідома зрада 

патетична симфонія
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розмова знову зайшла про 
Єльчину долю, якiй треба ...
60.Пiзно ввечерi Єлька знову 
виблукала на Широку. Життя 
знову заганяє її в глухий кут. 
Десь iз районiв саме гнали у 
мiсто ...

XIV.
61.Подруга Вiруньки Леся 
Хомiвна, фронтовичка, 
незважаючи на залицяння 
молодого вихователя, так i не 
змогла переступити через ...
62.Дiдусь Юхим iз Вiруньчиного 
колгоспу,  побувавши на мета-
лургiйному заводi, зробив висно-
вок:  "Оце хоч перед смертю...
63.Вiруньчин батько у вiйну ...

XV.
64.Про те, чого Катратий 
запрошує гостей серед будня, 
Ромця сказав так:   
65.На Єльку налягла байдужiсть. 
Буває ж людинi отак: i жити не 
хочеться, i ...  
XVI.
66.Коли Єльку покликав на хви-
линку Микола, всi зрозумiли, що 
їхня хвилинка може ...
67.Випивши чарку, Шпачиха 
пояснила свою  незручнiсть тим, 
що вона за гостинець ...

череду худоби на 
бойню

пам’ять про комбата

пекло побачив
був у полонi, потім
загинув на Днiпрi

-Буде вершитися 
новий обряд 
заручин

вмирати ще рано

затягнутися на цiле
життя

совiсть промiняла

- Хоч на край свiту.

ночi закоханих
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...
49.Хирлявий чоловiчок, 
пропеклий культовик, строчить у 
всi iнстанцiї i вимагає, щоб на 
мiсце поставили ...
50.При зустрiчi з сином Iзот Лобода
лається i  говорить, що тут тата не-

має. Вiн не тато, а ... 
51.Старого Iзота ще бiльше 
кинуло в лють, коли нагадали, 
що син за нього регулярно ...
52.Пiсля того, як батько прогнав 
сина,  сину чомусь приверзлося 
прислiв’я: "Тiкав вiд вовка, а ...
XII.
53.Воєнком був артилеристом i 
воював у цих краях. Собор був 
чудовий орiєнтир, прекрасна 
цiль, але ...
54.Говорячи про тих, хто руйнує 
архiтектурнi пам’ятники, син 
воєнкома називає їх ...
55.Воєнком обiцяє сину, що 
завтра  вiн одягне парадний кiтель з усiма бойовими орденами i пiде ...
56.Секретар обкому, викликавши 
Лободу, iз захмареним чолом 
мовив у задумi: " А всi ж ми ...
57.Вiд дiльничного мiлiцiонера 
Якiвця, який цiкавився 
пропискою, Єльку захистив ...
58.Того ж дня з Єлькою про рiзнi 
iнтимностi говорила ...
59.Коли Катратий косив своє 
житечко, а Єлька в’язала, 

старцюга бездiтний

платить свою частку
/алiменти/

впав на ведмедя"

вiн застерiгав, щоб 
по
собору не стрiляли

тупi убивцi краси

стояти на килимi, 
щоб
захистити собор
козацькi дiти".
Собор належить не 
тiльки нам.

Володька Лобода

Шпачиха

виходити замiж за
Лободу
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Ількові вчувається...

IВАН КОЧЕРГА , 
"Ярослав Мудрий"

Дiя перша
1.Iєромонах Сильвестр 
вихваляє князя Ярослава за те, 
що вiн на Русi встановив мир, а 
йому заперечує ...

2.Коснятин, коли Ярослав 
зазнав поразки i хотiв втекти за 
море, ...

3.Сильвестр говорить монаху 
Свiчкогасу, що в нього не 
каламар з чорнилом просох, а 
...
4.Княжну Єлизавету i монаха 
Микиту зближують погляди на 
...
5.Княжну Анну пiд час полю-
вання iз соколом на лебедiв 
доганяв ...
6.Побачивши Єлизавету, Ге-
ральд ... 
Дiя друга
7.Микита записує крилатий 
вислiв з уст Ярослава Мудрого: 
"Ранiш закон, а ...
8.Єлизавета хоче вiдшукати 
мудрiсть у книжках, Сильвестр 

монах iз  Новгорода 
Микита,син  Косня-
тина , Новгородського 
посадника
порубав човни, зiбрав 
новгородських воїнiв  
i допомiг  Ярославу 
здобути перемогу

горло, яке жажде  
вина

мистецтво i красу

норвежський  лицар
Гаральд

закохався в неї

потiм  благодать"

iз  шукань i помилок
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бачить її в ученiї Христовiм, а 
Ярослав говорить, що мудрiсть 
береться не iз заповiтiв, а ...
9.За п’янство Ярослав вигонить 
Свiчкогаса iз монахiв i посилає 
...
10.Майстри - будiвельники 
храму  вчинили бунт, тому що 
варяг Тур-вальд ...
11.Iнгiгерда, захищаючи варягiв 
- своїх землякiв, дає пораду 
чоловiковi покарати Турвальда 
...
12.Турвальд, заплативши 
Людо-миру, вважає, що вiн 
дiвку ...
13.Журейко вчинив свiй суд 
варяговi. Вiн..
Дiя третя
14.Людомир каже Милушi, що 
снiг у квiтнi принiс i їм, i 
Ярославу неприємностi, а саме 
...

15.Давид i Ратибор,якi прибули 
з Новгорода, дорiкають Микитi 
за те, що вiн i досi ...
16.Новгород незадоволений 
тим, що у них посадником є ...
17.Iнгiгерда, намагаючись 
принизити Ярослава перед 
Гаральдом, наказує сурмити 
ранiше, щоб ...

гiрких 

пасти свинi 
убив сина Людомира 
за те, що захищав 
сестру Милушу 

вирою /штрафом/

золотом купив
вражає Турвальда  
ножем

з’явився Журейко , 
якого можуть пiймати 
, а Ярославу треба 
вiддати  дочку 
Єлизавету за Га-
ральда

не помстився 
Ярославу

варяг Ульф 

Ярослав чекав його 
перед брамою

воюють на боцi  тих, 
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40.Коли бiля собору зiбрався 
цiлий мiтинг зачiплянцiв i всi 
хотiли писати "анонiмку з 
пiдписами", Микола зрозумiв, що 
...
X.
41.Лобода не боїться вiдповi-
дальностi за собор, бо 
начальник, вiдповiдальний 
товариш, на ...
42.Вважаючи себе демократом, 
Лобода їде провiдати батька на 
...
43.Бачачи собор з рiзних точок 
всю дорогу, Володька дивується, 
що його ...
44.Володьцi приємно думати про 
Єльку.  Вона, як вiн вважає, 
скарб, розкішний витвір ...
45.Воєнком пригощає Лободу на 
пляжi коньяком, а сам не п’є,  як i 
його син. У Лободи виникає 
запитання:...
46.Син воєнкома, молодий архi-
тектор, стурбований тим, що 
почув вiд Миколи Баглая, а саме 
...
XI.
47.Прийшовши у будинок мета-
лурга, Володька Лобода 
подумав, що тут ...
48.Директору будинку, 
вiдставному вiйськовому, Лобода 
радить свого батька залучати в 

вболiває
за собор

релiгiї прогорiв

автобусi

зумiли ж отак 
поставити

природи

навiщо возити 
пляшку до лiсу

що зникла таблиця 
з
собору

рай, а не життя

хористи, вiн добре
спiває

пам’ятник Сталiну

нахлiбник держави, 
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дорiкає, що вiн звихнувся на ...
30.Лобода i рибiнспектор, зупи-
нившись вночi бiля собору, вирi-
шили ...
VII.
31.Колись у молодостi у 
Катратого пiсля базару грошi ...
32.Пiд час перебування у мiстi 
Єлька вiдвiдала музей ...
33.Лобода влаштував Єльцi 
прогу-лянку по Днiпру на 
моторному 
човні, але розвага була 
перервана тим,  що ...
VIII.
34.Першою виявила зникнення 
таблицi з собору ...
35.Вiрунька, вiдвiдавши кабiнет 
Лободи, все ж помiтила за 
шафою...
36.Захищаючи собор, Вiрунька 
вирiшила пiти на прийом до ...
IX.
37.Учитель Хома Романович ко-
лись розповiдав iсторiю собору, i 
за це побував...
38.Собор був збудований пiсля 
зруйнування Сiчi, а автором був 
...

39.Спочатку козаки побачили 
собор на долонi. Вiн був 
виготовлений 
з ...

старовинi

зняти таблицю 
охоронну

музикою стали

козацької слави

грозова хмара 
найшла

Наталка, дружина 
Костi - музиканта

таблицю з собору
першого секретаря 
обкому

у Магаданi
молодий хлопець, 
якому собор 
з’явився у снi

очерету /комишу/

не тiльки вiн 
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18.Ярослав заперечує 
звинувачення Iнгігерди в тому, 
що варяги здобули йому 
престол княжий i Русь. Вiн їх 
називає найманцями, якi ...
19.Iнгiгерда у суперечцi з 
Ярославом нагадує йому, що в 
нього кров рабинина, на що 
Ярослав вiдповiдає, що цю 
кров 
вiн ...
20.Мирослав показує Ярославу 
лист вiд новгородського 
воєводи Коснятина, в якому "на 
нього змова", i Ярослав ви-
рiшує ...
21.Ярослав "Руську правду" 
людям дав, щоб ...
22.Гаральда Єлизавета 
вразила тим, що пожалiла ...
23.Слизавета була вражена 
тим, що Гаральд на могилi її 
улюбленого поета Iоанна..
24.Ярослав сказав Гаральдовi, 
що коли Єлизавета його вiтає, 
то i 
вiн ...

Дiя четверта
25.Свiчкогас-варяг бiльше не 
хоче по світах мандрувати, бо 
вiн ...
26.Душа Ярослава вiдчуває 
три-вогу, вiн цю нiч у снi бачив 

хто дасть дорожче

вважає найвищим 
благом, вона свiдчить  
про його зв’язок з 
народом

у монастир замкнути 
Iнгiгерду , зняти 
голову
Коснятину 
мир i труд в народi 
панував
дiвчину-полонянку  з
Iталii 
посадив 
шипшину,щоб  
колючки iз  рожами 
сплелись

у згодi  на одруження 
не вiдмовляє 

за Києвом знудивсь, 
за
рiдним  краєм

Святополка
Джема , невiльниця , 
служанка Єлизавети

Коснятина , його
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тiнь ...
27.Микита-монах кохає 
Єлизавету, а його покохала...
28.Посланцi Новгорода 
Ратибор, Давид i Стемир 
повiдомляють Микитi,що за 
наказом Ярослава вбито...
29.Ульф та Iнгiгерда змовились 
i збираються Ярослава ...
30.Пiд час арешту Журейка 
його захищає Милуша, i її Ульф 
...
31.Журейко повiдомив князя 
Ярослава про змову. Той 
обiцяє йому оселю, землю, сад 
у Києвi, але Журейко 
вiдмовляєься i їде ...
32.Микита не помстився 
Ярославу, хоч сказав йому, що 
вiн ...
Дiя п’ята / ч.I /
33.Ярослав, влаштовуючи 
свою державу, 
скаржиться:"Але якби я тiльки 
будував, а то ж нiколи ...
34.Iнгiгерду, з якою сталися 
змiни пiсля перебування в 
монастирi, Ярослав тепер 
називає...
35.Сильвестр показує 
Ярославу "псалтир розкiшну 
грецького писання", за яку 
купець просить ...
36.Микита i Джема, повернув-

батька

кинути в тюрму

вбиває ножем

на край Руської 
держави її охороняти

син Коснятина 

не складав я зброї "

Іриною

сто гривен золотом

померла Єлизавета

печенiги  за 5 днiв  до
Києва дiйдуть 

покликав Журейко 
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20.Єлька часто задивляється в 
той бiк, де збирається молодь, а 
серед iнших там...
21.Брат Ягора Катратого у гро-
мадянську вiйну воював у  
черво-
них, а вiн ...
V.
22.На засiданнi у високому 
кабiнетi виникло питання про 
собор, i гос-подар у роздумi 
якость сказав :...
23.Володька Лобода 
запропонував на мiсцi собору 
збудувати ...
24.У соборi можна також було б 
обладнати ...
25.Микола Баглай називає 
Володьку Лободу не iнакше, як ...
VI.
26.Ромця Орлянченко про 
Володьку Лободу говорить, що в 
нього наркотик ...
27.Почуття Миколи i Єльки 
зародилися з одного слова:...
28.Пiд час суперечки Миколи з 
рибiнспектором, що їв юшку ра-
зом з Лободою у Катратого, 
Мико-ла жартома сказав, що з 
хапуг та бюрократiв поробили, 
уявiть
собi, ...
29.Володька Лобода, називаючи 
Миколу сучасним хлопцем, 

чепурить хату

вона ще не 
прописана

Микола Баглай

у  Махна

- Чого йому стояти?

критий ринок

холодильник

батькопродавець

владолюбства

- Здрастуйте!

чучела
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7.На територii металургiйного 
заводу стоїть пам’ятник міфічно-
му ...
8.Баглай почуває якийсь дивний 
смуток i навiть щось тривожне 
перед ...
II.
9.Микола Баглай народився у 
вiйну в ...
10.Микола з Олексою-механiком 

працюють над винаходом. 
Хочуть зробити ...
11.Кращим другом Катратого на 
металургiйному був ...
12.Весь час уникає зустрiчi з 
Олексою, щоб не дати землю пiд 
вiдстiйники ...
III.
13.Олена Чечiль - Єлька - батька 
не пам’ятає, бо ним був ...
14.Мати Єльки загинула пiд час 
трагiчного випадку. Її ...
15.До Єльки, коли вона жила в 
селi, залицялися ...
16.Ганьби Єлька зазнала вiд 
бри-гадира, коли ...
17.У мiсто до дядька Єлька 
втекла iз села, тому що ...
IV.
18.У дядька Ягора Єлька 
виконувала рiзну роботу, а саме 
...
19.Дядько забороняє Єльцi 
вiльно гуляти по селищу, бо ...

Прометею, Титану 
працi

собором

окопi

фiльтр для очистки 
повiтря

Iзот Лобода

директор радгоспу 
Бублик

якийсь солдат у 
вiйну

привалило в 
глинищi
лектор, шофер, 
трак-
торист
їздили по комбiкорм 
у
собор

її ганьбили, 
ображали

поливала город, 
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шись з Норвегiї, повiдомляють 
Ярославу сумну новину про те,
як ...

37.Мирослав повiдомляє Яро-
славу, що прискакав гонець iз 
звiсткою, що ...
38.Iз Чернiгова i Новгорода на 
допомогу Києву вже йдуть 
полки, якi ...
/ ч. II /
39.Ярослав пообiцяв послати 
князем у Новгород ...
40.Пiд час бою за Київ 
Сильвестр купив книгу у купця 
за ....
41.В бою за Київ загинув воїн, 
перед яким схилив голову 
Ярослав i плаче Джема. Це ...
42.Ярослав пропонує 
Журейковi лишитися в Києвi i 
взяти участь у ...
43.Ярослав велить Сильвестру 
за книгу доплатити ...
44.В честь перемоги Ярослав 
кличе всіх на бенкет, де чашi 
пiднiмуть за... 

свого сина 
Володимира

двадцять гривен

Микита
будiвництвi  святої 
Софiї 

вiсiмдесят  гривен

Русь, за Київ 

УЛАС САМЧУК,
"Марiя"

Частина перша
1.26 тисяч 258 днiв зустрiла i 
про-вела Марiя, коли не 
рахувати ...

трьох останнiх 
каменоломнях
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2.Батько Марiї працював у ...
3.За два мiсяцi пiсля трагiчного 
випадку з батьком мати ...
4.Хто б вам даремно кормив 
сироту? По роковi Марiя мусила 
щось робити. Цiле лiто вона ...
5.У дев’ять рокiв Марiя почала 
самостiйно жити. Пiшла у ...
6.Минулої ночi Марiя не спала, 
хрестилася й виходила пiд яснi 
зорi. Променистого вечора бiля 
колодязя її ...
7.У суботу Марiя ледве 
дочекалася, поки досiють з 
Романом поле. Вона поспiшала 
до ...
8.Восени, коли поорали, посiяли, 
викопали буряки, бараболi, 
порубали капусти, Корнiя забра-
ли ...
9.У Кухарчукiв троє братiв. Гнат, 
наймолодший, кульгає на праву 
ногу, але вiн майстер на всi руки. 
Дiвчата бiгають за ним, а вiн ...
10.Щоб завоювати приязнь 
Марiї, Гнат їй купує ...
11.Одарка, жiнка старшого брата 
Михайла, говорить Гнатовi, що 
Марiя ...
12.Гнат був сумний на 
вечорницях, коли чужий хлопець 
Андрiй пере-казав йому, що ...
13.Домаха, мати Мартина, у 
якого Марiя в наймах, 

померла вiд  
хвороби

пасла гуси
найми до Мартина 
Заруби

цiлував  Корнiй 

церкви на зустрiч  з
Корнiєм 

у матроси служити

кохає Марiю 
цукерки, коралi , 
хустку

йому не пара

Марiя  просить 
прийти
частiше  приходити, 
не зважати на слова 
Марiї 

99

огнi боротьби. Цвiте земля, 
задивлена в свободу, аж навiть 
Марусi ...
92.Весною Марусi все гiршає i 
гiршає, бо ...
93.До Марусi приходив Iван i 
говорив, що вiн належить не 
собi, тому мусить...
94.Коли виходив у похiд полк, 
Маруся вся здригнулася, бо ...
95.Коли дiвчата заспiвали пiсню 
"Ой не ходи, Грицю",  Маруся 
просить цю не спiвати, вона ж ...

іще жива

ОЛЕСЬ ГОНЧАР, 
"Собор"

I.
1.З одного краю селища 
Зачiплянка сага блищить, з 
другого ...
2.Коли о нiчнiй порi Микола 
Баглай, студент металургiйного, 
повертається додому, то вiн за 
звичкою зупиниться...
3.Старший брат Миколи Iван 
Баглай зараз  перебуває ...
4.Костя-слiпий, що грає на баянi, 
у вiйну був ...
5.Ягор Катратий пiсля виходу на 
пенсiю з металургiйного заводу 
працює ...
6.Ягор Катратий є для Єльки ...

облуплений собор 
бiлiє

на майданi бiля 
собору

в Iндiї

танкiстом

бакенщиком на 
Днiпрi
рiдний дядько
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80.На вимогу впустити польське 
вiйсько в Полтаву, козаки подали
з валу на списi унiверсал, де ра-

дять ...
81.Вiйт Горбань боїться, бо якщо 
поляки ввiйдуть все-таки у мiсто, 
то ...
82.Маруся хвора.Їй надриває 
груди...
83.Iвановi радiсть увiйшла б у 
дiм, якби ...
84.Маруся вiдповiдає Iвановi, що 
вона була красива, смiлива, 
спiвуча, схожа на матiр, батька i 
...
85.Маруся говорить, що Iван 
кохає уже не її, а ...
86.Маруся заявляє, що її життя -
руйновище любовi, де вже ...
87.У обложенiй Полтавi Лесько 
жартує,що це не голод, це ...
88.Життя у мiстi триває i при 
облозi. У недiлю навiть був ...
89.На другий день Рiздва уранцi 
поляки...
90.Коли було знято облогу, то з 
Дiдової Балки знову ...

Роздiл девятий.           Весна,
i смерть, i світле  воскресіння

91.Настала весна. Скасовано 
угоду з поляками. Вся Україна в 

Маруся стала за 
дружину

на свiй народ

свою пам’ять
нiякий цвiт не 
процвiте

просто пiст

базар
тихо зняли облогу i
пiшли

курить димок 

жити хочеться

сухоти є сухоти

йти в похiд,битися 
за
Україну

спiвали її пiсню

63

проводжаючи Гната, радить йо-
му ...
4.Гната i Марiю благословляли 
на шлюб непаристими образами, 
а 
це ...
15.На весiллі Марiя думає про 
Гната, що вiн добрий i щирий, то 
й вона якось...
16.Пiсля весiлля Гнат доглядає 
Марiю, як малу дитину. Дiзнався, 
що Марiя любить слухати ...

17.Першим народився хлопчик, 
якого назвали ...
18.Марiї приснився сон, що мати 
прийшла, взяла за руку хлопчика 
i сказала, що пiде з ним до 
церкви. Пiсля цього ...
19.Пiд час похорону, щоб 
утiшити Марiю, про Святу Матiр, 
що стояла пiд хрестом 
розп’ятого сина, розповiдав ...
20.Марiя стала вагiтна вдруге. А 
за пiвроку народилася ...
21.Пiсля того, як побував у 
вiдпустцi Корнiй i не звернув на 
Марiю увагу, вона подружила з 
дiвчиною Ганною i ...
22.Самотнього Гната стала 
запрошувати вдова з трьома 
дiтьми Гапка. Дiзнавшись про це,  
Марiя ...
23.Третя дитина, дочка Надiя, 

недобрий знак

звикне, полюбиться,
забудеться

читання книжок 
(брав у шкiльнiй   
книго-збiрнi   i читав 
їй)

Романом

хлопчик помер

священик

нежива дитина

почала гуляти

перестала йти з 
дому,
вони помирились
померла пiд  час 
епідемії тифу i 
скарлатини
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прожила два роки i ...

24.Хворий Гнат поїхав у лiс по 
дрова, попав пiд деревину, 
потрощив криву ногу i його ...
25.Поки Гнат хворiє, Марiї по 
господарству допомагає ...

26.Коли Гнат повернувся з 
лiкарнi, то Марiя ...

Частина друга
27.Корнiй змушений вiдложити 
гармонiю, кльош, московську 
мову, а одягтися в лахмiття, в 
руки взяти лом i молот i ...
28.Марiя впертою працею, 
самовiд-реченням добилася 
нарештi права бути ...
29.Коли народився хлопчик, 
Корнiй захотiв назвати його 
Демком на честь ...
30.Все бiльше пiзнається смак i 
радiсть працi. Вiдходять i 
забуваються босяцько-
пролетарськi звички. Розум i цiле 
єство наповнює твердими 
звичками ...
31.Було весело i радiсно.На 
облич-чях був спокiй i сяйво 
радостi, коли їли Святу Вечерю i 
Корнiй розповiдав про краї, де на 
Рiздво ...
32.Через деякий час Корнiй 

вiдвезли  до лiкарнi  
за 22 верстви вiд  
села

Корнiй , що повер-
нувся зi  служби
просила про 
розлуче-ння  i пiшла  
до Корнiя 

лiзти  в скалу

законною власнiстю  
свого чоловiка 

товариша по службi 

земля

лiто 

побудували нову 
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72.Порiвнюючи iсторiю Украiни з 
Грецією і Римом, дяк зауважує, 
що говорять "Як руїни Трої", а 
про Київ ...
73.Побачивши зруйнований Київ, 
Маруся запитує, до чого люди ...
74.Порiвнюючи життя святих 
мученикiв з борцями за Україну, 
дяк i Маруся приходять до 
думки, що останнi...
75.Коли дяк пiшов, Маруся часто 
згадує  його найсумнiшу втiху, 
що комусь на свiтi...

Роздiл сьомий. Дiдова балка

76.Говорячи про те, що Полтава 
знову під’яремна, Маруся 
запитує, невже собi ...
77.Полтавськi козаки пропонують 
дiду Галернику ховатись вiд 
полякiв у Полтаву, на що той 
вiдповiдає:...
78.Дiд Iвановi говорить, що вiн 
ще знайде своє кохання, а Iван 
заявляє, що вони з Марусею дiти 
однієї  пе-чалi, i вiн себе читає у 
...
79.Дiд каже Iвановi, що он уже 
поляки, на що той заявив: - От 
ми 
тут трохи...

Роздiл восьмий.  Облога Полтави

не меншi мученики i
святi

гiрше,  як тобі 

ми ради не дамо

- Не хочу людям 
завдавать мороки

її очах

притрем їм роги 

йти додому ( тодi усi
були б дома )

його повiсять

сухотний кашель
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стратити ...
62.Такого ще не чувано нiде, Ма-
русю  вiдпустили, а ...

Роздiл шостий. Проща

63.Марусина мати через пiвтора 
тижнi  "пропливла у тому човнi, 
та й ...
64.Пiсля того, як Маруся поцiлу-
вала горбочок свiжої землi, 
вона...
65.Бачачи кругом свою Україну, 
Маруся думає,  що  "тут така 
краса висока i нетлiнна, що хоч 
...
66.Супутником Марусi у дорозi 
став ...
67.Дяк говорить, що як серце 
маєш не з льодини, то розп’яття 
- ...
68.Розповiдаючи про Ярему 
Вишневецького, дяк називає 
його...
69.Маруся говорить, що на цiй 
дорозi в Київ iз Лубен у неї серце 
...
70.Байдi Вишневецькому 
здалося б висiти - не мука, як 
дивитись на ...
71.Говорячи про поетiв, дяк 
дорiкає, що вони все пишуть на 
догоду, а хто напише, або 
написав велику книгу ...

вона не йде

втонула у землю,
втонула навiки"
пiшла у Київ на 
прощу

спинись i з Богом
говори"

мандрiвний дяк

доля кожної людини
страшний руйнатор 
України
знову плакати 
навчилось

такого внука

нашого народу

так нiхто ще не 
сказав

цю землю довели
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задав гульню. Сусiди пили i 
виспiвували "многая лiта" дому 
сьому, бо господарi ...
33.В тi дні трапилась вiйна. 
"Гапо-нець" на руського царя 
задумав пiти, i Корнiя ...
34.Гнат пропонує Марiї 
допомогу, але вона ...
35.На Великдень, коли Марiя 
пiшла в церкву святити паску, 
дома трапилось нещастя ...
36.У підпала пiдозра впала на 
Гната, його арештували, але 
через два мiсяцi...
37.Пiд час зустрiчi з Марiєю Гнат 
розповiв страшний сон, а ще 
запропонував їй ...
38.Коли повернувся Корнiй, то 
людям, що зiбралися в хатi, 
розповiдав про ...
39.Перший син у Марiї та Корнiя 
- Демко, другий - Максим, дочка -
Надiя, а третього сина назвали 
...
40.Коли дiти виросли, то 
першого Демка прийняли на 
службу царевi до гармати i 
завезли ...
41.Коли Максим не слухав 
батька,не працював, то батько 
його посварив, i вiн покинув 
дiм,пiшов у мiсто i дiстав мiсце ...
42.1914 рiк. Вiд Демка надiйшов 
лист, що вiн у полонi у нiмцiв i 

хату

забрали на вiйну 

вiдмовляється 

згорiла  хата i клуня

випустили, бо було
недостатньо доказiв 

200 карбованцiв 

вiйну  i революцiю 

Лаврiном 

на далекий Кавказ

лакея у 
дворянському
клубi 

житнiх  сухарiв 

добровольцем
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просить прислати ...
43.Середнiй син Максим сам 
пiшов на вiйну ...
44.1917 рiк. Цар зрiкся престолу. 
Обозники грабують монастирськi 
склади, а фронтовики їм ...
45.Максим вирядився у бiльшо-
вицьку шкуру i, повернувшись 
додому, iз револьвера 
розстрiляв ...
46.Корнiй говорить сину Лаврiну, 
що козаки козаками, а надходить 
весна i треба ...
47.На весiллi у сестри Надii 
Максим розповiдав, що релiгiя -
"опiум народу", що при соцiалiзмi 
не буде любовi..., за що батько 
... 

Частина третя

48.Марiя з сином Лаврiном пере-
вертали сiно, коли приїхали 
вершники з червоним прапором. 
"Сотня ребят" ...
49. 1920, 1921 роки. Роки солi i 
хлiба. На Україну сунуть без 
перестанку поїзди, обвiшанi 
людьми з торбами. Сунуть з ...
50.Повстанцi-мужики на Українi 
склали зброю, коли на бiльшови-
цькому прапорi побачили слова 
...

допомагають

iкону  в хатi  

сiяти , поле не чекає

вигнав його з дому

рвали,розкидали  i 
топтали кiньми  
покоси

Росiї 

неп, УССР

у  хатину через сiни 
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гетьмана, впаде, то неврятована 
пiсня, задушена пiсня ...
54.Вислухавши Iскру, 
Хмельниць-кий залишився сам i, 
напевно, згадав ...
55.Коли вранцi Iван Iскра знову
зайшов до Хмельницького, той
подав йому ... 

Роздiл п’ятий.  Страта 

56.На свiтанку у в’язницю до Ма-
русi через вiкно заглядають...
57.Лесько Черкес, щоб 
врятувати Марусю вiд страти, 
готовий виконати звичай 
навпаки: коли козака вели на 
страту, виходила дiвчина iз 
закутаним обличчям i ...
58.Грицькову матiр пропускають 
до шибеницi ближче, а Марусину 
не випустили з мiста, бо ...
59.Коли кат занiс над Марусею 
мiшок, в юрбу врiзався вершник i 
сказав, що гетьман 
уповновластив...
60.Враховуючи, що пiснi Марусi 
прославили козацтво, що її 
батько був розп’ятий у Варшавi, 
а не схилив пред ворогом чола, 
гетьман звелiв ...
61.Гетьман суддям повелiв, щоб 
надалi перед тим, як когось 

в петлi захрипить 

Гордiя Чурая

наказ ( скрiплений 
пе-
чаткою сувій )

дiти

просила вiддати їй 
козака за чоловiка

вона напiвжива

читати вголос його
унiверсал

вiдпустити Марусю i
скасувати вирок

доповiдали йому
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вiн ...
44.Маруся робить висновок, що 
Гриць їй по душi нерiвня, а 
нерiвня душ - це...
45.Батько Гриця Бобренко був 
приятелем з Гордiєм Чураєм, 
але коли одружився, то дружина 
його як в землю закопала, i вiн ...
46.Грицева мати сказала синовi, 
що така невiстка, як Маруся, їй...
47.Маруся готується умирати. 
Приходив священик, а ще через 
грати ...
48.Маруся згадує, як через два 
днi пiсля вечорниць, на яких 
Гриць був з Галею, вiн прийшов 
до неї, про-сив ...
49.Маруся вiдчинила дверi i 
сказала:...
50.Гриць попросив дати йому 
випити такого зiлля, щоб вiн ...
51.Маруся думає, навiщо суддям 
було мудрувати, коли для неї 
найтяжка кара ...
52.Розглядаючи святковий одяг, 
який передала мати на страту, 
Маруся думає, що смерть усе-таки
це ... 

Роздiл четвертий.
Гiнець до гетьмана

53.Якщо Iван Iскра, гонець до 

гiрше, нiж майна

заборсався в землi

непотрiбна

прийшло сонце

простити його, вiн 
хоче одружитися з 
Марусею

- Йди до неї.

забув Марусю

звалася життям

празник, який буває
тiльки раз в життi
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51.Максим повернувся в село i 
став "велике начальство", 
пропонує iкони послати у пєчку. 
Через тиждень старi батько й 
мати перебрались ...
52.Коли Максим задумав 
женитися, Корнію i Марiї 
довелося перебрати-ся ...
53.Надiїн чоловiк Архип у 
поглядах на Україну примирився 
з Лаврi-
ном i ...
54.У селi є монастир. Багато вiкiв 
тут лунали дзвони. Але прийшла 
п’ятирiчка, iндустрiалiзацiя  i ...
55. Крицевими дорогами мчать у 
далечiнь поїзди ... Страшне, 
неза-бутнє слово, страховище i 
рана вiкiв. Мiльйонна могила 
України. Це ...
56.Пiд час колективiзацiї хитроокi 
дядьки добудовують ударно 
спiль-ний барак. Але настав 
вечiр, i от ...
57.По дротах летять накази : 
"Україна, хлєба!" З незiбраних 
пiль забирають колгоспникiв i 
почи-нають ...
58.Корнiй не пiшов у колгосп, 
залишився "iндусом". Надiя, яка 
часом забiжить,розповiдає, що ...
59.Прийшла зима, у селi люди 
ста-ли ...
60.Брат Максим постарався, щоб 

у чужу порожню 
Закаблукову  хату

зайнявся 
господарством

зняли дзвони i 
кудись
вiдвезли 

Соловки

дядько "забув" ци-
гарку i барак згорiв 

молотити

її сколективiзували 

голодувати

заарештували

вiдмовляється  вiд 
батькiв 

мало що було
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Лаврiна...
61.У газетi "Пролетарська 
правда" Корнiй прочитав заяву 
сина Мак-сима, у якiй написано, 
що син ...
62.Наступної весни по командi 
сiяли в грязь, пересiвали, тому 
збирати ...
63.У монастирськiй церквi 
лежить хлiб. Архип пропонує ...

64.У монастирi в маленькiй 
комір-чинi живе ...
65.Люди в полi шукають їжу.
Корнiй у невеличкому рiвчаку, де 
був снiг, знайшов ...
66.Надiя, не бажаючи бачити 
муки голодної дитини, в нападi 
божевiл-ля ...
67.Тiєi ж ночi Корнiй пiшов до 
своєї хати, де жив Максим, i ...
68.Попрощавшись з Марiєю, 
Корнiй забрав з собою собаку 
Сiрка, пiшов з дому i...
69.На ранок у хату Марiї 
прийшли люди з 
гвинтiвками.Шукали щось i 
знайщли ...
70.Почувши про те, що сталося, 
до Марiї прийшов Гнат. Вiн 
зiзнався, що у ту Великодню нiч 
з любовi ...
71.Гнат пiшов до Надiї.  Надiя 
була в кутку комори з дитиною в 

пройти через під-
земний  хiд  i добути 
хлiба 

кривий монах Гнат

замерзлого зайця

задушила її
зарубав сина та не-
вістку  сокирою

бiльше  не 
повернувся

сокиру в кровi 

спалив хату

мотузком на шиї

забрали того ж 
вечора,
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32.Три днi дали Марусi пiсля 
вироку суду до страти. Вона 
запи-тує в думках, навiщо три днi 
...
33.Сидячи у в’язницi, Маруся 
думає, що тут, напевне, сидiли ...
34.Почувши, як десь грають 
сурми, душа Марусi рвонулася, 
бо це уперше ...
35.Пiсля другої ночi у в’язницi 
Марусi чомусь згадались ночi ...
36.Марусю понесло спогадами у 
дитинство, бо душi ...
37.Згадуючи батька, Маруся 
впев-нена, що вiн загинув, вiн 
здатися не мiг, бо ...
38.Маруся згадує, як через 
Полтаву йшов кобзар. Тодi вона 
почула пiсню, в якiй говорилося 
про ...
39.Мати вчила дочку Марусю, 
щоб вона, як її не буде, не ...
40.Батька i матiр Марусi доля 
звела в нагороду за те, що мали 
...
41.Маруся - дитя любовi. Тому i 
її любов чолом сягала неба, а 
Гриць ...
42.Галя усе вишивала прошви 
подушок, але вона глуха до ...
43.Гриць розповiдав Марусi про 
Iвана, що його не люблять, бо 
вiн шляхетний дуже i чолом не 
б’є, 

смертникам
волоцюги, злодiї, 
убивцi

вона не виряджає 
полк в похiд

на Купала

тепло тiльки там

вiн гордим був, 
Гордієм звався

батька Чурая-
орлика
не скиглила, бо то
великий брид

незглибимi душi

ходив ногами по 
землi
пiснi (завжди щось 
спотворить)

гордий, мовчить, бо 
дума щось своє
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23.Суддя сказав, що згiдно 
закону вбивцю мусять засудити 
до страти, а предметом спору 
може бути тiльки ...
24.Iван просить вислухать його. 
Вiн говорить, що ця дiвчина не 
просто так, Маруся. Це - голос 
наш, це ...
25.За словами Iвана, козакам на 
вiйнi потрiбнi ...
26.Iван закликає людей такого 
рiдкiсного дару, як Маруся, ...
27.Горбань не розумiє, при чому 
тут пiснi, коли Марусю судять за 
iнше, а ще Iван не може бути 
свiдком, бо вiн ...
28.Суддi сподiвалися, що 
Маруся, почувши вирок, буде 
плакати, але вона не заплакала i 
...
29.У вироку Марусi записали:...

Роздiл другий.
Полтавський полк виходить
на зорі 

30. Пiсля вироку суду мовчить 
Полтава, наче ...
31.Самотнiй вершник промчався 
по Полтавi,  зветься вiн ...

Роздiл третiй.
Сповiдь 

спосiб страти

це - пiсня, це - душа

шаблi, знамена i 
пiснi

хоч трохи берегти

особа зацiкавлена

милосердя не 
просила
скарати на 
шибеницi

приголомшена

Iскрою Iваном
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пеленi i з ...
72."Слово моє для мертвих i не-
народжених. Слово моє 
прийдучим вiкам. Затямте ви, 
сини i дочки великої 
землi...Затямте, гнанi, 
приниженi, затямте, 
витравлюванi голодом, мором. 
Нема кiнця нашому життю,"-
проповiдував Гнат, кривий вису-
шений дідок, i його ...
73.Завершуючи розповiдь, 
письмен-ник пише: "Марiї ... 

i вiн  не повернувся

не стало"

ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА,
„Старший боярин”

Розділ перший
1.15 червня 1912 року Лундик 
Гордій приїхав у село із...
2.Гордій приїхав до тітки Горпини 
Корецької, яка була йому...
3.Сьогоднішній приїзд був 
надзви-чайний, бо у валізі Гордія 
лежала посвідка про...
4.Пообідавши, коли вже заходило 
сонце, Гордій взяв рядно і кожуха 
і пішов відпочити до...
5.І в селі, і над селом світилася 
біла тиша. Ніч була проти...
6.В Гордієвій душі промайнуло 
все семінарське життя. Його 

черкаської учитель-
ської семінарії
і за батька, і за
матір рідну

закінчення студій і 
право навчати в на-
родних школах

клуні, де було сіно

неділі

церквою, між 
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думка, підкинута зором, 
зупинилася над...
7.Гордієві хотілося бігти, щоб 
зустріти людину, бо ніхто нас не 
пожаліє, крім...
8.Гордій почув тужливу пісню. Її 
виводив...
9.Місяць опустився на найвищий 
гостряк хреста. Гордій схопився і, 
накинувши тільки кожух, яром 
пішом до...
10.Над річкою, кроків за 
двадцять, Гордій побачив жіночу 
постать, і то лише в одній...
11.Жіноча постать швидко зійшла 
на гору, підійшла до...
12.Коли Гордій хотів лізти на 
хату, з-за причілка вийшла...

13.Гордій попросив дати йому 
руку. Він хотів знати, чи вона...
14.Коли Гордій став цілувати 
жінку, вона напружено 
крутнулася на одній нозі, і в руках 
парубка залишилася ...
15.Лундик пішов від 
священикового двору навпрошки 
таким кроком, яким ходять...

Розділ другий
16.Неділя – це радісний і 
щасливий день хліборобського...
17.Тітка Горпина, зайшовши у 
двір, а потім у хату до священика, 
поба-чила там...

місяцем і хрестом

нас самих

жіночий голос

річки  Тясмин

білій сорочці

священикової хати
молода жінка чи 
дівчина, закутана 
чорною хусткою

жива істота

тільки хустка

старі, збентежені 
сліпці

відпочинку

наймичку, яка 
заминала сало

приміряла убрання
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12.Мати Марусi, звертаючись до 
суду, говорить, що чужа душа -
то тихе море слiз, i ...
13.Грицьковi полюбилася 
Маруся, а коли вiн пiшов у похiд, 
то вона...
14.Грицько шукав дорогу 
непряму, щось у душi ...
15.Гонець вiд гетьмана принiс 
полковнику Пушкарю звiстку, що 
обступає ворог i..
16.Дiзнавшись, що Гриця дiвчина 
покарала за зраду, гонець вiд 
гетьмана запитує, що зрадити 
державу - злочин, а ...
17.Лесько Чемерис сказав, що в 
цiм дiлi йому найбiльше шкода 
Iвана Iскру, тому що ...
18.Ящиха прийшла на суд,  хоч 
не при здоров’ю, сказати, що 
любов - це ...
19.Полковник Пушкар, 
пiдбиваючи пiдсумки судових 
слухань, сказав, що якщо пла-
тити злочином за злочин, то як ...
20.Суддя пропонує оскаржену 
Марусю, яка все мовчить, на 
квестiю вiддати, i хай iз нею ...
21.Щоб цього не сталося, на 
захист Марусi стають два козаки 
з шаб-лями. Це ...
22.Для Пушкаря хоч закон понад 
усе, але щоб дiвчину вiддати на 
тортури, вiн...

плювати в неї - грiх
тяжкий
його чекала i молодi
лiта одна перевела

двоїлося йому

потрiбна помiч

людину - можна?

вiн дуже любив 
Марусю

дiло неосудне по всi
вiки

жити, люди, на 
землi

поговорить кат

Iван Iскра та Лесько
Чемерис

згоди не дасть
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Чурай до нас не дiйшло, 
можливо, тому, що Полтава 
згорiла 
дощенту ...
2.Стара Бобренчиха розповiдає 
в судi, що Маруся ...
3.Свiдки повiдомляють, що 
Маруся сама про все розповiла 
тодi, коли ...
4.Щоб судити Марусю, суддям 
недостатньо того, що злочин 
пiдсудна ...
5.Свiдок Параска Демиха, 
сусiдка, розповiла про те, як ...
6.Доглядач млинiв Фесько 
розповiв, що вiн тiльки бачив 
Марусю, коли вона робила 
спробу ...
7.Вiйт Полтави Семен Горбань з 
дозволу суду з’ясовує свiдкам, 
що Грицько Бобренко пiсля 
повер-нення з вiйни посватав ...
8.Галя розповiдає суду, що 
Гриць у них дома був уже як 
свiй,але суддя запитує, чому в ту 
нiч вiн ...
9.Суддя чекав, що скаже 
Маруся, а вона ...
10.На думку Бобренчихи, Маруся 
"на обличчя з янголами схожа, 
але в душi - то...
11.Пушкар застерiгає, що Марусi 
ворота дьогтем мазати не слiд, 
бо в неї з Грицем була ...

влiтку 1658 року

отруїла сина 
Григорiя
припала до 
мертвого
Гриця

визнала сама

Григорiй помирав

втопитися

Галю Вишнякiвну

був у Марусi
Стоїть. Мовчить. I 
дивиться. I все.

чистий сатана"

любов, а не 
розпуста
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18.Горпина довідалася, що 
панночка учора цілий день...
19.Наймичка нічого б не 
розповідала Горпині, якби панна 
Варка серед ночі не розпитувала, 
який у Горпини...
20.Після реготів та дурощів 
панночка серед ночі стала гірко 
плакати і запитувати, що таке...
21.Панночка сказала, що 
одружиться з Варлампієм 
Пронем, але накаже йому, щоб 
покликав Гордія у...
22.Наймичка Дунька перекаже 
батюшці, що Гордій прийде 
дякувати йому за опіку аж...
23.Коло церкви Корецька 
побачила в сонячному світлі з 
десяток...
24.Горпині здавалося, що над 
українськими полями гудуть...

Розділ третій
25.Пригадуючи в клуні нічні свої 
походеньки, Гордій вважає, що 
ніщо не може заглушити сказане 
під поповою хатою слово...
26.Коли Гордій зайшов у хату і 
побачив накритий стіл, почуття 
його підхопило і понесло в 
приємні високості....
27.Тітка сходила до попа, щоб не 
показувати Гордія такого після 
науки, а вилюдніти його, щоб над 
ним...

небіж

щастя

старші бояри

через тиждень

возів

дзвони

„скажений”

рідних звичаїв

не сміялися панянки 
одуковані

недружнім 
притиском
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28.На господарську розмову про 
дірку на клуні тітка відповіла з...
29.На повідомлення Гордія, що 
вночі проти попового двору  у 
березі щось співало, тітка 
сказала, що про це йому ...
30.Тітка розповіла, що земля 
нале-жала панові з мужиків 
Терещенкові, а Маркура Пупань у 
нього був...
31.Коли старому Маркурі попада-
лася жінка, то він її возив із 
собою з тиждень, а потім вона 
вже ніколи не думала...
32. Коли ж Маркурі  жінка попада-
лася другий раз, то він її віз і...
33. На скарги громади до 
Маркури приїжджали пристави і 
урядники, але тільки...
34. Коли Маркура запросив до 
скирти Горпину, вона взяла із 
собою в пазуху....
35.Горпина, втікши від Маркури, 
розповіла все чоловікові, а він...
36.Коли після зустрічі з Маркурою 
втратила розум батюшчина жінка 
Марфа і заспівала в березі так, 
що навіть вікна в хатах і церкві 
заплакали, мужики влаштували 
битву з Маркурою, в якій 
загинуло...
Розділ четвертий

37.У понеділок Гордій витяг сапу і 
пішов...

треба все знати

лановим

про свого чоловіка, 
а марила дідом

топив

поп’ються і 
роз’їдуть-ся

пачку сірників

зібрав мужиків

одинадцять чоловік, 
а  з Маркурою 
дванадцять

на город підгортати 
картоплю
жениха 
познайомитись і 
бути старшим 
боярином
розбила пужалном 
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хлопчик побачив ...
26.Про коней авторовi соромно 
писати, бо вони ...
27.Пiрат,який загубився на 
ярмарку, тижнiв через п’ять, 
саме у недiлю, з’явився i, 
плачучи вiд повноти щастя...
28.Малий Сашко "пiдслухав" 
розмову коней. Кiнь Тягнибiда 
говорив, що хазяїн не коней 
б’є, 
а ...
29.Не повний мiсяць з зоряного 
неба усвiтив у хату перед 
Новим роком.У маленькiм 
вiконцi рожевiє на морозi 
дiвоче лице... Це ...
30.Учитель хлопчику здався 
величезним паном. Коли малий 
Сашко не сказав, як звати його 
батька, учитель зробив ви-
сновок, що вiн ...
31.Автор щасливий вiд того, 
що дивлячись часом униз, не 
втратив щастя бачити...

на березi  Десни лева

були худi  i некрасивi 

крокiв  сто повз на
животi 

б’є недолю свою

прийшли колядники

не развiтий 

зорi  навiть  в буден-
них калюжах

ЛІНА КОСТЕНКО, 
„Маруся Чурай” 

Розділ перший. Якби знайшлась 
неопалима книга

1.Свiдчень про суд над Марусею 
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15.Хтось пустив провокацiйну 
чутку, що потоп настав вiд того, 
що нiби ...
16.Село письменника загинуло,
щезло геть з лиця землi не вiд 
води, а вiд ...
17.Вiз, у якому їхали на косо-
вицю, увесь був дерев’яний. 
Дiд i прадiд були чумаками, а 
чумаки ...
18.У косарiв з’являлась якась 
пiдозра в очах, коли вони 
починали ...
19.Пiсля бiйки, коли малий 
Сашко вiдкривав очi, 
виявлялося, що ...
20.Розповiдаючи про минуле,  
дiд зауважує, що колись козаки 
були, а зараз ...
21.Дядько Самiйло нездатний 
був на високi посади, але вiн 
мав свiй талант. Вiн...
22.Погодою на сiнокосi рокiв з 
пiвтораста завiдувала ...
23.Мисливець Тихон Бобир був 
чоловiк бiдний i тому, щоб не 
витрачати зайвих зарядiв, 
мусив ...
24.I на цей раз полювання на 
качок закiнчилося нiчим, бо 
мисливець ...
25.Чи то в дитячiй уявi,чи 
дiйсно звiльнився пiд час аварiї 
поїзда пiд Бахмачом, але 

людей i скотину

велике свято - Паску

попадя у великий пiст 
їла скоромне

вогню в роки вiйни 

не любили залiза , бо 
воно притягає грiм 

дiлити  копицi 

всi  цiлi  i живi 

тiльки  званiє  
осталось

був косар

ворона

зробитися снайпером

дома курок забув у
жилетцi 
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38.У бричці до городу під’їхала 
панна і запропонувала Гордію 
поїхати до...
39.Спроба обняти і поцілувати 
панну Варку для Гордія 
закінчилася тим, що вона...
40.Коли Гордій передав коні 
панні, вона сказала, щоб він 
завтра прийшов до попа о...
Розділ п’ятий
41.Пролежавши в клуні до ночі, у 
думках і мріях Гордій зветався до 
панни і молив...
Розділ шостий
42.Отець Дмитро Діяковський, 
скін-чивши науку і одружишись з 
Мар-фою Посмітюхою, яка від 
нього була покриткою, 
прославився тим, що ...
43.Коли треба було вибирати 
пред-ставника у четверту 
російську Думу, то...
44. Коли  не стало матушки, 
отець Діяковський повернувся, 
роздав майже все, що було в 
господарстві, а сам...
43.Коли сердегівський багатій 
Харлампій Пронь запропонував 
панні Варці одружитися з ним, то 
вона...

губу і вискочила з 
брички

дванадцятій годині 
дня

прийти

був дуже добрим 
господарем і допо-
магав людям

вибрали отця 
Діяковського
смоктав із чайника 
горілку та вночі 
їздив у поле  
доганяти чорного 
вершника

згодилася...
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ІВАН БАГРЯНИЙ,
„Тигролови”

Частина перша
Р1. 1. Вирячивши огненні очі, 
дихаючи полум’ям і димом, 
летів...
2.Шістдесят коробок-вагонів –
шістдесят суглобів у дракона 
оточували спереду і ззаду два 
паротяги, що мали імена...
3.Начальник ешелону на 
кожній зупинці 
гукає”Многогрішний”, на що той 
відповідає:...
4.Григорій Многогрішний –
нащадок першого каторжанина 
Сибіру, правнук...
Р2. 5.Маршрут поїзда 
„Негорелое – Владивосток” 
проліг на пів земної кулі, тобто  
від ...
6.З усіх дивогідних аксесуарів 
дивовижної країни, куди мчить 
добровільних романтиків потяг, 
більших і менших Колумбів, 
най-дивовижніший і 
найфантастич-ніший 
аксесуар...
7.Інший, не менш славний 
аксе-суар тієї землі – чудесний 
корі-нець, могутній талісман, 
міфічний і одначе реальний 
плід Уссурій-ського 
ельдорадо...

дракон

„Й.С.” – Йосиф Сталін
та „Ф.Д.”- Фелікс 
Дзержинський

„Стережеш? Собака!”

гетьмана Дем’яна 
Многогрішного

Прибалтики до 
Японського моря

тигри

женьшень

Байкал
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цiлий ряд, а вона все тонка. 
Оглянувсь - що робити? Тодi ...
5.Щоб спокутати грiх, Сашко пі-
шов ...
6.Бабинi прокльони - це була ...

7.Коли б хто спитав,яку музику 
любив письменник у ранньому 
дитинствi, вiн сказав би, що 
бiльш за все любив слухати ...
8.Лихо прийшло в хату 
бiленьку якраз на зелену 
недiлю. В один 
день ...
9.Батько був гарний, з якоюсь 
внутрiшньою культурою думок i 
почуттiв, з розумними сiрими 
очима.Одне, що в батька було 
некрасиве ...
10.Однiєї ночi в хатi сталося 
двi подiї - сумна i радiсна, а 
саме ...
11.Гукаючи до дiда Захарка, 
що в них баба вмерла, 
щасливий хлопчик почав ...
12.З усiх старцiв батько 
визнавав тiльки одного -
Кулика, бо вiн завжди ...
13.Часом Десна розливалася 
так пишно, що у водi потопали 
цiлi села, гукаючи собi 
порятунку. I тут починалась ...
14.Людей на Загребеллi батько 
з Сашком рятували якраз на ...

посадив назад, хай 
до-
ростає 
шанувати старих 
людей

творчість її  темної
душi 

клепання коси

померло четверо 
дiтей 

одяг, такий убогий
померла баба, наро-
дилась  сестричка

реготати

ходив з бандурою i
спiвав 

їхня слава,бо  
рятували
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вiдповiв, що б’ються вони за те, 
чому немає цiни в свiтi ...
45.Коли нiмцi влаштували 
психiчну атаку, молодий 
сержант Неборак доповiв 
командиру Запо-рожцю: ...
46.Бiйцi батареi Iвана 
Запорожця все вiддали, 
потрудились i ...
47.Уже слiпий Сiроштан пiшов 
назустрiч фашистському ...
48.Коли вдарили "катюшi", вiд 
фашистського генерала 
залишив-ся ...
49.Потiм все сталося як у казцi. 
Батько Лаврiн, сини Роман, 
Iван, дочка Олеся та Василь 
Кравчина стали укупi коло 
печища i в честь матерi ...
50.Кiноповiсть "Україна в огнi" 
Довженко вважав тiльки осно-
вою ... 

танку

один залiзний  хрест

заспiвали  "Ой, пiду  я
до роду гуляти"
майбутньої книги бо-
ротьби  за 
визволення з-пiд  
ярма гітлеризму

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО, 
"Зачарована Десна"

1.Десь серед лiта город до того 
переповнявся рослинами, що
вони ...

2.Мати казала, що вона нiчого 
в свiтi так не любить, як ...
3.Звали дiда, як потiм 
довiдався малий Сашко, ...
4.Сашко перебрав моркви 

не вмiщалися  в 
ньому
саджати в землю,щоб 
проiзростало 

Семеном
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8.Експрес зупинився тут, щоб 
дати пасажирам змогу не 
тільки надивитися, а й вмочити 
пальці в те „священне море”...
9.Пасажирам експресу вдень 
хочеться спати, а вночі- їсти, 
бо...

10. Неголені...Забрьохані...З 
хво-робливо запалими очима...
Безконечні лави людей, 
списаних геть із життєвого 
реєстру, обтика-ні патрулями з 
рушницями і пса-ми. Поїзд 
проїжджав...
11.У вагоні-ресторані бравий 
майор ОГПУ-НКВД попиває 
червоне „Бордо” і студією...
12.Пасажири їдуть у той край, 
де все є.Один професор із 
п’яної компанії у вагоні 
розповідає легенду, як Бог 
розселяв тварин і рослин по 
землі, а тут він...
13.Цьому краєві, за легендою 
„професора”, ніхто не годен 
дати ради, хіба тільки турки 
або...
14.Спроба арештувати одного 
з компанії закінчилася нічим, 
бо...

15.Майор рипів зубами, 

поїзд їде на схід і 
змінюються часові 
пояси

Баклаг
промову вождя, 
виголо-шену на 
черговому з’їз-ді 
ВКП(б)

все з мішка висипав, 
що залишилось

запорожці
він був з НКВД і 
втрутився майор, 
який знав 
Многогрішного 
особисто

бортмеханіком та 
авіаконструктором
Многогрішний утік з 
поїзда в цих місцях, 
де одержав 
призначення майор



76

згадуючи слідство над 
Многогрішним, що був за 
професією...
16.Майор відчував, що доки 
житиме Многогрішний, він не 
матиме спокою.Майор довів 
його до трибуналу, в ось тобі –
маєш...
Р2. 17.У чотириярусній тайзі 
бурундучок захвилювався, 
побачивши таке, чого зроду не 
бачив.Стежкою йшла...
18.Він був би щасливий, коли б 
трішки, хоч трішки...
19.Мандрівник радів, мов 
дитина, дивлячись на дивну 
знахідку. Це був рябий, мов 
віспою побитий, та проте 
добрий...
20.Почувши вигуки „Грицьку!” і 
постріли, Многогрішний 
кинувся на...
Р4.   21.Григорій опритомнів, 
почувши пісню, яку співала...
22.Район,  у якому жили 
батько, мати, хлопець і 
дівчина, називав-ся...
23.Наталка розповідає 
Григорію, що він непритомний 
молов про карцери, трибунали, 
смертників, розстріли..., на що 
Григорій відповідає, що він...
24.Наталка пояснила, що її 
прізвище старовинне, і як 

двонога істота

поїсти

мисливський ніж

ведмедя і загнав ніж у 
горло

Наталка

Київський

багато книжок читав 
страшних

Сірківна, Сірко

ловлять живих тигрів і 
здають на базу

щастя завжди є”
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що захопили жiнку капiтана 
Пальми, дуже зрадiв i зараз же 
заочно ...
37.Лаврiн Запорожець, 
допитавши Христю по-своєму, 
сказав, що вiд її бажання 
вмерти є лiки.Це ...
38.Нiмцi тiкали з села.Не 
догорi-ли ще пожари, як люди 
вже копа-лись в городах i 
дiставали ...
39.Коли нiмцi вiшали Мину 
Товченика, вiн, щоб виграти 
час, спiвав ...
40.Пiсля Лаврiнового суду над 
Краузом фашиста у лiс вiдвiв 
пар-тизан, у якого четверо 
дiтей, дру-жина, старенькi ба-
тько i ма-
ти ...
41.Коли комбатареї  
зневажливо сказав про свою 
жiнку, що десь у Вiнницi, на за-
хист справедливостi проти 
дуростi став ...
42.Пiд час страшного бою 
конту-зило Запорожця. У нього 
з вух ...
43.Одинадцять атак осатанiлих 
нiмцiв вiдбили бiйцi пiд коман-
дуванням ...
44.Коли посипалися листiвки iз 
запитанням, за що воюєте, 
Крав-чина покликав бiйцiв i 

з вузликiв  насiння  i 
са-
дили 

фашистський гiмн 

згорiли  в старiй 
дерев’янiй церквi

Василь Кравчина

текла кров

капiтана  Кравчини

за Батькiвщину 

- Показились. Iдуть  
без
штанiв  i гавкають.
попадали спати на 
вiки 
вiчнi 



84

згарище в’їжджав 
партизанський загiн на чолi з 
...
27.Iз льоху до Запорожця 
обiзва-лась тiльки одна душа 
– материнська . I тут же ..
28.Мати Одарка Товчениха 
просить партизан, щоб ...

29.Лаврiн Запорожець, потра-
пивши на партизанський суд 
за те, що був старостою, хотiв 
би, щоб його судили по 
закону...
30.Лаврiн з iронiєю просить 
його вбити, доставити радiсть 
Краузу i соблюсти ...
31.На невiльничому торгу в 
Нiмеччинi Олеся потрапила до 
...
32.Василь Кравчина став тан-
кiстом, i вiн неодноразово ...
33.Коли фрау Крауз i невістка
Емма одержали листа про 
смерть Людвiга, вони...
34.Олеся таки зустрiла 
Христю, яка стала ...
35.Мина Товченик - головний 
партизанський розвiдник -
слухає розмову Крауза i 
Пальме,  лежа-
чи ...
36.Прокурор партизанського 
загону Лиманчук, дiзнавшись, 

померла
прийняли її сина 
Устима, який був 
полiцаєм 

народного лиха

чистоту лiнiї 

фрау  Крауз 

горiв  у танку

кинулись на Олесю
жiнкою  iталiйського 
капiтана 

у хатi  на печi 

присудив її до
розстрiлу 

помста
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кажуть русаки, „хохлацьке”, а 
саме...
25.Наталка, показуючи 
фотогра-фії, розповідає, що 
вони живуть з того, що...
26.Мати Сірчиха говорить 
Григорієві:”Не журися, синку. 
Вір у своє щастя... У сміливих...
27.Нові часи, нові порядки. І 
настало таке, що люди за 
голови хапаються.Звелось 
життя нінащо.Прийшла і все 
перевернула....
28.Наталка повідомила, що за 
годину-дві батько з братами 
будуть дома. Вона це 
взнала,....
29. Сірко з походу привіз 
Григорі-єві у подарунок...
Р5.  30.Гвинтівку-трьохлінійку 
Сіркові подарував при зустрічі з  
ветераном громадянської війни 
і революції...
31.Наталка „сікла локшину”, а 
старий Сірко, 
примовляючи”Ось так і я 
стріляв, як був молодим”, 
стріляв у...
Р6.  32. Головне достоїнство 
собак – Заливая, Рушая і 
Нерпи – у тому, що вони 
звірові, а точніше...
33.Коли старий Сірко жартома 
сказав, що продасть Заливая, 

совєцька власть 

почувши, як гавкав 
собака Заливай

гвинтівку

Блюхер

підкинуті мідні гроші

тигрятники  

віддайте й мене на 
придачу

Морози і Сірки

інженер

пече в печі

з’явилися літаки 
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Наталка відповіла:...
34.У такім океані тайги 
зустрілися два древніх і 
славних роди...
35.Допитуючись, хто такий Гри-
горій, зустрічні від Сірка 
почули, що він...
36.Панти, щоб не зіпсувалися, 
Сірко робить твердими своїм 
способом, а саме...
Частина друга
Р7.  37.Вперше Григорій 
стривожився, коли над тайгою 
в небі...
38.Тунгус П’ятро Дядоров роз-
повів, що влада всіх жителів 
зо-бов’язала шукати в тайзі...
39.Григорій носив у серці ту 
хво-робу, що його напала. Він 
кликав на допомогу тверезий 
розум і міц-ну вдачу, але не 
знав, як бути. Він...
Р8.  40. Коли косили сіно, 
Григо-рієві довелося чотири дні 
видря-пуватися з страшної 
халепи. Його...
Р9. 41.Вибираючись з тайги до-
дому, Сірки вийшли на якісь 
бараки.Через річку був інший 
барак. Там жили...
42.Віршівку проказував на 
свято сам дід Сірко.Не 
ведмедям же це робити. А без 
цього...

іроплану, яка упала

кохав Наталку

вкусила отруйна змія

Репресовані, 
„заключонні ”

Різдво – не Різдво

Хабаровська

„експрес, которий 
возіт дрова і лєс ”

„астальноє – лєто ”

дозвіл на гвинтівку
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пояснює, якщо не хотiли ярем, 
то треба було ...
17.Лаврiн склав список молодi 
для вiдправки в Нiмеччину з 
надiєю, що всi вони ...
18.Заброда не вiрить 
Запорожце-вi, бо у списку 
немає Олесi . I тодi Лаврiн ...
19.Мотря Левчиха 
арештованому Лаврiну 
принесла вузлик з хлi-бом, а 
коли передавала за колю-чий 
дрiт, то ...
20.У поєдинку на колючому 
дротi зiйшлися Запорожець i 
Заброда. Поєдинок закiнчився 
тим, що ...
21.Поранений Лаврiн 
Запорожець з ненавистю 
кинувся на Людвiга Краузе i...
22.Полоненi вирвались на 
волю, i на обличчях навiть тих, 
що заги-нули, була ...
23.У дорозi Олеся i Христя,
їдучи до Нiмеччини,
неодноразово ...
24.Олеся пояснює Христi, що 
вони жiнки, матерi 
народу.Треба все  перенести, 
треба родити дi-тей, щоб ...
25.За смерть сина Краузе 
страшно помстився: стрiляли, 
вiшали, палили i кидали ...
26.Коли села не стало, на 

битися за волю

опиняться в парти-
занах 

записує дочку

була вбита Забродою

Лаврiн  задавив 
дротом
Заброду

вбив кулаком

радiсть 

тiкають 

не перевiвся  народ

у вогонь дiтей 

Романом 
Запорожцем
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6.У Києвi перед нiмцями 
гауляйтер Ерiх Кох почав 
про-мову з найвищої ноти.Це 
була слава ...
7.Ернст фон Крауз своєму 
синовi Людвiгу протяг жменю 
землi i сказав: "Цю  землю...
8.Крауз вивчав українську 
iсторiю i знає, що так не 
пiдкорятися i так умирати, як 
умирають українцi, можуть 
лише люди ...
9.Проявив зневагу до смертi i 
сам на себе надiв петлю, а не 
просив помилування старий ...
10.Павло Хутiрний, що став 
полiцаєм, пiд час сварки 
завдав смертельної рани ...
11.Лаврiн Запорожець, знявши 
з покутя портрет Сталiна , 
запитує, що буде...
12.Лаврiн погодився стати 
старо-стою пiсля того, як 
загнанi у воду люди ...
13.Куркуля Максима Заброду, 
який повернувся з Сибiру, 
Краузе призначив ...
14.Пiд час відступу мимо 
поране-них мчали нікчемні
люди на ...
15.Районний голова Лиманчук 
обманює дiвчат, що мiсто не 
буде здане ворогу, а сам ...
16.Люди орють в ярмах. Лаврін

Гiтлеру, слава нацiї 
i солдатству

можна їсти"

високої марки

пасiчник  Запорожець

своєму батьковi  

з народом нашим

попросили їх 
врятувати

начальником полiцiї 
державних гумових 
ко-
лесах

збирається тiкати 
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Р10.  43.На третій день свят 
Гриць Сірко з Григорієм 
вирушили до...
44. Поїзд, на який сіли хлопці 
Гриць і Григорій, мав народну 
назву...
45.Пісня, яку співав хтось у 
тем-ряві вагона – „Колима ти, 
Колима, Новая планєта, 
Двєнадцать мєсяцев зіма...”
закінчувалась рядком...
46. В „дальзаготхутрі” хлопці 
здали свою хутряну, дістали до 
лиха грошей, а потім пішли в 
Державну інспекцію в справах 
мисливства до Васі Потаюка, 
щоб одержати...
47.На тлі станцьованих, 
засмок-таних, блідих облич і 
постатей два гості виглядали, 
як люди з іншої планети. Два 
пірати чи ковбої. Вони зайшли 
в...
48.Розправившись із „чорно-
робом” із НКВД, який пере-
слідував хлопців, п’ний Гриць 
прошепотів люто: ...
Р11.   49. А головне, треба 
кричати. Скільки духу, скільки 
снаги, кричати, наче тебе 
ріжуть. Вона від людського 
крику дерев’-яніє, нерв у неї не 
витримує. Во-на – це...
50.Це тривало десять секунд.... 

ресторан

„Не ходи босий”

кішка (тигр)

загривок тигра і так 
закляк

слідчий Мед вин, який 
вів його справу і 
мучив його на 
допитах

піднісши гвинтівку, 
вистрілив
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Його витягли затоптаного в 
кучугуру  снігу.Тільки тепер 
Григорій побачив, що він 
голими руками вп’явся в ...
51. У наметі, куди повернулись 
мисливці, не стало соболя і 
однієї сокири.Знайшовши 
недопалок „Золотої марки”, 
Григорій не міг заспокоїти 
серце. Такі цигарки курила 
знайома людина, а саме...
52. „Ну, все, товариш слєдова-
тєль!..Тут я тобі й рев, тут я 
тобі й трибунал”,- сказав 
Григорій і...
Р12.  53. Григорій ішов три дні і 
дійшов на стару пасіку...Йому 
приснилася мати.Мати на 
побаченні перед 
розстрілом.Коли схопився зі 
сну – сльози текли по щоках. І 
він вирішив...
54.Тут увійшла Наталка...Взяла 
його руку, спустилась 
навколішки перед враженими 
батьками і сказала:...
55.У прикордонному селі 
Пашковому Наталці і Григорію 
дорогу загородив начальник 
застави, пристібаючи на ходу 
пас з кобурою. Виручив їх...
56.Перейшовши кордон, 
Григорій і Наталка послали 
додому...

піти попрощатись з 
родиною Сірків

„Благословіть”.

Заливай, який ударив 
начальника в груди

Заливая із запискою

тигра з клітки

одне для одного 
створив
Заливай втік, побіг 
доганяти без надії 
догнати
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57.Слухаючи новини у 
Хабаровську, Сіркові чомусь 
захотілося взяти й випустити...
58.Прочитавши десять разів 
принесену Заливаєм записку 
„Живі. Здорові. Обіймаємо всіх. 
Цілуємо. Вже перейшли до 
тітки”, старий Сірко, який нічого 
цікавішого не читав, відколи 
був письменний, сказав:”Я так і 
знав!.. Таки бог їх...
59.На п’ятий день вранці Сірки 
знайшли тільки вірьовку, а....

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО, 
„Україна в огні”

1.Велика родина Лаврiна 
Запорожця зiбралася,щоб 
вшанувати ...
2.На самому початку вiйни 
матiр Тетяну Запорожець було 
...
3.Вiдступаючi бiйцi зупинялись 
пiд вербою у Олесi Запоро-
жець i ...
4.Лаврiн Запорожець 
повернувся у рiдне село 
Тополiвку тому,
що ...

5.Пiсля шлюбної ночi Олеся 
попросила Василя повторити 
слова, якi  вона йому щойно 
сказала:...

материне п’ятдесяти-
п’ятирiччя 
прострочено кулями з
лiтака 

пили воду з вiдра 

було вбито сина 
Савку

- Я нiколи  тебе не
забуду!


