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ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ! 

 

 Готуючись до вступного іспиту з української мови (диктант), 

просимо звернути увагу на: 

- правила вживання апострофа; 

- правопис великої літери; 

- правопис прислівників (окремо, разом, через дефіс); 

- правила переносу слів; 

- правила написання слів іншомовного походження. 

Синтаксис 

 Речення з відокремленими другорядними членами речення, 

звертаннями, однорідними членами речення; складні речення з 

різними видами сполучникового та безсполучникового зв’язку 

Пунктуація 

 Тире між підметом і присудком. Пунктуація у 

безсполучниковому складному реченні 
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ЗРАЗКИ ДИКТАНТІВ: 

 

Диктант № 1 

Козацькі чайки 

 «Поява на морі чотирьох козацьких човнів наводила на Константинополь 

більший жах, ніж поява чуми», - писав французький посол. 

Запорозькі козаки були вправними воїнами не тільки на суходолі, а й на 

морі. їхні славнозвісні чайки не боялися ні бурі, ні важких гармат турецьких 

галер, до яких вони сміливо підходили впритул. Чайки - це бойові човни, 

видовбані з дерева, з вітрилами й веслами. Зазвичай вони були понад 

дванадцять метрів завдовжки й п’ять - завширшки. На кожну сідало кілька 

десятків невтомних веслярів. Розсікаючи воду, чайка летіла, мов на крилах. У 

ній вміщалося до шістдесяти осіб з усім спорядженням, до якого входило навіть 

кілька легких гармат. 

Якщо козаки бачили в морі турецьку галеру, їхні чайки миттю шикувалися у 

формі півмісяця, щоб вона не змогла втекти. Наближаючись до ворожого судна, 

запорожці вели невпинний прицільний вогонь з рушниць, потім із шаблями в 

руках видиралися на галеру - і починався рукопашний бій. Тут уже протистояти 

козакам не міг ніхто. 

Із захопленого корабля забирали здобич, дно його прорубували, султанський 

флот ставав меншим ще на одну галеру. 

(За М. Слабошпицьким) 

(166 слів) 
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Диктант № 2 

Сонячний Київ... 

Сонячний Київ і бульвар Шевченка... Буйні каштани стоять безкінечною 

шпалерою й тримають на сонці чудесні свічі-свічі своїх квіток. Каштани, наче 

великі панікадила, парадно розставлені на вулицях, встромлені в чорну, 

зволожену майським дощем землю. Вони стоять і тріумфально кадять в небо 

золотим пилом, пахощами, буйним пафосом цвітіння, а на листках і на свічках 

квіток мерехкотять дощинки, діаманти краплин, випромінюючи веселки. А по 

вулиці йде, пританцьовує, сміхом заливається молодість. Їхня молодість, його 

(Андрієва) молодість, — по Києву, по столиці його землі, по бульвару 

Шевченка, — безжурна, відважна, горда, закохана молодість! Їй присвічує 

сяйво фантастичних зелено-рожевих панікадил... Каштани... Вони ж стояли і в 

парку його рідного міста — свідки його дитинства, свідки його юнацтва, свідки 

його любові, мрій, зітхань і поцілунків ночами травневими, вечорами 

липневими... Розпростерши віти густими шатрами, вони оберігали його щастя, 

його майно, його радість, буремне кипіння його молодості. І вони мовчали, як 

змовники, й, як змовники, шуміли грайливо вітами назустріч, прихиляючи 

небо, скорочуючи до нього шлях... Каштани... 

Дерева! Цілий світ! Вони шелестять листом за ґратами, й вони шелестять 

у душі…  

(За І. Багряним)  

171 слово 
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Диктант № 3 

ДОБРА ГОСПОДИНЯ, КОЛИ ДОБРА СКРИНЯ 

Ви бачили справжню скриню? Таку, од якої очі розбігаються, серце 

калатає, таку, в яку хочеться пірнути, мов у барвисте літо? У моєї бабусі була 

така скриня. Не скриня — скарб!  

Вона стояла у кутку, застелена веселковим вовняним рядном, повна таїни, 

розмаю, стояла міцно й урочисто. 

Я не мала сумніву в тому, що й літо зимує в скрині.  Ось же воно — 

тепле, конопляне, блаватове пшеничне - варто лиш підняти віко скрині. А 

відчиняла бабуся скриню обережно, урочисто, і в хаті світило од розмаїття 

рушників, сорочок. Може, їх і не так багато було, а тоді думалося, що  

заможнішої людини, ніж бабуся, немає.  

...Вісім віків живуть на світі легенди про незвичайної краси посаг, яким 

здивувала Францію донька Ярослава Мудрого. Не перед парчевим убранством 

завмерли вибагливі французи, а перед вишиванками нареченої. Побачили — 

завмерли!  

Не відаю, в чім везла свій посаг до чужоземного краю Ярославна, але 

хочеться вірити, що саме в скрині. Славній, дерев'яній, різьбленій, що стала 

згодом неодмінним елементом українського весільного обряду, та й побуту 

взагалі.  

(З журналу). 

167 слів: 
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Диктант № 4 

Не завжди Земля була такою, якою ми звикли її бачити. Розжарена 

вогняна куля, вона колись світилась так само, як зірки в ясну ніч. Поступово 

наша планета охолола і вкрилась твердою корою, що складається з різних 

мінералів, але в її надрах все ще знаходяться вогнища вогняно-рідкої маси — 

магми. З часом земна кора потовщувалась, а в найбільш ослаблених її місцях 

відбувалися виверження магми, внаслідок чого утворювалися вулканічні гори. 

На землі їх досить багато. Деякі з них, наприклад, Ельбрус, Казбек, Арарат, 

давно погасли, але є також чимало діючих.  

Одним з таких діючих вулканів є Везувій, що знаходиться в Італії, 

поблизу Неаполя. Багато років цю гору ніхто не вважав за вулкан. На її схилах 

люди спокійно працювали, вирощуючи сади й виноградники. І ось у сімдесят 

дев'ятому році відбулося виверження Везувію, яке поховало під попелом три 

красивих міста. Після цього вулкан багато разів нагадував про себе.  

Жителі Камчатки, де налічується двадцять діючих вулканів, здавна 

називають їх вогнедишними горами. Найбільший і найактивніший з них — 

Ключевська сопка, що підноситься над рівнем моря майже на п'ять тисяч 

метрів. 

(З журналу) 

170 слів. 
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Диктант № 5 

По гриби 

Я зіскакую на землю й розмірковую, куди ж гайнути по гриби: в березину 

чи в загороду Костюків, де весною бувають сморжі, влітку — суниці, а восени 

— опеньки. Та опеньки в нас — це не гриби, а півгриби: їх, коли вони є, і 

п'ятилітній малюк назбирає. Інша справа - знайти боровика! Він так уміє 

притаїтися, що не кожний, навіть зіркоокий, побачить його. Для мене зустріч з 

боровиком чи більш безпечним красноголовцем завжди буває несподіваною і 

радісною.  

І от уже низом стало срібно-срібно, вище — золотаво, а вгорі — 

блакитно. Це березняк. Ось тут я вже пильную: це ж таке місце, де не тільки 

земля, але й дерево пахне грибами. Я присідаю навпочіпки і тихенько 

придивляюся що робиться довкола. Тут галасувати не можна: гриб злякається 

людського голосу і піде в землю. Раптом моє серце тенькнуло, опустилось 

трохи вниз і радісно завмерло: невдалі красовито стоять два близнюки-

червоноголовці. Вони такі молоденькі, що їхні зрошені туманом картузики не 

встигли відліпитись од міцних, товстеньких ніжок. «Добрий день, хлопці-

красноголовці!»— кажу я до них, а вони мовчать.  

(За М.Стельмахом)  

166 слів 
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Диктант № 6 

Калиновий гай 

Санчата застрибали по бездоріжжю, і ми незабаром під'їхали до 

молодого, затканого памороззю гаю. Дядько Себастіян зупиняє коня, зіскакує з 

саней і радісно підіймає голову вгору. Над нами справді хтось розвішав дива: 

кожне прихоплене інеєм деревце насочилося сонцем і хвалилось червоними 

кетягами. Я ще ніколи не бачив стільки, як тепер, калини й, наче заворожений, 

оглядав і прибиті морозом кетяги, що нависали прямо над головою, і тіні, на 

яких теж виразно, як мальовані, виділялися грона. 

«Гарно, Михайлику?» — змовницьки мружиться на мене дядько 

Себастіян. «Ой, гарно як!— щипаю кілька промерзлих кетягів калини. — І де її 

стільки взялося?» «Де?—- задумався, спохмурнів дядько Себастіян. — Старі 

люди кажуть, що колись і тут були несходимі болота. А коли одного разу 

ординці напали на село, сюди кинулось утікати весілля і всі дівчата, що були на 

ньому. Ординці — за ними, бо вони красою торгували аж по Царградах, а 

дівчата — у твань та й потопилися у ній. Згодом на цьому місці й виріс 

калиновий гай. Влітку, люди кажуть, ця місцина і досі стогне, озивається 

дівочими голосами».  

(М.Стельмах)  168 слів. 
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Диктант № 7 

Полісся 

Темні, дрімучі бори переходять у густі чагарники, непрохідні, потайні 

болота. Сині задумливі озера меланхолійно обмивають корчуваті стовбури 

столітніх верб. Неосяжне барвисте море квіток ховає під своїм строкатим 

килимом жахну,  засмоктуючу драговину. І знову бори, дрімотні, задумливі,  

по-первісному величаві... На сотні кілометрів Полісся — величний край 

незайманої, вільнолюбної краси.  

За густими лісами, за синіми озерами, потайними мочарами й тиховодими 

річками — села.  Хоч рік іди – не дійдеш. Сто років шукай — не знайдеш. 

Пишне Полісся – замкнений і суворий край, недоступний чужому, зрадливому, 

ворожому.  Повік не розкривається, не розкриє душі своєї, такої мрійливої, 

лагідної, до найменшої гілочки знайомої і любої кожному поліщукові.  

Зупинися, захожий чужинцю з чорною зрадою на мислі! Не дійдеш! Без 

доброго провідника вік не знайдеш, чого шукаєш. Могилою тобі стане цей 

величний і лагідно-щумливий ліс.  

Мрійні сині бори поліські, мрійні й загадкові. Пестять під сонцем сизі 

верховіття свої і шелестять пісню ніжну, колискову , А війне вітром із заходу 

— запіниться, забурує зелене море, закипить гнівом і жене верховіттям густий 

шум, рев лев'ячий. Загадкові, нерозгадані пісні твої, зелене Полісся...  

(За В.Козаченком)  

166 слів 
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Диктант №8 

Нелегко думати про майбутнє 

Щороку квітневого дня, пам'ятного для українців невситимою журбою і 

каяттям, розносять жалобу дзвони. Це голоси київських соборів, церков 

Прип'яті, Поліського, Коростеня. Голоси скорботи за тими, чиї долі, сім'ї, оселі 

пронизав Чорнобиль. Увечері загораються тисячі свічок пам'яті, огорнутої 

невтішною печаллю, потрясінням від людського безумства.  

Як важко в такі дні мріяти про майбутнє, омріяне, щасливе, квітуче. Адже 

завинили перед ним самі. І немає сумніву, що, кволе і безсонячне, воно нестиме 

нам каяття.  

Кривава «звізда Полин»... Чим викликана була її з'ява? Чи недбальством, 

чи глумлінням над Матір'ю-природою, завжди такою доброю до нас у своїй 

безмірно терплячій любові? І чому та полинна  розгнівана сила вибрала саме 

нас? Чорнобиль став якщо не розплатою, то якнайсерйознішою пересторогою 

нашому варварству, легковажності, ненаситному споживацтву. Страшно за 

співвітчизників-лжепатріотів, приховувачів істинних масштабів трагедії. Невже 

нині не пече їх мука за те, що одягли на Україну хустку скорботи хтозна на 

скільки десятків, а то й сотень літ?  

Йде з чорнобильським хрестом мати-страдниця у нове життя, і доля її 

лиш тоді полегшає, коли ми відчуємо себе нацією, народом, здатним 

роздмухати іскру своїх чеснот до великого багаття. 

(За О. Гончаром) 

178 слів 
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Диктант № 9 

На світанку 

Авто котить і чеше: то асфальт, то бетонка. Вона знову в ремонті: 

попереджувальні знаки, гори щебеню, безліч техніки, і тихо: досвіток і неділя. 

Небо бліде, вигасає і тане зірка-денниця, рожево скапуючи на силуети гір. 

Узбіччям тече трав'яна сиворосяна річка і вклоняються тополі. Бокове 

скло опущене, залітає вітер, обмиває чоло, груди, пливе і міняється світ. У 

середполлі плакуча верба, під нею вода і тьохкає соловейко; половіють жита, 

кукурудза викидає русяве волоття — пахне липень, бризне сонце — й 

заіскриться пилок; полями йде високовольтна: над землею важко звисають 

небезпечні дроти цивілізації.  

Колеса намотують кілометри, і на клубок душі намотується не займана 

вранішня краса — спиваєш усе і розчиняєшся в усьому,що досяжне серцю й 

розуму. Спідометр стрибає до ста — швидкість вселяється в очі, в руки на 

кермі, в підошви ніг; бентежно-лоскітно, а дорога пориває швидше, ще 

швидше, у надчасся, в саму сутність світової краси. Обрій усміхається іронією 

безмежжя, манить, і ти женеш; минаються тополі, й сам минаєшся, та маєш 

зберегти це все. А зберегти красу нелегко, придбати — ще важче, а 

розруйнувати — як раз плюнути.  

(Із часопису)і  

194 слова 
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Диктант № 10 

Зі словом мудрості 

Ще замолоду Сковорода готував себе до нового життя: багато ходив, 

залишався на самоті з природою, відводив на сон не більше чотирьох годин, 

щоб не втрачати дорогоцінних хвилин, відведених людині для земного 

пробування, вставав перед світанком, щоб не проґавити вранішньої зорі. Він 

учився жити, не ковтаючи земних принад великими шматками, а вибираючи те, 

що найдоцільніше для душі і тіла. Дивацький спосіб життя був для філософа не 

подвижництвом і не чернецтвом — хотів якомога далі відійти від буденних 

клопотів. Заховатися в пустелі відлюдності? Навпаки, прийти до людей зі 

словом мудрості. Адже справжньої краси життя більшість людей не помічає, 

зосереджуючись на повсякденних клопотах, не турбуючись анітрохи про 

чистоту духовну: повторюють молитви, сенсу яких не розуміють, виконують 

обряди, наче повинність відбувають у вигляді рухів та слів.  

Люди сприймали ці роздуми як проповідь істинної віри. Насправді ж 

мовлене ним — це ще й здивування перед парадоксами дійсності, безглуздям її 

законів з їх ієрархією цінностей; у них Сковорода якось відкрив жахливий сенс 

пожирання людини людиною, і відтоді у його моралі звучатиме гнів і відчай 

Кассандри. Передбачити прийдешнє, виявляється, не так уже й складно.  

(За І. Драчем) 

179 слів 
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Диктант № 11 

Дівчина з легенди 

Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі, і є живі скарби, що йдуть 

по землі, ідуть від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром 

людську душу. До таких національних скарбів належить і наша лірична пісня. 

Погортайте сторінки сивих віків, вчитайтеся в прості і хвилюючі слова 

пісень, віднайдіть золоті ключі мелодій — і вам відкриється багато поетичних 

таємниць, ви почуєте голоси великих творців, імена яких розгубила історія, та 

так розгубила, що ми навряд чи знайдемо багато сіячів, чия поетична нива, 

ставши народною, квітує по всій землі українській. 

І тільки тоді, крізь тумани часу, окреслиться схожа на легенду постать 

творця. До таких славнозвісних постатей , і належить народна поетеса Маруся 

Чурай.  

Народжена для любові, вона не знала її радощів і всі свої надії, все своє 

любляче серце по краплині сточила в неперевершені пісні, що й зараз бентежно 

озиваються в наших серцях і вражають нас глибиною і щирістю висловленого в 

них почуття, чарівністю мелодій. 

Три віки ходить пісня Марусі Чурай по нашій землі, три віки любові вже 

подарувала дівчина людям. А попереду — вічність, бо велика любов і велика 

творчість — невмирущі.  

(М. Стельмах) 

175 слів 
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Диктант № 12 

ПЕРШИЙ РЕКТОР КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Історія української науки й культури багата на постаті світового 

значення. До них належить і Михайло Олександрович Максимович. Його 

називали людиною-універеитетом, енциклопедистом. Крім української і 

російської, знав латинську, французьку німецьку, польську мови. У студентські 

роки захоплювався медициною, хімією, математикою. Відомі праці вченого з 

ботаніки зоології, фізики, філології, географії, етнографії, філософії, археології, 

історії. А ще мав талант поета, перекладача, журналіста. Перший ректор 

Київського університету був блискучим педагогом, активним просвітянином. 

Максимович — один із засновників теорії еволюційного розвитку і клітинної 

будови органічного світу. А праці з історії Київської Русі, Запорізької Січі, 

селянсько-козацьких повстань, Хмельниччини, гайдамаччини і досі в пошані у 

науковців і всіх, хто цікавиться минулим свого краю.  

Народився і помер Михайло Олександрович на Черкащині, поблизу 

Золотоноші. Московський і Київський університети своєю славою в 

дев'ятнадцятому столітті завдячують науковому й педагогічному обдарованню 

Максимовича.  

Доля не раз зводила його з великим Тарасом. У них були близькі погляди, 

настрої, інтереси. І сталося так, що близькими стали і їхні могили на рідній 

землі. Максимович похований на Михайловій горі поблизу Прохорівки, на 

лівому березі Дніпра, майже навпроти канівської Тарасової гори. 

 (3 календаря) 

177 слів. 
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Диктант № 13 

ВІЧНЕ ПЕРО 

Київська давньоруська держава була країною високої самобутньої 

культури. Великі й красиві споруди — монастирі, собори, фортечні укріплення 

— створювались руками народних умільців. Отже, головними творцями 

культури і в ті далекі часи були народні маси.  

Рано виникла на Русі писемність, ще задовго до прийняття християнства. 

З появою християнства вона значно поширилася. На думку деяких учених, на 

Русі в той час були не десятки, не сотні, а тисячі книжок! На жаль, більшість із 

них не збереглася. Чому?  

Причина полягає в тому, що під час набігів численних ворогів — 

печенігів, половців, монголо-татар — були зруйновані монастирі, церкви, 

собори з їхніми книгосховищами, бібліотеками і книгописними майстернями. 

Дивний інтерес виявляли завойовники до цих неоціненних історичних пам'яток 

— їх не книжна мудрість цікавила. Пергаментні звитки та книжки вони 

використовували для обтягування сідел, литавр — ударних інструментів — та 

колчанів для стріл, а вершники обшивали пергаментом шаровари, щоб не так 

швидко витиралися. До наших днів із тих далеких часів збереглося близько 

двохсот п'ятдесяти творів. Серед них «Ізборники Святослава», «Руська правда», 

«Слово о полку Ігоревім» та інші. 

(За Н. Матвійчук)  

166 слів 

Примітка до тексту 

Колчан — чохол для стріл. 
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Диктант № 14 

ВАРТА КОРОЛЕВИ 

Велика Британія... У кожного ця назва викликає свої асоціації та думки. 

Хтось одразу ж уявляє дивовижну картину Бекінгемського палацу та королеву 

Єлизавету, дехто — туманний Альбіон чи славнозвісний Біг Бен, ще хтось 

згадає британський консерватизм чи батьківщину футболу або відчує терпкий 

аромат запашного чаю...  

Тут, у Великій Британії, існує єдиний в Європі спеціалізований центр, де 

поліцейських навчають боротьбі з масовими заворушеннями. Комплекс, 

обнесений високою огорожею, можна прийняти за один із багатьох складів, 

якими усіяна рівнинна,безлюдна територія. Це є один зі складових елементів 

безпеки секретного поліцейського об'єкта. Охорону центру здійснюють саперні 

та мінометні патрулі.  

Увінчавши голови шоломами із забралом, одягнувши комбінезони з 

вогнетривкої тканини й озброївшись прозорими щитами довжиною в людське 

тіло, декілька сотен поліцейських щотижня підставляють себе під град цегли і 

пляшок із запального сумішшю, готуючись до боротьби з подібними міськими 

заворушеннями, масштаби яких для самої Англії поки ще здаються 

нечуваними.  

Безладдя, що мали місце раніше і застали поліцейських зненацька, 

змусили їх подумати про свою готовність оперативно реагувати в подібних 

ситуаціях.  

(3 журналу.) 

165 слів 

Примітка до тексту 

Забрало — передня частина захисного головного убору, яка 

захищає обличчя від впливу чого-небудь. 
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Диктант № 15 

БЕЛАДОНА 

Ще на світанку людської культури ця рослина завоювала популярність, 

проте здобула лиху славу. Як її тільки не називають у народі: вовча вишня, 

скажена ягода, мандрагор, сонний дурман... Навіть латинська назва — антропа 

беладона — має недобрий зміст і походить від давньогрецького міфу про трьох 

богинь. Наймолодша з них — Клото — тримає прядку, середульша — Лехезія 

— пряде нитку життя, а старша — Антропа — тим і славна, що може будь-якої 

миті ту нитку перерізати. Отак і рослина обриває життя людини, яка з’їсть 

бодай кілька ягід. З італійської беладона перекладається як «гарна жінка». 

Можливо, це пов'язано з тим, що колись жінки її соком закапували очі, аби 

надати особливого блиску. Разом антропа беладона в перекладі означає «зла 

красуня». Однак люди налагодили з нею добрі стосунки, і сучасна медицина 

одержує із цієї отруйної рослини препарати, що діють як болезаспокійливий і 

протиспазматичний засіб. Вони знижують секрецію слинних, шлункових і 

потових залоз, ослаблюють перистальтику кишок, розширюють зіниці очей, 

прискорюють ритм серця. Внутрішньо свіжий сік вживають по п'ять — десять 

крапель два — три рази на день.  

(3 календаря) 

164 слів 


