
Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована мистецька школа-
інтернат  “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

ДИКТАНТ для конкурсного приймання в 7 клас 

Любисток
З’явився любисток у нашому краю дуже давно. Розкішне зелене 

листя, приємний запах зробили цю рослину улюбленою в народі. З нею 
пов’язане повір’я, що можна цим зіллям причарувати когось. Тому любисток 
має ще й кілька народних назв: любчик, любець, приворотне зілля. Він 
оспіваний у піснях про нещасливе кохання. У багатьох районах України 
любисток шанують як оберіг садиби, чаклунське зілля.

Любисток використовують для приготування народних ліків від 
головного болю. Здавна українські дівчата мили любистком голову, щоб 
волосся було гарним, щоб не боліла голова.

Деякі народи Кавказу споживають любисток як приправу до м’ясних 
страв.

Любисток охоче живе на різних грунтах, любить вологу. Та найчастіше 
його садять у квітниках.

106 сл



Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована мистецька школа-
інтернат  “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

ДИКТАНТИ для конкурсного приймання в 8 клас 

Лебеді 

З давніх-давен через село Медвин полягає лебединий шлях. 

Коли запахне відталою землею і березовим соком, птиці, розколихуючи 

повітря, приносили на святкових крилах вологе тепло. Іноді лебеді падали 

недалеко від села на прибутну воду, близько підпускали до себе дітвору й 

дорослих. Потім птиця, струшуючи живі краплини, розгонисто підіймалася 

вгору, а людина, роняючи піт, хилилася в роботі низько до землі. Проте їй ще 

довго-довго ввижались оті сонцем перемиті віщуни тепла, що на крилах 

приносять весну. 

У таку пору дівчата-підлітки виводили веснянки. А в небі все тягнулись лебеді, 

зрідка гублячи на землю притерте в дорозі пір’я. По землі розбризкувались 

підсніжники, а над нею дзвеніла урочиста лебедина пісня. Птахи низько 

пролітали над хатами, що біліли між деревами і, здавалося, теж збиралися 

кудись летіти. 

За Михайлом Стельмахом; 120 сл. 

_________________________________________________________________ 

Гомін неспинної води 

Відходили все далі й далі зрадливі вітряні дні, і вже з другого ранку вони 

їхали царством весни – адже був кінець квітня! 

Весна гомоніла навколо них, вода гоготіла, гурчала струмками по ярках і 

пагорках, неспокійно ворушилися ріки, немов ремствували на береги, і, 

набираючи сили, раптом долали їх, свої кордони, і розливалися на всю міць, на 

всю широчінь, ген-ген заливаючи луки. Дерева і кущі стояли по коліна в воді, і 

де-не-де поодинокі рибалки плавали на своїх маленьких човниках між тими 

деревами, вибираючи місце для ловів. 

З дитячих років найдужче вона любила весну з її гомоном неспинної 

води, цвіріньканням перших пташок, жадобою цвіту, росту кожного дерева, 

кожного кущика, кожної билинки. І її також особливо охоплювала жадоба 

росту, життя. 

За Олександром Довженком; 118 сл. 



Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована мистецька школа-
інтернат  “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

ДИКТАНТИ для конкурсного приймання в 9 клас 

ВЕРЕС І БДЖОЛИ 

Йду спокійно до лісу. Цвітіння чудового вересу вчувається в прекрасному 

ароматі повітря, у легкому подиху леготу, у веселкових барвах неба. Верес! На 

піщаних ґрунтах, де зовсім не цвіте ніяка квітка… Там владарює верес? Від 

його фіолетового цвітіння не сховатися ніде: ні в затінку дерева, ні на узліссі, 

ні в гущавині. Його маленькі привабливі ліхтарики мов просвердлюють тобі 

душу, входять у єство, у свідомість. Перед очима гейзери цвіту, фонтани 

холоднувато-гарячого багаття, каскади райдужного сяйва. 

Дикі бджоли добросовісно пораються на віддалених ділянках, у глибинах, у 

пущах і нетрищах, запасаючись нектаром на зимівлю, а свійські літунки 

господарюють на околицях, беруть взяток похапцем, поспішають… 

Незабаром знову задощить, затуманить, загрозує, натрусить листя, приб’є 

цвіт. І тоді вже верес буде бляклий, сірий, нудний. Ні взятку з нього, ні 

вигляду! 

 (За А. Камінчуком, 123 сл.). 

_________________________________________________________________ 

Країна смутку і краси 

Україна… В одному вже тільки цьому слові і для нашого вуха, і навіть для вуха 

чужинців бринить ціла музика смутку й жалю. Україна – країна смутку і краси, 

країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її, країна гарячої любові 

до народу і чорної його зради, довгої, вікової, героїчної боротьби за волю, у 

результаті якої – велетенське кладовище. Високі в степу могили та прекрасна на 

весь світ, безіменна, невідомо коли і ким складена пісня… Тяжкий сон,подвійна 

неволя і темна ніч, як ворон. 

Україна – це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, 

медовії та молочнії ріки. Україна – це змарнілі, обшарпані, голодні люди. Ідуть 

на панщину, чорні і німі. Ідуть, дітей ведуть… Україна – це царське та панське 

безмежне свавілля… Праця до сьомого поту… 

Україна – розкішний вінок із рути й барвінку, що над ним світять заплакані 

золоті зорі. Поема жалю і смутку, краси і недолі. 

За С.Васильченком, 150 сл. 



Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована мистецька школа-
інтернат  “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

ДИКТАНТИ для конкурсного приймання в 10 клас 

Бабине літо 
Жовтогаряча осінь стоїть над селом, розкинувши високо над землею 

блакитні небеса. По садах загуляли молоді падолисти, та ще срібне павутиння 

літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами. 

Настала лагідна пора бабиного літа. Останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті 

сріблястим мереживом, мрійним смутком, прощальним ячанням журавлів, що 

відлітають у вирій. 

На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на 

грядках. Тільки де-не-де стоїть сухе соняшничиння й тихо шурхотить, 

нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими решетами на городах, 

просіваючи сонячний пил.  

Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани кукурудзи, 

жовті гвоздики й кетяги червоної калини. Здалеку, коли глянеш, стоїть така 

хатина, як молода в осінньому вінку. Стоїть і жде весілля. Може, і справді 

завітають до такої старости, адже осінь – то найкраща пора для сватання. 

Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою дружки й бояри, гудуть 

бубни, лунає весільна музика. 

За І.Цюпою, 143 сл. 

________________________________________________________________ 

Весна – свято природи 

Кучеряві діброви, смарагдові левади й змолоділі поля мліють від радісних 

симфоній і веселих барв великого свята природи. У густих верболозах поміж 

плакучих верб, що замріяно полощуть у тихих плесах довгі віти, удень і вночі 

не втихають закохані соловейки. Мирно воркують лагідні горлиці, тривожно 

голосять одинокі зозулі. На тоненькій галузці крислатого осокора легенько 

гойдається округла ремезова колисочка. 

Із-за темно-зелених стіжків гордовитого рогозу тихо випливає щаслива 

качина сімейка. Неповороткий сазан виринув з обжитої ями і вимальовує 

широкі кола на воді. Метушаться легкокрилі берегові ластівки. З-під похилого 

куща розлогої шелюги випурхнула блакитна пташка, плавно торкнулася 

водяного дзеркала – і вже в її довгому дзьобі тріпочеться срібляста верховодка. 

У тінистому вільшанику, у вінку крислато-ажурної папороті, яскраво-жовтим 

букетом пишається болотяне верболіззя. Пишні левади пропахли медовим 

ароматом. Барвляться на них у веселому танку білі, салатові й голубенькі 

метелики, з досвітку й до смеркання заклопотано гудуть огрядні джмелі й 

трудівниці бджоли. Кому не хочеться поласувати духмяним медом з розмаїтого 

левадного травопілля! 

Не скласти ціни скарбам, щедро розсипаним на річкових левадах! 

М.Яценко, 162 сл 
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