
ІІІ курс 

Редагування В ЗМІ 

Матеріали для лабораторних і самостійних занять 

Модуль 1. 
Змістовий модуль 1. Засади вивчення “Редагування в засобах масової 

інформації” 

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Редагування в ЗМІ” 

1. Редагування як наукова та навчальна дисципліна. 

2. Зміст понять “редагування”, “літературне редагування”, “теорія і 

практика редагування”, “редагування тексту”. 

3. Текст у ЗМІ як мікроструктура, що входить до складу макроструктури. 

4. Міжпредметні зв’язки курсу “Редагування в ЗМІ”. 

5. Завдання редагування в ЗМІ.  

6. Аспекти редагування. 

7. Саморедагування в процесі журналістської творчості. 

8. Специфіка редагування на радіо. 

9. Особливості редагування на телебаченні. 

10. “Прямий ефір” і завдання редактора передачі. 

11. Типові  макроструктурні та мікроструктурні помилки в ЗМІ. 

Література: [12, с. 7–18; 17, с. 35-86; 19, с. 7–20, 58–74; 24, с. 112–114, 120–

167; 24, с. 112-125; 25, с. 235-248; 26, с. 54-71]. 

 

Тема 2. Редактор  і  текст 

1. Текст як основний об’єкт редакторського аналізу. Основні риси й 

ознаки тексту. 

2. Особливості процесу виникнення тексту. Створення журналістського 

тексту в ЗМІ. 

3. Зафіксованість тексту як його основна ознака. 

4. Когерентність тексту. 

5. Місце редактора в комунікативному акті..  

8. Мета втручання редактора в текст. 

9. Основна суперечність у тексті між індивідуальним і соціальним. Роль 

редактора в подоланні цієї суперечності. 

10. Ситуаційний контекст. 

Література: [12, с. 21–23; 25, с. 239–240; 26, с. 12-29]. 

 

Тема 3. Психологічні засади праці редактора 

1.Досягнення інформативної, емоційної та спонукальної адекватності 

розуміння тексту. 

2. Психологічні передумови редагування. 

3. Праця редактора як співтворчість з автором 

4. Психологічні причини авторських помилок. 



5. Труднощі, які виникають під  час “перекладу” з внутрішнього 

мовлення. 

6. Процес редакторської інтерпретації тексту. 

7. Психологічні закономірності, що є визначальними для глибокого 

авторського аналізу тексту. 

8. Мотивація в редакторській діяльності. 

9. Використання специфічних дій-навиків у редакторському аналізі. 

10. Чотири аспекти втручання редактора в авторський текст. 

11. Редакторське втручання в текст і порушення авторської манери 

викладу. 

12. Особливості визначення меж редакторського втручання в текст. 

13. Специфіка редакторського читання тексту. 

14. Багатоплановість редакторського читання тексту. 

15. Три основні “ланки” в системі редакторського читання тексту. 

16. Три види ставлення редактора до читання тексту.  

17. Три функції скеровування читання. 

18. Типові психологічні помилки. 

19. Типові помилки в інтерв’юванні. 

Література: [1, с. 68–242; 12, с. 23–35; 16, с. 346-379; 25, с. 239–240]. 

 

Змістовий модуль 2. Засади редакторського аналізу тексту 

Тема 4. Основи редакторського аналізу тексту 

1. Праця над рукописом як складний творчий процес, у якому не все 

можна регламентувати. 

2. Два основні аспекти праці редактора над текстом. 

3. Зміст понять “аналіз твору”,  “редакторський аналіз”.  

4. Мета редакторського аналізу. 

5. Редакторський аналіз і літературно-художня критика. 

6. Редакторський аналіз – критика, звернена до автора. 

7. Структура редакторського аналізу.  

8. Структурна одиниця тексту, тривалість тексту. 

9. Вимоги до редакторської оцінки тексту. 

Література: [12, с. 41–44; 16, с. 157–171; 19, с. 231–236; 26, с. 140-161;]. 

 

Тема 5. Практична реалізація висновків редакторського аналізу 

тексту 

1. Основні завдання правки. 

2. Найважливіші правила виправляння тексту. 

3. Види правки.  

4. Особливості й сфера використання правки-вичитування. 

5. Редакторська робота над текстами, які потребують правки-скорочення.  

6. Правка-доопрацювання – найпоширеніший вид редакційних виправлень 

у журналістських текстах. 



7. Правка-переробка як різновид творчості. 

Література: [12, с. 44–47; 16, с. 171–178; 19, с. 236–237; 26, с. 72-95;. 

 

Тема 6. Логічні засади редагування 

1. Умови додержання законів і норм логічно правильного мислення. 

2. Основні завдання редактора в оцінюванні тексту журналістського 

твору з логічного погляду. 

3. Прийоми, за допомогою яких вирішують ці завдання. 

4. Чотири основні закони правильного мислення та умови їх додержання 

в журналістському тексті. 

5. Формування в редактора навиків усунення логічних помилок. 

6. Класифікація логічних помилок. 

Література: [12, с. 51–55; 16, с. 264-309; 19, с. 90–99; 23, с. 481–496; 26, с. 

150-155]. 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 3. Види журналістських текстів та редакторська 

оцінка компонентів тексту 

Тема 7. Види журналістських текстів і особливості їх редагування 

1. Різні трактування  поняття “вид тексту”. 

2. Різні класифікації видів текстів. 

3. Особливості редагування різних видів текстів. 

4. Редагування різних видів текстів на телебаченні 

5. Специфічні риси редагування різних видів текстів на радіо. 

6. Текст-розповідь і особливості його редагування. 

7. Текст-опис і специфіка його редагування в різних ЗМІ. 

8. Особливості редагування тексту-роздуму в різних ЗМІ. 

9. Специфіка редагування тексту-визначення. 

10. Різновиди журналістських текстів за їх жанрово- та структурно-

стилістичними особливостями (класифікація А. М. Васильєвої). 

Література: [12, с. 77–85; 24, с. 125–138; 26, с. 234-255]. 

 

Тема 8. Текст як цілісність та його окремі компоненти. Методика 

редакторської оцінки компонентів тексту 

1. Цілісний текст, текст у єдності всіх його компонентів як предмет 

редакторського аналізу.  

2. Методика умовного членування тексту. 

3. Критерії виокремлення структурних одиниць тексту. 

4. Робота редактора над композицією рукопису. 

5. Специфіка редакторського аналізу структурних особливостей тексту. 

6. Методика оцінювання композиції рукопису. 

7. Правила побудови журналістського твору. 

8. Основні вимоги до композиції рукопису. 

9. Прийоми роботи редактора над композицією твору. 



10. Залежність композиції твору від жанру журналістського матеріалу. 

11. Залежність композиції твору від засобу масової інформації.  

12. Залежність композиції твору від типу видання. 

13. Методика редакторської оцінки рубрикації. 

14. Текст і заголовок. Функції заголовка в ЗМІ та типи його зв’язку з 

текстом. 

15. Типові змістово-структурні, жанрово-стильові та композиційні 

помилки. 

Література: [12, с. 89–97; 16, с. 228–248; 19, с. 186–196; 24, с. 129–130; 26, 

с. 114-139]. 

 

Тема 9. Основи методики редакторської роботи над фактичним 

матеріалом. 

1. Факт – основа журналістського твору. 

2. Перевірка фактичного матеріалу – один з найважливіших етапів 

редакторської діяльності в ЗМІ. 

3. Типові фактичні помилки. 

4. Психологічні причини фактичних помилок. 

5. Фактологічні особливості  журналістських текстів різних видів і 

завдання редактора під час їх аналізу. 

6. Види фактичного матеріалу. 

Література: [10, с. 5-34, 482-551; 12, с. 103–127; 19, с. 175–185; 24, с. 128–

129]. 

 

Тема 10. Редакційно-технічне оформлення фактичного матеріалу. 

1. Загальні рекомендації щодо редакційно-технічного оформлення цитат. 

2. Редакційно-технічне оформлення числового матеріалу. 

3. Редакційно-технічне оформлення дат. 

4. Загальні засади редакційно-технічного оформлення власних імен та 

власних назв. 

5. Загальні принципи редакційно-технічного оформлення скорочень. 

Література: [10, с. 203-286; 12, с. 89–97, 103–127; 16, 389-402; 24, с. 128–

129]. 

 

Тема 11. Редагування цитатного матеріалу та бібліографічних 

покликань.  Перевірка написання власних назв 

1. Особливості редагування цитатного матеріалу. 

2. Вимоги до оформлення цитат. 

3. Специфіка редагування бібліографічних покликань. 

4. Стандартизація оформлення бібліографічних покликань. 

5. Нормативність написання імен та імен по батькові.  

6. Написання прізвищ іншомовного походження. 

7. Редагування написання топонімів (географічних назв). 



8. Перевірка написання умовних власних назв. 

Література: [10, с. 54-70; 12, с. 89–97, 103–127; 24, с. 128–129; 25, с. 249-

272, 430-452; 26, с. 249-272;]. 

 

Тема 12. Засоби стиснення інформації в журналістському тексті 

1. Абревіація: звукова та літерна. 

2. Складноскорочені слова (часткові, складові, телескопічні). 

3. Умовні графічні скорочення слів. 

4. Стягування (дефісні, скіснолінійні) та відсікання.  

5. Особливості скорочення одиниць виміру. 

Література: [10, с. 275-280; 12, с. 108–109; 16, с. 393-396; 24, с. 128–129]. 

 

Тема 13. Мовностилістичні особливості тексту й завдання редактора.   

Специфіка редагування україномовного тексту 

1. Медіасофія й медіапрагматика. Мова засобів масової інформації. Місце 

медіалінгвістики в системі наук про ЗМІ. 

2. Вимоги до мови преси, телебачення й радіо. 

3. Редакторський аналіз мовностилістичних особливостей тексту в ЗМІ. 

4. Практика слововживання в сучасних українських ЗМІ та завдання 

редактора. 

5. Залежність мовностилістичних особливостей тексту від специфіки 

засобу масової інформації, від жанру твору, від типу видання, від мовного 

оточення автора. 

6. Використання словників та довідників у праці редактора. 

Література: [12, с. 157–192; 19, с. 135–151; 25, с. 242–243; 26, с. 162-181; 

28, с. 6--15]. 

 

Тема 14. Типові помилки в мові ЗМІ 

1. Значущість помилок. 

2. Вага помилок. 

3. Типові помилки в мові ЗМІ. Причини їх виникнення та способи 

уникнення.  

4. Загальна класифікація помилок (інформаційні, модальні й фактичні, 

темпоральні, локальні й ситуативні, тезаурусні, сприйняттєві, атенційні,  

копіювальні). 

5. Типові орфографічні помилки в журналістських текстах.  

6. Типові орфоепічні помилки в журналістських текстах.  

7. Типові акцентуаційні помилки в журналістських текстах.  

8. Типові пунктуаційні помилки в журналістських текстах. 

 Література: [6, с. 3–67; 7, с. 3–58; 16, с. 139-155; 28, с. 15–27]. 

 

Тема 15. Технічне редагування. Редагування текстів за допомогою 

комп’ютерних програм 



1. Правила набору текстів на комп’ютері. 

2. Типові помилки технічного редагування при складанні окремих 

текстових одиниць. 

3. Особливості редагування заголовків та підзаголовків. 

4. Редагування різних видів рубрик. 

5. Правила розриву і перенесення. 

6. Вимоги до редагування абзаців і переліків. 

7. Звичайний пробіл (до і після розділових знаків) та нерозривний 

(тонкий) пробіл.  

8. Онлайн-сервіси для редагування журналістських тексту. 

9. Текстові онлайн-редактори (“LanguageTool” та інші…).  

10. Ефективність онлайн-сервісів для редагування українських 

медіатекстів. 

11. Проблематика функціонування українських текстових редакторів.  

12. Особливості редагування “Вікіпедії”. 

Література: [5; 16, с. 485-508; 17, с. 87-96; 22, с. 3–67; 24, с. 15–27; 25, с. 

273-288; 26, с. 210-233; 29]. 

 

Тема 16. Поняття коректури та її відмінність від редагування 

1. Коректура. Коректурні знаки (заміни, вставки, видалення, 

перестановки).  

2. Завдання коректора.  

3. Звіряння як різновид коректури.  

4. Загальні правила застосування коректурних знаків. 

Література: [5; 6, с. 3–67; 7, с. 3–58; 16, с. 179-180, 523-530; 26, с. 540-549; 

26, с. 96-113, 373–383; 29]. 

 

Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і завдання курсу “Редагування в ЗМІ” 2 

2 Редактор  і  текст 2 

3 Психологічні засади праці редактора 2 

4 Основи редакторського аналізу тексту 2 

5 Практична реалізація висновків редакторського аналізу 

тексту 

 

6 Логічні засади редагування 2 



7 Види журналістських текстів і особливості їх 

редагування 

2 

8 Текст як цілісність та його окремі компоненти. 

Методика редакторської оцінки компонентів тексту 

2 

9 Основи методики редакторської роботи над фактичним 

матеріалом. 

2 

10 Редакційно-технічне оформлення фактичного матеріалу 2 

11 Редагування цитатного матеріалу та бібліографічних 

покликань.  Перевірка написання власних назв 

2 

12 Засоби стиснення інформації в журналістському тексті 2 

13 Мовностилістичні особливості тексту й завдання 

редактора.   Специфіка редагування україномовного 

тексту 

2 

14 Типові помилки в мові ЗМІ 2 

15 Технічне редагування. Редагування текстів за 

допомогою комп’ютерних програм 

2 

16 Поняття коректури та її відмінність від редагування 2 

                                                                                                              

Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і завдання курсу “Редагування в ЗМІ” 2 

2 Редактор  і  текст 2 

3 Психологічні засади праці редактора 2 

4 Основи редакторського аналізу тексту 2 

5 Практична реалізація висновків редакторського аналізу 

тексту 

 

6 Логічні засади редагування 2 

7 Види журналістських текстів і особливості їх 2 



редагування 

8 Текст як цілісність та його окремі компоненти. 

Методика редакторської оцінки компонентів тексту 

2 

9 Основи методики редакторської роботи над фактичним 

матеріалом. 

2 

10 Редакційно-технічне оформлення фактичного матеріалу 2 

11 Редагування цитатного матеріалу та бібліографічних 

покликань.  Перевірка написання власних назв 

2 

12 Засоби стиснення інформації в журналістському тексті 2 

13 Мовностилістичні особливості тексту й завдання 

редактора.   Специфіка редагування україномовного 

тексту 

2 

14 Типові помилки в мові ЗМІ 2 

15 Технічне редагування. Редагування текстів за 

допомогою комп’ютерних програм 

2 

16 Поняття коректури та її відмінність від редагування 2 
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Завдання на лаборатоні заняття 
Завдання 1. Порівняти трактування завдань редагування в працях двох 

різних дослідників. Викласти свої міркування з цього приводу в короткому 

рефераті (на 2-3 сторінки). 

 

 Завдання 2. Виявити в газеті, на телеканалі чи в мовленні на FМ-

радіостанції макроструктурні й мікроструктурні помилки. Подати їх 

письмовий аналіз (на 1-2 сторінки). 

Завдання 3. З’ясувати психологічні причини помилок. Визначити межі 

редакторського втручання в авторський текст. 

Видатний італійський режисер 

Видатний італійський режисер Федерико Фелліні  народився 22 травня 

1921 в Риміні. В Римі ж Федерико провів дитячі та юнацькі роки. Цьому 

містечку Фелліні присвятить пронизливі кадри й рядки, буде там похований. 

Після закінчення школи в 1937–1939 роках юнак працював у Флоренції 

художником коміксів, викладаючи сюжети й пригоди Флеша Гордона. 

Переїхавши весною 1989 року в Рим (місце дії доброї половини його фільмів) 

він стає співробітником журнала «Марк Аврелій», де веде постійні рубрики, 

публікує іллюстрованні гумористичні оповідання. В редакції знайомиться зі 

Стефано Ванциною (Стено), завдяки якому при посередництві Альдо Фабриці 

в 1939 році пробує свої сили в кіно. Як гегмен Фелліні бере участь у написанні 

сценаріїв ряду комедійних фільмів. 

Осінню 1943 року він жениться на Джульєтті Мазині, виконавиці ролі 

Палліни на радіо в написаних ним скетчах, шлюб з якою знаменував їх 

піввікове творче співробітництво. Знайомство в 1945 році з Роберто Росселіні, 

«батьком неореалізма» значно повпливав на світогляд і майбутню творчість 

Фелліні, який на протязі перших післявійськових літ виступає співавтором 

сценаріїв фільмів Росселіні, а також співпрацює як драматург з іншими 

режисерами-неореалістами. Сумісно з Альберто Латтуадою ставить свій 

перший фільм (ту саму половину, що пізніше буде обіграна в назві 

прославленного його фільма «Восемь с половиной») – «Огни варьете» (Luci 

Del Varietа, 1950), а слідом по сценарію Мікеланджело Антоніоні комедію 

«Белый шейх» (Lo Sceicco Bianco, 1952). Одночасно з новеллою «Брачное 

агентство» (Un Agenzia Matrimoniale) для альманаха «Любовь в городе» 

(Amore In Cittа, 1953) Фелліні знімає оригінальний, навіянний 

автобіографічними мотивами фільм «Маменькины сынки» (I Vitelloni, 1953), 

груповий портрет нового покоління молодих провінціалів, для яких війна й 

антифашистский Опір (як і героїчний пафос неореалізма) не мали 

світоглядного значення. 

https://www.languagetool.org/


Фільм «Дорога» (La Strada, 1954) універсальна філософська притча з 

поглибленними психологічними характеристиками героїв, принеслий 

міжнародну славу автору й зіграній в ньому головну ролю Джульєтті Мазині, 

впряму визначив ідейно-художній відхід від неореалізма Фелліні й 

народження нового етапа в розвитку італьянського кіно. Наступні фільми 

«Мошенничество» (Il Bidone, 1955) й «Ночи Кабирии» (Le Notti Di Cabiria, 

1957) вже своїм вибором героїв-маргіналів цей відхід упрочили. Невластивий 

Фелліні соціологізм, з котрим він відреагував на «епоху економічного чуда», 

урівноважувався в «Сладкой жизни» (La Dolce Vita, 1960) введенням в фільм 

ліричного альтер-его автора в лиці героя Марчелло Мастроянні, завдяки чого 

картина стала в рівній мірі кінематографічним твором, віхою в розвитку 

національного кіно і явищем суспільного порядку. 

Авторський шедевр – «Восемь с половиной» (Otto E Mezzo, 1963) з 

явними автобіографічними аллюзіями в образі режисера в виконанні того ж 

Мастроянні – перевів зовнішню сюжетику попереднього фільма в глибинну, 

інтровертовану, яку так любить автор, рішуче обновивши кіномову й 

уплинувши на декілька поколінь кінематографістів світу. Після тривалої кризи 

1960-х років – «Джульетта и духи» (Giulietta Degli Spiriti, 1964) – у кінці 

десятиріччя Фелліні знімає для американського телебачення фільм «Феллини-

блокнот режиссера» (1969, США), а слідом – автобіографічну трилогію 

«Клоуны» (I Clowns, 1970, телефільм), «Рим» (Roma, 1972) і «Амаркорд» 

(Amarcord, 1973). Особистісну міфологізовану трактовку античності й історії 

18 віку представляли його стрічки «Сатирикон-Феллини» (Satyricon, 1969) й 

«Казанова Федерико Феллини» (Il Casanova Di Federico Fellini, 1976). 

Ємка філософська притча «Репетиция оркестра» (Prova D’orchestra, 1978) 

відродила універсальну, в основі своїй новаторську потенцію маестро. Останнє 

десятиріччя творчості при всій різноманітності знятих фільмів – саркастичний 

антифеміністський памфлет «Город женщин» (La Cittа Delle Donne, 1980), 

ностальгічні варіації на теми модерна як «великого стилю» в стрічці «И 

корабль плывет» (E La Nave Va, 1983), антителевізійний шарж «Джинджер и 

Фред» (Ginger E Fred, 1985), попуррі на власні кінематографічні теми в 

«Интервью» (Intervista, 1986) і поетична аллегорія «Голос луны» (Le Voce 

Della Luna, 1990) – розвивалось під знаком академізма, загальновизнанного в 

усьому світі. Помер Фелліні 31 жовтня 1993 року. 

(За статтею Валерія Босенка) 

Завдання 4.  Визначити особливості редакторського аналізу 

інформативно-аналітичного чи експресивно-публіцистичного тексту, взятого 

з газети (рекомендуємо “День”, “Суботню пошту”, “Львівську газету”) чи із 

журналу (рекомендуємо “Український тиждень”, “Універсум”). 

 



Завдання 5. З’ясувати особливості праці редактора з наведеним нижче 

текстом та вид (види) правки, який (які) варто використати. Вдосконалити 

текст. 

1.       

Не рахуючи книг, які не підпадають під закон про авторське право (Біблія 

і Коран), світовим бестселлером являється “Книга рекордів Ґінеса”, вперше 

надрукована кампанією “Ґінес Супер-лативз” у жовтні 1855 р. Книга виходила 

на 370 мовах, і до червня 1998 р. було продано більше 81 млрд. примірників.  В 

1759 році Артур Ґінесс заснував пивоварний завод у Сент-Джеймсі (Ґейт, 

Дублін), який до 1833 року став найкрупнішим в Ісландії. В 1886 р. фірма 

“Артур Ґіннес Сан енд К” перебралася в Лондон, а до 30-х років нашого 

століття володіла вже двома пивовареними заводами в Британії і виробляла 

свій особливий сорт темного міцного пива – портер стаут. Скрізь висіли 

рекламні плакати “Ґіннесс корисний для вас”, “Ґінесс – ваша сила”, “Висока 

якість – це Ґіннес”. Ґінесс був єдиним сортом пива, який був в кожній пивній, 

але в дійсності кампанії не належав жоден цей паб, за винятком Касл Інн на 

фермі в Бодіемі (Сассекс), де вирощувався хміль. Тому компанія завжди була в 

пошуку нових рекламних ідей. Після року напруженої праці 27 серпня 1955 

року вийшов перший примірник 198-сторінкової книги. Успіх був миттєвим, і 

до Різдва книга стала бестселером №1. Англійське видання “Книги рекордів 

Ґінесса” в даний час публікується в 400 різних країнах, і, крім того, вона 

виходить на 370 зарубіжних мовах. У 1984 р. об’єм продаж перевищив 50 млрд 

прим., а в 1994 р. – 75 млн, а на початку нового тисячоліття він складе 100 млн 

прим.  

(За Книгою рекордів Ґіннесса).        

2. 

Наймолодший міністр. 2005 року Міністерство у справах сім’ї та молоді 

України очолив 29-річний Ю. О. Павленко. Чи був він наймолодшим 

міністром в історії сучасної України? У 1968 р. міністром будівництва і 

експлуатації автомобільних доріг став М. П. Шульгін (1930 – 1995), тобто на 

той час йому виповнилося 38 років. У такому ж віці в 1999 р. міністром 

економіки був призначений В. М. Пинзеник (нар. 1974 р.). В 1998 р. міністром 

зовнішніх економічних зв’язків було призначено С. Г. Осику (нар. 1944 р.), 

тобто у віці 29 років. 

(За матеріалами періодики та Книгою рекордів України [Львів: ФІРА–

люкс, 1997]). 

 

Завдання 6. Знайти в газетних текстах логічні помилки. Запропонувати 

способи вдосконалення тексту.     

   

Завдання 7. Виявити логічні помилки. Виконати правку тексту. 

А. 



1. У другій половині гри запал гірників зник, тому автогол Пуканича 

важко назвати логічним і справедливим. Після такої невдачі “Шахтар” просто 

опустив руки, а в “Динамо” відкрилося “друге дихання” (ЛГ. – 2003. – 23 

травня). 

2. Цікаво, що “Ювентус” уже вп’яте у своїй історії програє фінал 

найпрестижнішого футбольного чемпіонату. Та це – Його Величність Футбол. 

І тут нічого не вдієш. Саме за це його і люблять мільйони вболівальників (ЛГ. 

– 2003. – 30 травня). 

3. Жіноча історія 

ПРИМАРА ЩАСТЯ 

У всякому разі Таї Олег сподобався, навіть дуже. 

Тая розповіла про чоловіка-алкоголіка і про те нестерпне пекло, що 

довелося пережити. 

Таня почвалала на кухню, їй зовсім не хотілося спати, а от щось з’їсти не 

завадило б. 

Тая ревіла ще дуже довго. 

Юлія Підлужна (ВЗ. – 2003. – 14 серпня). 

4. У США ЗААРЕШТУВАЛИ ОДНОГО З НАЙБІЛЬШ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРОРИСТІВ 

Білий дім заявляє, що цього тижня в одній із країн південно-східної Азії 

зловили одного з провідних членів терористичної організації “Аль-Каїда” і 

главу бойового крила “Джемаа Ісламія”, яка організувала вибухи на острові 

Балі й в готелі “Marriot”, Рідуана Ісамуддіна, відомого також як Хамаблі, 

затримали у результаті спільної операції ЦРУ і “одного з урядів південно-

східної Азії” (СП. – 2003. – 21 серпня). 

5. У нас сьогодні Кучма працює президентом в адміністрації Медведчука, 

і перша леді не Людмила Кучма, а Оксана Марченко. Вона значно молодша і 

красивіша, але констатую факт (АГ. – 2004. – 1 січня). 

6. Поступ. № 203 (1258), четвер, 30 жовтня – 5 жовтня 2003 року (с.ІV). 

7. Губернатор Різак приїжджав за Марченко [слідом за дружиною Віктора 

Медведчука] на джипі. А одного разу прибув на будову на вертольоті. Потім 

з’являлася у машині з тим самим номером 076 (П. – 2004. – 29 січня). 

8. Три факти з життя “Запорожця”: 

1. Що обов’язково є в інструкції з експлуатації цього авто? – Розклад руху 

автобусів. 

2. Як на халяву дістати запчастини до “Запорожця”? – Просто їхати 

слідом за ним. 

3. Як удвічі збільшити його вартість? – Залити повний бак бензину (АГ. – 

2004. – 21 січня). 

9. В Торонто квартири в кондомінімумах коштують від 1600 до 2200 

доларів за 1 кв. м. Приватні будинки на 1-2 поверхи дешевші – від 1 тис. до 1,3 

тис. доларів (АГ. – 2004. – 21 січня). 



10. Викладацька робота для мене не тільки праця, але й відпочинок. Я 

надзвичайно задоволений мисленням молоді. Вважаю своїм обов’язком 

продовжувати працювати в цьому напрямку (АГ. – 2004. – 21 січня). 

11. Проте знову ж таки ще один мій добрий знайомий не розуміє, чому 

ціни на нерухомість через цей закон (Закон України “Про податок з доходів 

фізичних осіб”) мають зрости… Дивно, але працівники більше десяти фірм, які 

працюють на нашому ринку нерухомості, також переконані, що новий закон 

України “Про податок на доходи фізичних осіб” цього року жодним чином не 

вплине на ціни (АГ. – 2004. – 21 січня). 

12. Дніпропетровський “Дніпро” матч Кубка УЕФА з марсельським 

“Олімпіком” може зіграти без свого лідера Олега Венглинського. Найкращий 

гравець України за підсумками минулого року, він досі не залікував травму, 

якої зазнав ще у першому колі (Е. – 2004. – 5 лютого). 

13. Якби на Ющенка існував компромат, то його б давно уже 

використали. Тому у боротьбі з опозицією в хід іде дезінформація, тобто 

чорний піар. Лякають громадян байками то про радикальних націоналістів, то 

про нерішучість, то про неправильне оточення, то про відсутність команди. 

Думають, українці давно навчилися читати між рядками і розуміють різницю 

між журналістикою і телекілерством (АГ. – 2004. – 18 лютого). 

14. Євген Марчук провів детальну розмову з Миколою Петриком про 

підготовку до служби в Іраку бійців 6-ї окремої бригади (сам генерал Петрук 

1,5 місяця відслужив у цьому регіоні й особисто керував переміщенням 5-ї 

ОМБР із Кувейту в Ірак) (П. – 2004. – 1 березня). 

15. До того ж, протягом 15 років житла здавали такий мізер, що житлова 

проблема з кожним роком тільки поглиблювалася. Основна причина, на мою 

думку, у тому, що немає де будувати. Львів останніми роками пішов шляхом 

аукціонів. Проте така система дозволяє спорудити житла максимально на 25 

тисяч кв. метрів. А Львову потрібно 250–300 кв. метрів на рік (П. – 2004. – 11 

березня). 

Б. 

1. І якщо вам більше чотирнадцяти років і ви прагнете нових вражень, то 

можете покружляти у двох вертикальних площинах по колу навколо його осі 

(Е. – 2004. –  25 березня). 

2. Але лише про медалі одних змагань – ігор Олімпіади – мріє гімнастка 

[Ірина Яроцька]. Можливо саме їй доля напророчить повторити досягнення 

Лілії Подкопаєвої, нагадати усьому світові про давні та славні традиції 

української спортивної гімнастики. Але це буде завтра (П. – 2004. –  8 квітня). 

3. – Скажіть, будь ласка, а що дає йому [П. Лазаренкові] статус 

політичного притулку в США в разі повернення до України? 

– Статус політичного біженця не дає якогось імунітету на території іншої 

держави (ПіК. – 2004. –  №12. – С.20). 

4. ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ МАЛИХ  



НАРОДІВ ЗА АБРАМОВИЧЕМ 

Як пояснив в інтерв’ю радіостанції віце-губернатор Чукотки Василь 

Максимовим, споконвічно з радянських часів Чукотка є форпостом держави і 

розвивалася з метою оборони… 

У той же час, як зазначив Максимов, Чукотка не те місце, яке можна 

назвати комфортним для проживання. Залишитися, при бажанні, може корінне 

населення і мінімум обслуговуючого персоналу, але частину потрібно 

відселити, сказав Максимович (СП. – 2004. – 15 квітня). 

5. МЕШКАНЦІ ЛЬВІВЩИНИ 

ХОЧУТЬ МАТИ ПРІЗВИЩА 

ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ТЕЛЕГЕРОЇВ 

Міністр юстиції О. Лавринович сказав що, найчастіше українські 

громадяни хотіли повернути дошлюбне прізвище… Серед інших випадків – 

громадянин Шабала, який став громадянином Кучмою… Змінювали також і 

імена – наприклад, одна з численних українських Марин стала Електрою (СП. 

– 2004. – 22 квітня). 

КУЧМ В УКРАЇНІ ПОБІЛЬШАЛО 

Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, найчастіше 

українці хочуть повернути собі прізвище, як мали до одруження…  

Громадянин Шабала змінив своє прізвище на Кучма… 

Нерідко українці змінюють й імена: Марина – на Ойллауйллія, Алісія – на 

Глафіра, Василь – на Роланд, Олена – на Євангелія, Галина – на Електра…  

Уляна СУРМАЙ (Е. – 2004. – 22 квітня). 

6. Сьогодні можна знайти чимало причин невдалого виступу провідної 

команди Галичини. Безумовно, є тут вина й тренерів, які під час тривалого 

зимового міжсезоння так і не змогли кадрово підсилити команду. Адже на 

кожній прес-конференції наставники “Карпат” запевняли, що дуже задоволені 

черговим закордонним вояжем (ВЗ. – 2004. – 6 травня). 

7. Така незгода супроводжується нормами минулого, тобто їм дуже важко 

зламати свій стереотип. У зв’язку з цим псуються стосунки між невісткою та 

зятем, або й рідними. Батьки страждають, постійно у напрузі (СП. – 2004. – 6 

травня). 

8. Усім відомо, що з роками людина стає старшою, і не виключено, що 

чоловік залишає сім’ю (СП. – 2004. – 6 травня). 

9. На турнірі імені пам’яті Валерія Васильовича Лобановського (УТ-1. – 

2004. – 12 травня). 

10. Руслана разом зі своїми дикими танцями успішно виступила й вийшла 

у фінал (ТРК Люкс. – 2004. – 13 травня). 

11. Часом складається враження, що в Англії люди цікавляться лише 

футболом. Посперечатися у популярності з “королем спорту” можуть хіба що 

регбі та теніс (ВЗ. – 2004. – 13 травня). 

12. Вона [Наомі Кемпбелл] стрибає з парашута, підтримує дружні 

стосунки з Нельсоном Манделою (СП. – 2004. – 13 травня). 



13. Нині він за крок від затвердження конституційних змін – і можна не 

сумніватися: цей крок зроблено! (П. – 2004. – 20 травня). 

14. Кілька років тому триста тисяч чехів вийшло на вулиці Праги 

протестувати проти зміни керівника державного телебачення, підозрюючи, що 

він зможе завдати шкоди свободі слова (П. – 2004. – 20 травня). 

15. РЕКТОР УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ПОКІНЧИВ ЖИТТЯ САМОГУБСТВОМ 

Близько 11.00 каретою “швидкої допомоги” В. Сливка був доставлений в 

реанімацію обласної клінічної лікарні, де він невдовзі помер… 

Пораненого ректора знайшла його дружина, він лежав напівроздягнений у 

ванні без води. Дружина повезла ректора до лікарні, але він помер по дорозі 

(СП. – 2004. – 27 травня). 

В. 

1. КІНЕЦЬ ВІЛЬНОДУМСТВУ 

Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння керівництва 

телекомпанії [НТВ], став сюжет “Одружитися із Зелімханом”, який мав вийти 

у програмі “Намедни” в неділю, 30 червня…  

Сюжет “Одружитися із Зелімханом” був показаний в азійській частині 

Росії, але так і не потрапив на екрани в європейській частині країни (через 

різницю в часових поясах трансляція відбувається в середині дня за 

московським часом)… 

Олег КУКАРЦЕВ (П. – 2004. – 3 червня). 

2. Карколомна поразка російських правих на парламентських, а потім і на 

президентських виборах логічно показала червоне світло подальшому наступу 

на свободу ЗМІ. Знаменитий Шендеровіч зі своїми “Куклами” зник з 

телеекранів і зараз з’являється лише на хвилях ефемок, там, де не видно його 

ляльок (П. – 2004. – 3 червня). 

3. ФІНАЛ 40 липня 2004 року, Ліссабон, “Естадіо да Луш” (П. – 2004. – 

10 червня). 

4. Тому більшість висловила готовність підтримати “нашоукраїнський” 

законопроект з політреформи №207-1. 

Як повідомив Олександр Мороз, більшість погоджується розглядати 

законопроект №3207-1 за двох умов (П. – 2004. – 10 червня). 

5. Книга “Моє життя” (“My Life”) стала бестселером за кількістю 

замовлень ще до початку її виходу у світ (ВЗ. – 2004. – 24 червня). 

6. За таких умов і з рейтингом на рівні 6% не тільки перемогти, а й посісти 

почесне третє місце, як на двох попередніх виборах, для Мороза практично 

неможливо... 

Узагалі вибори 2006-го року для КПУ, вочевидь, виглядають набагато 

важливішими, ніж цьогорічні. І це логічно. Не є Петро Симоненко одним із 

лідерів цих перегонів, залишившись на позиції вічно третього (ЛГ. – 2004. – 8 

липня). 



7. Функціонери УЕФА  найкращим футболістом Євро-2004 визнали 

капітана грецької збірної Теодороса Загоракіса. 

Півзахисники: Міхаель Баллак (Німеччина), Луїш Фігу (Португалія), 

Френк Лемпард (Англія), Маніше (Португалія), Павел Недвед (Чехія), 

Теодорос Загоракіс (Німеччина), Зінедін Зідан (Франція) (Е. – 2004. – 8 липня). 

8. Найсексуальнішою частиною свого тіла Джесіка [Симпсон] називає 

“буфера”, а ось свої ноги 160-метрова співачка вважає коротенькими, хоча 

дуже привабливими (СП. – 2004. – 7 жовтня). 

9. Андрієві Шевченку – 28! 

Після матчу гравці “Мілана” зазвичай мають вільний день, тож саме у 

четвер рідні, а також товариш ще з часів київського “Динамо” Каха Каладзе 

привітають ювіляра у нього вдома (Е. – 2004. – 30 вересня). 

10. Другим указом Ющенко має на меті залучити до бюджету додаткові 

кошти, недоотримані від приватизації стратегічних об’єктів 2004 року, та 

спрямувати їх на компенсацію втрачених заощаджень. Зокрема від 

“Криворіжсталі” (П. – 2004. – 14 жовтня). 

11. 5-кімнатна квартира, 2 рівні, поверх: 22–23. Площа 498 кв. метрів, 

вільне планування, три рівні, панорамний вигляд з вікна. 

Ціна 1 млн. 100 тисяч доларів (Е. – 2004. – 26 серпня). 

12. Недовіра електорату до офіційного результату майбутніх виборів і 

надалі залишається низькою, що фактично означає рівень довіри до чинної 

влади (ЛГ. – 2004. – 2 вересня). 

13. Несподівано вартісний подарунок до Дня незалежності отримав 

начальник управління МВСУ у Львівській області Олег Сало: напередодні 

національного свята йому присвоїли звання генерал-майора. Такий наказ 

міністр внутрішніх справ України Микола Білоконь підписав 20 серпня (П. – 

2004. – 19 серпня). 

14. Півторарічне перебування Анатолія Кириловича на посаді прем’єр-

міністра України, на відміну від інших екс-прем’єрів (Ющенко, Марчук, 

Янукович), нічим особливим для народу не запам’яталося (АГ. – 2004. – 25 

серпня). 

15. Дружина: 

– Я була такою дурепою, коли виходила за тебе заміж! 

Чоловік: 

– Так, але я був так упевнений, що цього не помітив (СП. – 2004. – 4 

листопада). 

Г. 

1. Ми багаті тим, що сьогодні більш ніж 114 національностей живе в 

Україні (ЛГ. – 2004. – 18 листопада). 

2. Перший тур президентських виборів у Росії засвідчив: якщо виграє наш 

кандидат Віктор Янукович (але обговорювати цього не треба – він програє 

вибори), то ми втратимо довіру населення України (ЛГ. – 2004. – 18 

листопада). 



3. ДІАНА КРЮГЕР З “ТРОЇ” СТАЛА ПРИЧИНОЮ ВІЙНИ 

Єдина представниця Німеччини в списку, Діана Крюгер одного разу стала 

причиною війни: коли Єлену в її виконанні викрав Паріс (Орландо Блум) (СП. 

– 2004. – 18 листопада). 

4. З’явившись у помешканні виборця В. Януковича, вони вимагають від 

нього поклястися на Біблії в підтримці Віктора Ющенка (ЛГ. – 2004. – 16 

грудня). 

5. Єдиний, хто зголосився представляти інтереси Януковича, так це голова 

місцевої СДПУ(о) В’ячеслав Шульц (АГ. – 2004. – 22 грудня). 

6. Закон України “Про особливості застосування Закону України “Про 

вибори Президента України” при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р. 

написаний таким чином, щоб не допустити зірвання цього закону (СП. – 2004. 

– 16 грудня). 

7. Як повідомила “Поступ” Світлана Колодко, ймовірно, що Львівщина 

зараз вступає у “багатоводневий період”, коли через часті дощі формуються 

паводки. За словами Світлани Колодко, настання такого періоду пов’язане з 

природними циклами. Скажімо, маловодний період на Львівщині триває 3–4 

роки, багатоводний – 5–7 років (П. – 2005. – 27 січня). 

8. Під час ДТП троє пасажирів аеробуса загинули, 74 пасажири отримали 

травми (ВЗ. – 2005. – 27 січня). 

9. Здалися вам ці будки! Я багато їздив Україною і це абсолютно не 

суттєва річ у роботі ДАІ. Просто йдеться про те, щоб ДАІ усвідомило: 

потрібно не стояти в засідках, кущах або будках, а патрулювати, допомагати 

автомобілістам і стежити за порушниками й на дорозі, й на пішохідній частині 

(ЛГ. – 2005. – 17 березня). 

10. Одного чоловіка застукали за перевищення швидкості. ДАІшник 

заарештував його на кругленьку суму і виписав квитанцію (СП. – 2005. – 17 

березня). 

11. НАПІВОГОЛЕНА ШЕРОН СТОУН ВИКЛИКАЛА НЕАБИЯКЕ 

ЗАЦІКАВЛЕННЯ ПУБЛІКИ 

Недавно в аналогічній ситуації виявилася знаменита зірка «Основного 

інстинкту» Шарон Стоун. Її також з голими грудьми зазнімували на пляжі 

папарацци… 

Слідом за Шарон Стоун папарацци застали зненацька і оголену Клаудію 

Шиффер 

Усюдисущі папарацци застали зненацька найсоромливішу топ-модель 

світу. Слідом за фотографіями з оголеними грудьми Шарон Стоун в Інтернет 

з’явилися знімки топлес Клаудії Шиффер (СП. – 2005. – 5 травня). 

12. Ще один, львівський за походженням, відомий тренер – Андрій Баль. 

46-річний коуч брав з “Карпатами” і славно відомий Кубок (ЗВУ. – 2004. – 6 

липня). 



13. Звісно, якби я була 16-річною натуральною блондинкою двометрового 

зросту з габаритами 60 – 90 – 60, не було б жодних проблем (ЗВУ. – 2004. – 31 

серпня). 

14. На рапорті стоїть резолюція Кучми: “Терміново! Прошу розглянути 

на засіданні координаційного комітету та внести свої пропозиції. 28 жовтня 

2003 року”...  

Юрій Луценко: 

“Я бачив рапорт одного з обласних прокурорів, який доносив на Піскуна... 

Резолюція Кучми про негайне зібрання Ради нацбезпеки” (ЛГ. – 2005. – 26 

травня). 

15. Близько 20 прихильників екс-президента Грузії Звіада Гамсахурдія в 

одному з тбіліських готелів закидали яйцями автомобіль фінансиста Джорджа 

Сороса (АГ. – 2005. – 8 червня). 

Ґ. 

1. Однак і тут ми натрапляємо на «часові» загадки: по Балтійському флоту 

готовність №1 оголосили практично відразу – о 23.37, натомість по 

Чорноморському – через годину 45 хвилин… Перейшли ж на №1: 

Чорноморський – приблизно через годину 30 хвилин, Балтійський – через три 

години 10 хвилин, Північний – аж через п’ять годин без п’яти хвилин. Різниця 

в годинах (ЛГ. – 2005. – 23 червня). 

2. У цей день, 60 років тому 

Як упав же він з коня… 

Чому не Сталін, а Жуков 24 червня 1945 року 

приймав парад Перемоги 

Зазначимо, що за життя Сталіна ні 24 травня, ні 9 травня не вважалися 

святковими днями (ВЗ. – 2005. – 23 червня). 

3. Як з’ясувалося, нудизм, або натуризм, – це ціла філософська течія, 

прибічниками якої були Лев Толстой, Ейнштейн, Камю, Гете, Кафка й навіть 

принцеса Діана (ЗВУ. – 2005. – 25 червня). 

4. Кінець року, діти прощаються з учителями. І неможливо на знак 

пошани не подарувати вчителеві букет квітів. Це робити потрібно, бо в дитини 

виховується повага, культура, розвивається інтелект (Е. – 2005. – 30 червня). 

5. Перше жеребкування цьогорічного розіграшу єврокубків торкнулося 

лише київського “Динамо”, яке у другому раунді Ліги чемпіонів отримало за 

суперника швейцарського чемпіона “Тюн”, з яким проведе два поєдинки 27 

липня і 3 серпня. Цей швейцарський клуб маловідомий на європейській арені, 

а у цьому сезоні посів друге місце у чемпіонаті Швейцарії, відставши від 

переможця “Базеля” на 10 очок (СП. – 2005. – 7 липня). 

6. В. о. керівника УМВСУ Львівщини пообіцяв міліціонерам-хабарникам 

та “дахівникам” “викрутити руки” за допомогою СБУ, а злочинним 

угрупуванням – детальну ревізію (СП. – 2005. – 4 серпня). 



7. З художньої літератури представлятиметься серія книжок про історичні 

місця України – Львів, Кам’янець-Подільський і Жовкву (П. – 2005. – 11 

серпня). 

8. Щоб клієнт із часом не починав нервуватися,  М. з довіреністю та з 

поставленим підписом тут же біг до найближчого кольорового ксерокса і 

робив копію. І, видаючи її за справжню, рвав на очах у пияка на клаптики (АГ. 

– 2005. – 17 серпня). 

9. Боб Хоук + Бланк Дапульже. Свій роман з письменницею Бланш 

Дапульже австралійський прем’єр-міністр Боб Хоук ніколи не приховував. 

Австралійці не звинувачували прем’єра, а навпаки раділи за нього (АГ. – 2005. 

– 17 серпня). 

10. У неділю – Яблуневий Спас! 

На Гуцульщині цього дня до кошиків поряд з яблуками кладуть… ківі й 

банани. Нехай це і заморський, але ж також Божий дар! 

За християнським церковним календарем, у неділю православні та 

греко-католики святкують Преображення Господнє (Е. – 2005. – 18 серпня, 

четвер). 

11. Треба подякувати шістдесятникам за їх плідну діяльність у 1060-х, 

1970-х, 1980-х і 1990-х (ЛГ. – 2005. – 18 серпня). 

12. – Розкажіть, будь ласка, про родину та про себе. 

– Я [Скарлетт Йогансон] народилася та виросла в Нью-Йорку, і тепер 

буваю там лише деколи, а в Лос-Анджелесі купила собі будинок… 

– Вам не сподобалося в Лондоні? Не плануєте перебратися до Європи? 

– Ні, звичайно, не планую. Адже Лондон – чудове місто (ЛГ. – 2005. – 18 

серпня). 

13. Магазин будуватиметься на вулиці Городоцькій Залізничного району і 

матиме площу у 14 тис. кв. м (СП. – 2005. – 25 серпня). 

14. Власне свято припало на неділю, 28 серпня… Щойно 25 липня Віктор 

Ющенко підписав указ про виокремлення з Міністерства палива й енергетики 

Міністерства вугільної промисловості, як наступного ж дня глава уряду “цей 

подарунок” привезла шахтарям із “найщирішими” словами привітань із 

професійним святом (ЛГ. – 2005. – 29 серпня). 

15. Отже, їм потрібно якось штучно зняти цю конкуренцію. Як? Тільки 

підвищити бар’єр до семи відсотків. Тоді зрозуміло, що непокірних заженуть в 

одну стайню, а всіх інших просто знищать (П. – 2005. – 1 вересня). 

Д. 

1. УСЕНАРОДНІ ВИБОРИ АСТРОНАВТА 

Уляна Івашків 

Міністр науки Малайзії має намір віддати в руки мешканців країни вибір 

першого в історії малазійського астронавта. 

Малайці зможуть проголосувати за свого кандидата з мобільного 

телефону за допомогою текстового повідомлення… 



Свої заявки на участь у голосуванні вже подали 11 тисяч людей. Однак 

пройти необхідні випробування змогли лише 200 осіб, які змогли пробігти 3,5 

кілометра менше ніж за 20 хвилин і пройти медичне обстеження. 

Коли після попереднього відбору залишиться лише з десяток кандидатів, 

інформацію про них буде розміщено в інтернеті на спеціально створеному для 

цього веб-сайті (П. – 2005. – 15 вересня). 

2. “Звичайно, я буду боротися на парламентських виборах за посаду 

прем’єр-міністра. Для цього потрібно, щоб наша сила перемогла на 

парламентських виборах”, – підкреслила вона. “Я впевнена, що ми 

переможемо на виборах і наберемо 226 голосів”, – заявила Тимошенко (Е. – 

2005. – 15 вересня). 

3. Ігор Градчук, один з активістів “Пори”… 

Ігор Радчук, активіст “Пори”… 

Валентин Радчук на досягнутому зупинятися не збирається (АГ. – 2005. – 

5 жовтня). 

4. Повноваження президента до і після політичної реформи 

ПІСЛЯ 

Верховна Рада за поданням прем’єра призначає та звільняє голову СБУ… 

Що реформа нам готує 

Склад уряду і прем’єр-міністра призначатиме парламент. За президентом 

тільки міністр оборони та закордонних справ, а також голова СБУ, та навіть на 

них потрібна згода парламенту (АВ. – 2005. – 7 жовтня). 

5. НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ВБИВСТВА 

Січень 2000 року – замах на життя тодішнього директора ринку 

“Південний”, тепер народного депутата Петра Писарчука. Кілер зробив два 

постріли з пістолета “люгер”. Одна куля пройшла навиліт через черевну 

порожнину, друга – застрягла в голові. Лікарям дивом вдалося врятувати 

життя Петра Писарчука (АГ. – 2005. – 30 листопада). 

6. Щиро кажучи, це не найгірший варіант. Є групи й сильніші за наші. 

Найважливіше не програти першу гру з іспанцями [на чемпіонаті світу з 

футболу] (АГ. – 2005. – 14 грудня). 

7. Центр “Імідж-контроль” 3 – 5 лютого 2006 року провів соціологічне 

опитування в усіх обласних центрах України, містах Києві та Сімферополі 

(АГ. – 2006. – 15 лютого). 

8. Друге місце посіла Сієна Міллер, яка частіше з’являється на сторінках 

газет і журналів, причиною чого є скандали між її коханим Джудом Лоу, а не 

власні творчі заслуги (СП. – 2006. – 23 лютого). 

9. Як повідомив “СП” вчора, 1 березня, працівник прес-центру УМВСУ 

області Денис Харчук, у Львові 6 січня 2006 р. о 16.37 на вул. Мурашки у 

власному помешканні було виявлено труп пенсіонера (СП. – 2006. – 2 

березня). 



10. І навіть у випадку його [Олексія Пукача] арешту, нескладно 

припустити, що прямого доступу у найвищі кабінети він не мав (ГС. – 2006. – 

7 березня). 

11. Програма “Без політики” – це чудова нагода дізнатися більше про 

особисте життя політиків, їх сім’ю, друзів дитинства (П. – 2006. – 16 березня). 

12. Нинішні вибори є найбруднішими за всю історію передвиборчої 

кампанії (ЛТБ. – 2006. – 21 березня). 

13. Вибух стався досить рано, в аптеці та на вулиці ще не було такої 

кількості людей, як зазвичай, адже це неподалік Краківського базару (АГ. – 

2006. – 22 березня). 

14. Вже дві жовті картки в складі “Арсеналу” і одна – в складі “Шахтаря” 

(ТРК Україна. – 2006. – 25 березня). 

15. Акторка Шерон Стоун має чудову інтуїцію… 

Звісно, догодити такій, як Шарон, – нелегко (П. – 2006. – 30 березня). 

Е. 

1. [Працюють] у типографічних видавництвах (Львів ТБ. – 2006. – 31 

березня). 

2. Трагедія на автобані “Київ – Одеса”… Водія вдалося врятувати (К1. – 

2006. – 1 квітня). 

3. Зараз обидві команди грають у меншості – удесятьох (ТРК Україна. – 

2006. – 2 квітня). 

4. Не могли визначитися, де має стояти урна для голосів (Львів ТБ. – 2006. 

– 28 квітня). 

5. Героїня вистави – прототип кожної жінки (ТРК Люкс. – 2006. – 3 

травня). 

6. 90 – 60 – 90 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО – “МІС МАС-МЕДІА УКРАЇНИ” 

Харків’янка Юлія Тимошенко (на фото справа) з параметрами 89 – 62 

– 94 перемогла у номінації “Мас-медіа України” (ВЗ. – 2006. – 4 травня). 

7. Два цікавих матчі сьогодні в Росії; це півфінали кубка України (ТРК 

Україна. – 2006. – 10 травня). 

8. Пенальті за ідентичне порушення дав. І навіть куди менш ідентичне 

(Інтер. – 2006. – 10 травня). 

9. Наступного тижня профспілки зустрінуться з Ющенком та главою 

уряду Єханурова (ТРК Люкс. – 2006. – 12 травня). 

10. Ейфелева вежа перетвориться на місце для стрибка з парашута (Н. – 

2006. – 18 травня). 

11. Це кращий спосіб провести вечір біля телебачення (УТ-1. – 2006. – 20 

травня). 

12. Хто найспритніший серед чотириногих, визначили на чемпіонаті 

інспекторів-кінологів (УТР. – 2006. – 1 червня). 

13. Майже переповнені трибуни (УТ-1. – 2006. – 4 червня). 



14. Пустий майдан з пляшками і залишками від уболівальників (5-й. – 

2006. – 14 червня). 

15. Збірна Тринідаду і Тобаго – це найменша країна, яка бере участь у 

чемпіонаті (Інтер. – 2006. – 15 червня). 

Є. 

1. Людина, яка була однією з найбільш вагомих деталей у розквіті Коста-

Ріки (ІCTV. – 2006. – 15 червня). 

2. М’яч пішов надто невлучно повз ворота (Інтер. – 2006. – 15 червня). 

3. Зважаючи на те, що тестування було репрезентативним, складно робити 

якісь висновки (Е. – 2006. – 29 червня). 

4. Швейцарія ділиться на три табори: італомовний, франкомовний (ICTV. 

– 2006. – 19 червня). 

5. Рішення обласного райсуду вплинуло (ТРК Ера. – 2006. – 12 липня). 

6. Приносила радість гра збірної України на чемпіонаті України (1+1. – 

2006. – 16 липня). 

7. Тоді Аня [Сєдакова] не заперечувала, але і не підтверджувала чутки про 

її розлучення. У травні на зйомках фінального концерту програми “Шанс” 

вона теж про це проговорилася (СП. – 2006. – 27 липня). 

8. Ці події продемонстрували, що процеси, ініційовані Заходом у 

Центральній Європі й Прибалтиці, не можна спокійно перенести на країни 

колишнього СРСР (СП. – 2006. – 27 липня). 

9. Гравців, які можуть грати на такому рівні, назбирається лише чотири 

штуки (СТБ. – 2006. – 2 серпня). 

10. Завершився 5-й конкурс молодих виконавців у Юрмалі. Літо – 

найкраще місце для музичних тусовок (АГ. – 2006. – 2 серпня). 

11. Вони вбили потерпілого ножем  (ЛГ. – 2006. – 17 серпня). 

12. Прийдешній матч динамівці розпочали досить жваво (НТН. – 2006. – 6 

серпня). 

13. Летять у літаку росіянин, француз і американець. Француз руку 

висуває з літака, понюхав і каже: 

– Франція…  

Ще через якийсь час українець руку витягає і каже:  

– Україна! (СП. – 2006. – 31 серпня). 

14. КАРОЛІНА “ПАМПІТА” АРДОХАЙН 

Дата народження: 17 січня 1978 р. 

Вік: 28 років. 

Знак зодіаку: козеріг (СП. – 2006. – 7 вересня). 

15. Після розшифровки чорних скриньок, дві з яких було знайдено (НТН. 

– 2006. – 23 серпня). 

Ж. 

1. Вони належали до незаконного бандугруповання (1+1. – 2006. – 26 

серпня). 



2. Сьогодні спортивне життя було менш інтригуючим, ніж світське (ІCTV. 

– 2006. – 1 вересня). 

3. Провели очну ставку між депутатом Калашниковим (СТБ. – 2006. – 11 

вересня). 

4. Я й про те, що з Німеччини, знано, також виганяли представників 

певної нації, і вони, як правило, знаходили дах за океаном. Але це не вберегло 

Америку від Перл-Харбора (ЛГ. – 2006. – 12 жовтня). 

5. Загалом проблеми з економією грошей у студентів різних ВНЗ Львова 

одинакові (СП. – 2006. – 12 жовтня). 

6. 31 вересня та 1 жовтня (ЛТБ. – 2006. – 25 вересня). 

7. Організували концерт із творів відомого композитора Амадея Моцарта 

(НТА. – 2007. – 15 cічня). 

8. Сьогодня здоров’я дозволяє і йому, і братові стати чемпіоном світу у 

важкій вазі (5-й. – 2007. – 25 cічня). 

9. ТУРНІР ПАМ’ЯТІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО ВДРУГЕ 

ПОСПІЛЬ ВИГРАЛА ЗБІРНА ІЗРАЇЛЮ, УКРАЇНА – ТРЕТЯ, АЛЕ 

РЕАБІЛІТУВАЛАСЬ ПЕРЕМОГОЮ НАД УЗБЕКИСТАНОМ 

21–23 серпня у Києві пройшов традиційний міжнародний турнір 

молодіжних команд пам’яті Валерія Лобановського… 

22 серпня у Києві зустрілись у товариському матчі збірні України та 

Узбекистану – 2:1. Старший тренер Олег Блохін у цьому матчі виставив кілька 

дебютантів (СП. – 2007. – 30 серпня). 

10. Це 4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 бали за 100-

бальною шкалою (Е. – 2008. – 24 січня). 

11.У РОСІЇ ЛЕНІНА ЛЮБЛЯТЬ ВСЕ МЕНШЕ 

64 відсотки опитаних росіян висловлюються за те, щоб Мавзолей Леніна й 

далі був на Красній площі. У той же час проти перезахоронення “вождя 

світового пролетаріату” виступають 34% опитаних громадян Росії. У 2000 році 

ці показники становили відповідно 82 і 44 відсотки (ВЗ. – 2008. – 24 січня). 

12. Усього два календарні дні – 8 та 9 березня – триватиме у Львові 

перший “Тиждень моди” (ЛГ. – 2008. – 28 лютого). 

13. Риба гниє з голови. А що Національна спілка письменників України 

прогнила до самих кісток, то це видно бодай з останнього присудження премії 

імені Шевченка. Це видно й з того, як письменники-депутати дбають про 

книговидання, піклуючись винятково про свої власні книги (ПП. – 2008. – 

Травень). 

14. Суботня пошта: львівський тижневик. № 35 (686), 28 березня – 1 

вересня 2008. 

15. Окрім того, вогонь загрожує масштабним пожежам (ТРК Люкс. – 2008. 

– 9 вересня). 

 

Завдання 8. Знайти в газетах і журналах (рекомендуємо для аналізу 

газети “Експрес”, “Дзеркало тижня”, “Високий Замок”, журнали 



“Український тиждень”, “Універсум”) тексти різних видів. З’ясувати 

особливості  редакторської роботи над ними.       

 

Завдання 9. Визначити вид тексту за способом викладу матеріалу. 

З’ясувати особливості редакторської роботи над ним. Якщо це потрібно, 

внести до тексту виправлення. 

1. 

Замерзлі пси на довгих тонких ногах бігають поміж будинками, 

намагаючись знайти тепле місце. На кущі перед вікнами сідають пташки, 

чекаючи крихт із вікон. Самотній шпак видзьобує лушпайки зі стоптаного 

снігу. 

ЛГ. – 2005. – 10 лютого. 

2. 

Борис Тарасюк народився 1949 року в місті Дзержинську Житомирської 

області. Закінчив Київський політехнікум зв’язку, потім – факультет 

міжнародних відносин і міжнародного права Київського держуніверситету. У 

1975 – 1981 роках обіймав посади аташе, третього, другого та першого 

секретаря МЗС УРСР. Згодом був секретарем постійного представництва 

України при ООН, надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві 

Бельгії, в Королівстві Нідерландах і Великому Герцогстві Люксембургу. З 

1998 по 2000 рік очолював МЗС України. 

Е. – 2005. – 10 лютого. 

3. 

DEP – це технологія, інтегрована в Service Pack 2 для Windows XP, 

завданням котрої є запобігати переповненню буфера. 

П. – 2005. – 10 лютого. 

4. 

Атеросклероз – це процес, при якому в стінці великих артерій 

відкладаються жири (холестерин і інші ліпіди), якщо вони в надлишку 

містяться в крові. 

СП. – 2005. – 10 лютого. 

5. 

Я не розумію, що таке театр модерний, постмодерний. Є театр добрий і 

поганий. Уявіть, що театр Віктюка протягом року щодня дає у Львові вистави. 

Збиратиме він повні зали? А ми, заньківчани, збираємо... 

ВЗ. – 2005. – 10 лютого. 

 

Завдання 10. Проаналізувати сторінку в газеті чи п’ять сторінок у  

журналі (рекомендуємо для аналізу газети “Експрес”, “Львівська газета”, 

“Високий Замок”, журнал “Український тиждень”) з погляду композиційної 

майстерності, рівня редагування різних видів текстів, надрукованих там. 

З’ясувати вправність редактора в роботі над рубрикацією.  

 



Завдання 11. Проаналізувати композицію тексту. З’ясувати, які 

редакторські виправлення сприятимуть досягненню цілісності поданого 

тексту. 

ДВА СУПЕРКЛУБИ 

“Реал” (Мадрид) 

Що можна сказати про мадридський "Реал" таке, чого ще не було сказано? 

Дев’ятиразовий клубний чемпіон Європи, 28-разовий чемпіон Іспанії. І те, й те 

– рекордні досягнення. Мадридський "Реал" є також дворазовим володарем 

Міжконтинентального кубка, двох Кубків УЄФА й 17 Кубків Іспанії. Клуб 

заснувала група студентів, і спершу він називався "Мадридський футбольний 

клуб" (назва "Реал", що значить "королівський", була дарована мадридському 

клубові самим королем Альфонсо XIII). Клуб був серед засновників 

іспанського чемпіонату й кубка. Його президент, Карлос Падрос, представляв 

Іспанію на першій зустрічі засновників ФІФА 1904 року в Парижі. В кінці 

1920-х рр. мадридський клуб почав проводити політику "великих закупівель". 

Так, він заплатив 2000 фунтів (на той час рекордну для Іспанії суму) за 

Рикардо Замору, якого й досі вважають найкращим іспанським голкіпером за 

всю історію. 

Під час громадянської війни в Іспанії старий стадіон "Реалу" – "Чамартин" 

було зруйновано. Клуб тоді не мав грошей на будівництво нового стадіону, 

зате мав чудового й компетентного президента – постать майже легендарну в 

європейському клубному футболі: адвоката Сантьяґо Бернабеу, який раніше 

сам виступав за клуб, потім був тренером, секретарем і, нарешті, став 

президентом "Реалу". Він оголосив про збирання пожертв і зумів зібрати суму, 

потрібну для будівництва прекрасного стадіону, що тепер носить його ім’я. 

Кошти від продажу вхідних квитків, витратили на розвиток команди, яка 

цілковито домінувала в Кубку європейських чемпіонів упродовж перших п’яти 

років його існування. Зіркою першої величини був аргентинський 

центрфорвард Альфредо Ді Стефано, але і його товариші по команді угорець 

Ференц Пушкаш, француз Раймон Копа, уругваєць Хосе Сантамарія та 

бразилець Діді не поступалися йому ні в заслугах, ні в класі. Вони створили 

високий, практично недосяжний стандарт гри для тих, хто прийшов до клубу 

потім. 1966 року мадридський "Реал" знову виграв Кубок чемпіонів. У 1980-х 

рр. він двічі брав Кубок УЄФА. Але навіть такі зірки, як Піррі, Сантильяна, 

Хуаніто, Уґо Санчес та Еміліо Бутраґеньйо, іноді висловлювали думку, що 

будь-які їхні досягнення все одно бліднуть перед колишньою славою клубу. 

Команда "Реалу" зразка 1960 р. була занадто сильною. Але 1998 р. 

мадридський "Реал" знову став першою командою в Європі. У фіналі Ліги 

чемпіонів у Амстердамі мадридський клуб, за який виступав Рауль Ґонсалес, 

нова зірка нападу, переміг "Ювентус" 1:0. Гол забив Предраг Міятович. А 

через два роки мадридський "Реал" знову став переможцем Ліги чемпіонів. 

Цього разу він побив "Валенсію" з розгромним рахунком 3:0. Відзначилися 

Фернандо Мор’єнтес, англієць Стів Макманаман і Рауль. Потім був такий 



самий успіх 2002 року. “Реал” не тільки переміг у Лізі чемпіонів, але й узяв 

Міжконтинентальний кубок. Серед зірок клубу – найдорожчі футболісти 

планети: Зинедін Зідан, Луїш Фігу, Рональдо, Девід Бекгем, Майкл Оуен. 

Зідан став національним героєм Франції, коли забив два м’ячі у ворота 

бразильців у фіналі чемпіонату світу 1998 р. Після цього Зідана почали 

називати новим Платині. Зідан почав свою кар’єру у французькому клубі 

"Канн", але повною мірою його талант виявився в "Бордо" і в італійському 

клубі "Ювентус". Його визнали найкращим гравцем чемпіонату Європи–2000. 

Мабуть, жодному футболістові, який грав у Європі в 1990-ті роки, не 

приділяли стільки уваги, як Рональдо. 1996, 1997, 2002  він був найкращим 

футболістом року за версією ФІФА. Такі легендарні постаті в бразильському 

футболі, як Зіко й Тостао, порівнювали Рональдо з молодим Пеле. Рональдо не 

пройшов відбір у "Фламенго" й підписав контракт з маловідомим клубом-

середнячком "Сан-Кристовао". Саме там його й помітив Жаїрзиньйо – 

футболіст, що був зіркою бразильської збірної на чемпіонаті світу 1970 року. 

Невдовзі Рональдо грав у "Крузейро" з Белуризонті й у першому ж сезоні 

забив 54 м’ячі в 54 матчах. Потім він перейшов у ПСВ "Ейндговен", а 1996 р. 

"Барселона" купила його за 12,9 млн фунтів стерлінгів. Свій перший сезон в 

Іспанії Рональдо завершив найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 34 

м’ячі. До “Реалу” потрапив лише 2002 року, після того, як не один сезон провів 

у “Серії А”, після того, як допоміг на чемпіонаті світу–2002 збірній Бразилії 

вп’яте стати чемпіоном світу. 

Зірок у “Реалі” ніколи не бракувало. Сьогодні мадридський “Реал” – один 

з найсильніших і фінансово найпотужніших клубів світу зі славним минулим і 

світлим майбутнім. 

“Динамо” (Київ) 

На відміну від “Реалу” київське “Динамо” було визнано в Європі та у світі 

за суперклуб усього двічі – 1975 і 1986 року. 1975 київське "Динамо" 

перемогло угорський "Ференцварош" у фіналі Кубка кубків і стало першою 

радянською командою, що завоювала європейський трофей, а перемігши 

німецьку “Баварію” у двох матчах, узяло ще й Суперкубок Європи. 1986 

“Динамо” знову стало володарем Кубка кубків, обігравши у фіналі 

мадридський "Атлетико" с показовим рахунком 3:0. Ключова роль Олега 

Блохіна в перемозі київського "Динамо" в Кубку кубків і Суперкубку 1975 р. 

була відзначена "Золотим м’ячем" найкращого футболіста Європи.Така сама 

відзнака за 1986 рік чекала на Ігоря Бєланова. Того ж року “Динамо” (Київ) 

визнано найкращою клубною командою світу.  

Обидві перемоги тісно пов’язані з ім’ям видатного українського тренера 

Валерія Лобановського (1939–2002), який починав гравцем київського 

«Динамо» (1958–1964). Його коронні штрафні й кутові удари назавжди 

залишаться в історії футболу. Потім став тренером, 1974–1982, 1984–1990, 

1996–2002 очолював команду «Динамо» (Київ). 



Київське "Динамо" було серед засновників радянської вищої ліги, грало в 

ній упродовж усього її існування (наприклад, уславлений московський 

“Спартак” “вилітав” з вищої ліги в першу). Загалом команду “Динамо” (Київ) 

було засновано 1927 року. Проте перемоги в чемпіонаті довелося чекати до 

1961. Цього року "Динамо" стало першим немосковським клубом, що 

завоював чемпіонський титул, а невдовзі стало вже безперечним лідером 

радянського клубнoго футболу. 1966 року очолюване тренером Віктором 

Масловим київське "Динамо" Андрія Біби, Йожефа Сабо, Віктора Каневського, 

Віталія Хмельницького, Володимира Щеголькова, Валерія Поркуяна, Віктора 

Серебряникова, Анатолія Бишовця зробило "золотий дубль", вигравши 

чемпіонат і кубок, а потім установило рекорд, тричі поспіль ставши 

чемпіоном. Відтоді й бере відлік ера київського “Динамо” в радянському 

футболі, яка тривала аж до розпаду СРСР. Уславлені футболісти клубу 

Олександр Заваров, Олексій Михайличенко, Володимир Безсонов, Олег 

Кузнецов, Леонід Буряк, Володимир Трошкін, Віктор Колотов, Володимир 

Веремєєв, Анатолій Коньков, Михайло Фоменко, Анатолій Дем’яненко – 

відомі в Європі гравці. 

У чемпіонатах незалежної України "Динамо" (Київ) одинадцять разів 

перемагало. Проте український суперклуб так більше й не став суперклубом 

європейським. Найвище його досягнення – вихід у напівфінал Ліги чемпіонів. 

Найвідоміші гравці київського “Динамо” цього періоду – Андрій Шевченко, 

Олег Лужний, Сергій Ребров – грають у провідних європейських клубах. 

Андрій Шевченко 2004 року здобув звання найкращого гравця Європи, ставши 

третім в українському футболі володарем “Золотого м’яча”. 

(За матеріалами сучасної спортивної преси, 

“Енциклопедії футболу”) 

 

Завдання 12. Знайти фактичні помилки. Перевірити фактичний матеріал. 

Внести відповідні виправлення в текст. 

А. 

1. СРСР першим запустив супутник і космонавта. США відповіли висадкою 

астронавтів на Місяць. (Уперше це сталося 12 квітня – того ж дня, що й політ 

Юрія Гагаріна. Така собі “відповідь Чемберлену”) (ВЗ. – 2004. – 22 січня). 

2. За інформацією експертів міжнародної організації “IWF” – у світі 

впродовж минулого року кількість дитячих порносайтів зросла на 64%, а в 

2004-ому році збільшиться ще на 50% (СП. – 2004. – 29 січня). 

3. Ситуацію змінили з 1-ого січня 2004 року (СП. – 2004. – 22 січня). 

4. МАДОНА ЗАЙНЯЛАСЯ ПОЛІТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Зірка поп-музики й акторка Мадона включилася в активну політичну 

діяльність. Ще наприкінці грудня вона заявила про підтримку одного з 

претендентів на посаду президента США від демократичної партії – генерала у 

відставці Уеслі Кларка. 

Олег НАЛИВАЙКО (СП. – 2004. – 22 січня). 



5. Так,  більшість американських журналістів, що пишуть про Кубу, 

перетворилися, як пише газета “2000”, на “солдатів винищувальної 

пропагандистської війни”. Насамперед, це стосується радіостанції “Радіо 

Марти”, яка веде мовлення на кубинську територію з Майамі. Не секрет, що 

“Радіо Марти” – центральний орган пропагандистської війни в ефірі – було 

створено в розпал “холодної війни” (СП. – 2004. – 22 січня). 

6. Часто згадую, як мій давній приятель-бізнесмен, який живе в Києві, 

пожартував на 1-ше квітня (СП. – 2004. – 22 січня). 

7. Вікторія ГОМЗА, 

кореспондентка молодіжного видання: 

Це чудова ідея! Вже нині люди купують земельні ділянки на Місяці, то чому 

б не полетіти і не подивитися, який він, той Місяць? Мені завжди подобалося 

місячне сяйво і ця загадкова космічна планета з її кратерами та вулканами, яка 

кожного дня виглядає по-іншому (Е. – 2004. – 6 лютого). 

8. Про його ж діяльність дуже слушно висловилася історик Наталя 

Полянська-Василенко в своїй “Історії України” (Мюнхен, 1973, т., стор. 207) 

(ЛГ. – 2004. – 5 лютого). 

9. Майже детектив 

“РИБКА”, ЯКА ВИПЛИВЛА В КИЄВІ, ВЖЕ У МОСКВІ 

Історія зі зникненням кандидата в президенти Росії Івана Рибкіна 

закінчилася так само загадково, як починалася. Коли усі вже “поховали” 

Рибкіна (п’ятий день немає людини), він об’явився… у Києві. Звідки 10 

лютого прилетів до Москви. 

Після повернення в білокам’яну Іван Рибкін (на фото) залишився 

загадковим. Мовляв, взагалі не розумію, через що така істерика, – я був у 

Києві, газети не читав, радіо не слухав, телевізора не дивився… 

Андрій ВОРОНИЧ (СП. – 2004. – 12 лютого). 

10. Дев’ятнадцятирічна студентка Оксана Кошкіна з підмосковного містечка 

Подольська подала до суду на автора та ведучого програми “Велике прання” 

Андрія Малахового за те, що її згвалтували просто в телецентрі, куди вона 

приїхала на запис чергової програми (СП. – 2004. – 12 лютого). 

11. “Насправді ми просимо не так вже й багато, – говорить Александров. – 

За завдані їй фізичний та моральний збитки – усього 1 млн карбованців” (СП. – 

2004. – 12 лютого). 

12. Лише у червні 2003 року нечистого на руку екс-урядовця випустили з 

СІЗО під заставу 86 млн. доларів (ВЗ. – 2004. – 19 лютого). 

13. Зведений бюджет минулого року становив 75 млрд. грн., цього року він 

збільшився до 78 мільярдів (ЛГ. – 2004. – 19 лютого). 

14. Пам’ятаю, першою постановою Кабміну ми відмінили пільги 230-и 

фірмам, які належали кільком кланам (АГ. – 2004. – 18 лютого). 

15. Маккалей Калкін (Кевін з фільму “Сам удома”) (ВЗ. – 2004. – 26 лютого). 

Б. 



1. Єдине пояснення вдалося почути вчора від губернатора Івано-

Франківщини Михайла Вишиванка, який в місцевому телеефірі зазначив, що 

спорудження такого відпочинкового будинку зможе вплинути на розвиток 

туризму в регіоні (ЛГ. – 2004. – 26 лютого). 

2. І той факт, що у суботу на з’їзд НСПУ прийшли 92-річний Іван Дзюба, 

Загребельний, Павличко, Мовчан, Мушкетик, Дімаров, говорить сам за себе 

(ВЗ. – 2004. – 1 березня). 

3. Усмішку акторки Галлє Беррі визнано найкращою в Голлівуді (ВЗ. – 2004. 

– 1 березня). 

4. Підраховано, для того щоб програти вибори, в Росії потрібно 6–8 млн. 

доларів. Щоб було все красиво, з плакатами, гаслами, артистами, тобто, щоб 

програти з тріском, треба 10 млн. доларів (ВЗ. – 2004. – 1 березня). 

5. У розташованому в Лос-Анджелесі Kodak Theatre відбулася 76-а 

церемонія нагородження лауреатів премії Американської кіноакадемії (ВЗ. – 

2004. – 2 березня). 

6. Прощальне слово Ростислава Братуня над могилою [Володимира Івасюка] 

коштувало йому посади голови Львівської спілки письменників (Е. – 2004. – 4 

березня). 

7. “Оскара” за найкращу чоловічу роль отримав Шон Пен (СП. – 2004. – 4 

березня). 

8. “Оскара” за найкращу чоловічу роль другого плану одержав Тім Робінс 

(СП. – 2004. – 4 березня). 

9. До бюджету перераховано понад 7 млн. грн. за порушення митних правил 

(ВЗ. – 2004. – 25 березня). 

10. Усім відомо, що я [Анастасія Волочкова] завжди відмовляюся від участі 

у подібних проектах, ніколи не фотографуюся для чоловічих журналів на 

зразок “Play Boy” (TV–E. – 2004. – №13. – С.3). 

11. У тому, що двоє Гагаріних йому не примарились, пан Андрій 

переконався 20 квітня 1968 року, через п’ять днів після трагічної загибелі 

космонавта номер один. Цього дня він на власні очі побачив, як Юрій Гагарін 

(!) сідає в персональний літак начальника КДБ СРСР Семичасного, що відлітав 

до Хмельницького (АГ. – 2004. – 31 березня). 

12. Найближчим часом леверкузенський “Байер” зробить “Кельну” офіційну 

пропозицію про купівлю контракту українського форварда Андрія Вороніна 

(СП. – 2004. – 1 квітня). 

13. Українцями були Кібальчич, Кондратюк, Корольов – він же 

житомирський, Челомей, Янгель, Глушко… Знаменитий на весь світ 

Ціолковський – він з роду Наливайка (ВЗ. – 2004. – 8 квітня). 

14. Львовом почали ширитися чутки, що пан Сало перейде працювати у 

Департамент ДАІ України, а його місце обійме екс-керівник УМВСУ області 

пан Янковський, який зараз працює заступником начальника Управління 

Львівської залізниці (СП. – 2004. – 8 квітня). 



15. У понеділок, 12 квітня, пародист [Максим Галкін] і його брат вибрали 

вінки, замовили труну і з’їздили на Троїкуровський цвинтар, де похований 

їхній батько. Наталія Григорівна заповідала, щоб її поховали поруч з 

чоловіком (СП. – 2004. – 15 квітня). 

В. 

1. Корона [першої в історії “Міс Львова”] у 88-му прикрасила голову Віри 

Мойсак, студентки фізико-математичного факультету ЛНУ ім. Ів. Франка (АГ. 

– 2004. – 21 квітня). 

2. ТЕТ-А-ТЕТ З КУМИРОМ 

ОЛЕНА КОРІКОВА 

Олена Корікова народилася 12 квітня 1972 року в Тобольську… 

У 1995 році отримала приз за головну жіночу роль на фестивалі “Киношок” 

за фільм “Барышня-крестьянка”, у 1996 – за “Ніку”. 

Фільмографія: 

1989 рік – “Ха-би-ассы” (режисер А. Матешко) 

1992 рік – “Я обещала, я уйду” (режисер В. Ахадов) 

1993 рік – “Проклин Дюран” (режисер В. Титов) 

1993 рік – “Три сестри” (режисер С. Соловйов) 

1995 рік – “Барышня-крестьянка” (режисер А. Цукрів) 

1997 рік – “Приятель покойника” (режисер В. Криштофович) 

2000 рік – “Алиса в подземелье” (режисер Роберт. І. Чі) 

2001 рік – “Гипноз” (автор сценарію і режисер Г. Константинопольський) 

2003 рік – “Бедная Настя” (режисер А. Акопов) (СП. – 2004. – 22 квітня). 

3. За словами психолога, в історії траплялися випадки, коли відомі жінки 

були старші за своїх чоловіків на 15–20 років, наприклад, французька 

письменниця Дж. Санд (СП. – 2004. – 6 травня). 

4. РУСЛАНА З “ДИКИМИ ТАНЦЯМИ” 

ПОЇХАЛА ПІДКОРЯТИ “ЄВРОБАЧЕННЯ” 

Фестиваль європейської естради відкриється в Туреччині наступного тижня 

(СП. – 2004. – 6 травня). 

5. ТЕМНА КРАСУНЯ. НАОМІ КЕМПБЕЛ (СП. – 2004. – 13 травня). 

6. До того ж їй [Шерон Стоун] вдалося відібрати у вагітної пані МакДоналд, 

дружини копродюсера фільму, її чоловіка (ВЗ. – 2003. – 13 лютого). 

7. Народились вони 1912 року в Польщі: Сашко в Кракові, Володя у 

Винниках біля Львова. Коли почалася Перша світова війна, батьків обох 

призвали до польської армії (ВЗ. – 2003. – 27 січня). 

8. Центральну площу Львова патрулюватимуть міліція та два пости ДАЇ  

(СП. – 2006. – 31 серпня). 

9. З 1988-го по 1995-й роки було виконано вдвічі більше польотів, ніж з 983-

го (коли злетів перший “шаттл”) по 1986-й (ВЗ. – 2003. – 6 лютого). 

10. ГарріПоттеризація  (АГ. – 2003. – 30 січня). 

11. Так, Сталін із початку НЕПа до 1935 року отримував всього 225 крб. на 

місяць і платив скромні партвнески – 6,75 крб. (ВВ. – 2003. – 15 лютого). 



12. Відповідь: про це написало агентство Ассошіейтед прес, а газети цю 

інформацію передрукували (ВВ. – 2003. – 15 лютого). 

13. Американський корабель багаторазової дії “Колумбія”, виконавши 

програму польоту, повертався на Землю (ПіК. – 2003. – №5. – С.33). 

14. Рівно 80 років тому, 12 лютого (за іншими відомостями – 13 лютого) 

1923 р. було вбито Леоніда Пантелєєва, грозу всього Петербурга (ПіК. – 2003. 

– №5. – С.37). 

15. Найкращий фільм іноземною мовою: “Нинішнє в Африці” німецького 

режисера Керолін Лінк (СП. – 2003. – 20 березня). 

Г. 

1. Армагедон – це, напевне, краще слово, щоб охарактеризувати випускні 

іспити (Х. – 2003. – №2. – С.6). 

2. “АГ” попереджує: після 31 грудня 2000 року всі анекдоти про Вовочку 

стали політичними (АГ. – 2003. – 8 травня). 

3. Далі – більше. П. Джангіров, згадавши КУН, згадав і Віктора Ющенка з 

його батьком, який воював під час ІІ Світової війни і “перебував у таборі 

Освєнцем” (П. – 2003. – 15 травня). 

4. Крім Еткінсона, який зіграв роль секретного агента, у фільмі задіяно 

Джона Малковича (John Malkovich) – у ролі лиходія – та австралійську 

співачку Наталі Імбруглію (Natalie Imbruglia) – у ролі закоханого в головного 

героя секретного агента (СП. – 2003. – 8 травня). 

5. Саме Ярослав Голованов “відкрив” для широкого кола читачів 

засекреченого генерального конструктора Сергія Королева (ЛГ. – 2003. – 22 

травня). 

6. К О Р О Т К О 

БУРЯК ЗАПРОСИВ ГРАВЦІВ “ДНІПРА” 

ФУТБОЛ. Для підготовки до відбірних матчів Євро-2004 зі збірними 

Вірменії і Греції, які відбудуться 7 та 11 червня, на учбово-тренувальний збір 

національної збірної України викликали чотирьох футболістів з 

Дніпропетровська: Олександра Радченка, Олега Венглинського, Володимира 

Єзерського. В ФК “Дніпро” надійшов виклик у молодіжну збірну України для 

Руслана Ротаня (ЛГ. – 2003. – 30 травня). 

7. Головне, що ніхто при цьому не постраждав, як запевнили наші 

Міноборони і МІС (П. – 2003. – 22 травня). 

8. АФОРИЗМИ 

Мішель де Монтень 

Не погоджувався з математикою. Вважав, що сума нулів дає страшне число. 

Можна заплющити очі на дійсність, але не на спогади. 

Навіть порожній заклеєний конверт має таємницю. 

Будь реалістом – не говори правду. 

Сходьмо зі шляху справедливості. Вона сліпа. 

Тому, хто підхоплює ідею, як нежить, легко начхати на неї. 

Дороговкази можуть перетворити шосе на лабіринт. 



Коли людина долає міжлюдський простір? 

Я вірю в неминучу загибель усіх земних організмів, але не організацій (СП. 

– 2003. – 19 червня). 

9. Разом з атестатами про середню освіту золоті та срібні медалісти 

Львівської області отримали міжнародні пластикові картки від ПриватБанку 

(ВЗ. – 2003. – 3 липня). 

10. Згадати 24 серпня 1990 року, коли Верховна Рада прийняла Акт про 

державну незалежність України (ЛГ. – 2003. – 8 серпня). 

11. У 1999 році, у розпал “касетного” скандалу, чимало політиків по обидва 

боки барикад казали, мовляв, усе, його “дотиснули”, “він піде”. А він [Леонід 

Кучма] – вистояв (ЛГ. – 2003. – 8 серпня). 

12. Переоцінка італійського диктатора Франко, польського генерала 

Ярузельського чи російських бізнесменів Березовського та Ходорковського (П. 

– 2003. – 7 серпня). 

13. Президент ніяк не може упіймати тінь Вашинґтона і Джеферсона (П. – 

2003. – 7 серпня). 

14. У перегони вступають й імениті європейські клуби – англійські “Челсі” 

та “Ньюкасл”, німецька “Боруссія” з Дортмунда, французький “Марсель”, 

італійський “Лаціо”, португальська “Бенфіка”, іспанські “Депортіво” та 

“Сельта”, шотландський “Селтік”, голландський “Аякс”, бельгійський 

“Брюґґе”, турецький “Ґалатасарай”, грецький “АЕК”. З другого кваліфай-

раунду прибули не менш відомі бельгійський “Андерлехт”, шотландський 

“Селтік” та норвезький “Русенборґ” (ЛГ. – 2003. – 11 серпня). 

15. НАСТАВ ЧАС БРАТИ 

24,4 млрд. грн. тримають українці на рахунках у банках 

Сьогоріч банківські вклади громадян України зросли на 27,7% (або 5,3 млрд. 

грн.) проти минулого року (ПіК. – 2003. – №30–31. – С.12). 

Ґ. 

1. При цьому, наприклад, кубометр дуба купують за 300 грн., а в Німеччині  

продають за 500 дол. США. Тіньовий обіг меблів у нас зараз становить 3 млрд. 

дол. США (ЛГ. – 2003. – 18 серпня). 

2. Натті і Жан-Поль [Бельмондо] зустрілися ще у 1989 році, відтоді живуть 

разом, хоча офіційно вони одружились тільки в грудні 2003 року (П. – 2003. – 

16 серпня). 

3. Футбол: єврокубки 

“ЛОКОМОТИВ” ЗУПИНИВСЯ, 

АЛЕ ЗАДНЬОГО ХОДУ ЩЕ НЕ ДАВ 

Розв’язка у двобої донецького “Шахтаря” й московського “Локомотива” 

настане 27 серпня, коли у Москві буде зіграно повторний матч третього 

кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Адже після домашньої перемоги 

гірників – 1:0 команди зберігають приблизно однакові шанси на вихід у 

наступний етап. 



– Усі 90 хвилин ми контролювали гру й прагнули відзначитись вдруге. Та 

цього не сталося, тепер все вирішиться у Москві, – таке резюме після матчу 

Берндта Шустера… 

А головне, за великим рахунком, “Локомотив” у Москві нічого не показав. 

Тож “Шахтар”, який порівняно з матчами з “Шерифом” додав, має шанс. 

Ярослав Пастернак (ВЗ. – 2003. – 16 серпня). 

4. Ієн МакКеллен (“Володар кілець”) виконає роль психіатра у фільмі за 

романом Девіда МакГрата “Божевільна”. До роботи над стрічкою вже 

долучився Девід МакКензі (“Молодий Адам”) (TV–Е. – 2003. – №33. – С.4). 

5. ІНСПЕКТОРКИ ДАЇ У СПІДНИЦЯХ, АЛЕ З ПАЛКАМИ (СП. – 2003. 

– 21 серпня). 

6. Найчисельнішою етнічною меншиною, якій найважче отримати 

громадянство є мусульманська спільнота турки-масхетинці, яка за сталінських 

часів була насильно переселена з Грузії (П. – 2003. – 28 серпня). 

7. Сім років тому – 25 серпня 1996 року – в Україні розпочали грошову 

реформу. Мільйонні купонні купюри обміняли на нові гривні номіналом від 

однієї до 100 (ЛГ. – 2003. – 27 серпня). 

8. З великою цікавістю прочитав я у “Високому замку” матеріал про 

“Подвиг дипломата”, як посол Румунії на знак протесту проти входження до 

ЄЕПу подав у відставку. Редакція вирішила одержати від нього коментар. “Ми 

зв’язалися з послом, зателефонувавши йому у Будапешт”, – радісно повідомляє 

журналістка… Їден телефон на два посольства: хочеш дзвониш до Бухаресту, а 

хочеш – до Будапешту, а на одно виходить (П. – 2003. – 9 жовтня). 

9. Свою кар’єру на телеекрані Сніжана Єгорова починала як ведуча 

музичного хіт-параду “Хмарочос” на телеканалі “ISTV” (ВЗ. – 2003. – 4 

вересня). 

10. У листопаді 2002 року група [БІ-2] спільно з Чечеріною записує пісню 

“Мой рок-н-рол” (СП. – 2003. – 23 жовтня). 

11. А ПУГАЧОВА БУЛА ЛИШЕ П’ЯТНАДЦЯТОЮ 

Українка Руслана Лижичко – єдина з представників пострадянського 

простору, яка перемагала на “Євробаченні”. Раніше найближчими до успіху на 

цьому престижному пісенному конкурсі були росіяни. Двічі вони посідали 

друге місце в рейтингу найкращих співаків: торік цього досяг скандально 

відомий дует “Тату”, а у 2002 році – Алсу. Не пощастило свого часу і зірковій 

парі А. Пугачова і Ф. Кіркоров. Алла Борисівна зуміла посісти лише 15 місце, 

а її чоловік – 17-те (ВЗ. – 2004. – 17 травня). 

12. Найвпливовішу російську політичну програму “Итоги” з Євгенієм 

Кісєльовим з НТВ відфутболили на менш рейтинговий канал ТВ-6, а потім на 

ТВЦ (П. – 2004. – 3 червня). 

13. Євгеній Кісєльов запрошує Парфьонова до себе на ТВЦ, і, ймовірно, що 

“Намедни” незабаром з’явиться там, але ні російська глибинка, ні, очевидно, 

ми у Львові (виняток – ті, хто має “тарілки”) цієї програми вже не побачимо 

(П. – 2004. – 3 червня). 



14. Пфайфер також заявив, що українсько-британська група експертів, яка 

розслідувала це питання в Україні на запрошення українського уряду, 

залишилась задоволена співпрацею з українцями на рівні Міністерства 

іноземних справ та Міністерства оборони, – повідомляє інтернет-видання 

“Українська правда” (П. – 2004. – 10 червня). 

15. Те, що буде десять корчинських і двадцять жангірових, не врятує цього 

політичного режиму (ЛГ. – 2004. – 8 липня). 

Д. 

1. Переконаний, що прийняття Декларації про незалежність України 24 

серпня 1991 року було історично помилковим (ВВ. – 2004. – 30 липня). 

2. Засідання політбюро. Веде засідання Сталін. Присутні: Молотов, 

Маленков, Берія, Микоян, Хрущов, Щербаков (ВЗ. – 2004. – 9 вересня). 

3. У МЕНЕ ПОЦУПИЛИ ПАЛЬТО 

Ігор Лубкович 

доцент, викладач факультету журналістики ЛНУ,  

гроза студентів 

Одного разу ми святкували якесь студентське свято в одному з ресторанів. І 

в мене поцупили пальто. Степан Кость, який вчився разом зі мною і був 

профоргом нашого курсу, пообіцяв мені, що наступного дня з усіх присутніх 

на святі студентів збере по 1 карбованцю і купить мені нове пальто (АГ. – 

2004. – 29 вересня). 

4. Зокрема, головний приз для переможниці конкурсу – 1000 доларів США – 

надала торгова марка “Трускавецька” (ЗАТ фірма Т.С.Б.), яка й стала 

генеральним спонсором заходу (П. – 2004. – 26 серпня). 

5. Дмитра Табачника 3 місяці не докличемось. Як і Івана Чижа – голову 

Держкомтелерадіобачення (АГ. – 2004. – 25 серпня). 

6. РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІЙСЬКИХ ЗМАГАНЬ 

Гімнастика. Багатоборство. Жінки. 

11. АЛАНА КОЗІЧ (УКРАЇНА) – 37.О49 (СП. – 2004. – 26 серпня). 

7. У мене Іосів Вісаріоновіч виступає таким собі російським богом, якого всі 

чекали (ЛГ. – 2004. – 4 листопада). 

8. КАМЕРОН ДІАЗ ПОБИЛА ПАПАРАЦІ 

Голивудській красуні Камерон Діаз набридли фотографи-мисливці (П. – 

2004. – 18 листопада). 

9. Поділився враженням від спілкування з лідером “Сили народів” [Віктором 

Ющенком] Андрій Шевченко (ЛГ. – 2004. – 16 грудня). 

10. Працювали на “Південьмаші” (АГ. – 2004. – 22 грудня). 

11. Екс-міністра іноземних справ України Анатолія Зленка обрали віце-

головою комісії ООН із прав людини (ЛГ. – 2005. – 20 січня). 

12. ЛІЗА МАРЛІ ПРЕСЛІ ПРОДАЛА ВСЕ СПАДКОЄМСТВО СВОГО 

БАТЬКА (СП. – 2005. – 20 січня). 



13. Я закінчила журналістику, але за фахом працювала мало. Я була 

працівницею Агентства преси і новин (АПН). Це була напіврежимна 

організація (ВЗ. – 2005. – 3 лютого). 

14. Бій за звання чемпіона Європи Віталій Ципко проведе 9-го квітня (СП. – 

2005. – 17 лютого). 

15. Скажімо, вулиця Грушевського колись називалася Щербакова. Ми довго 

шукали у всіх енциклопедіях та довідниках, хто ж це такий. Знайшли це 

прізвище тільки в Большой Советской енциклопедії 1946 року. Це, 

виявляється, член Політбюро ЦК Компартії СРСР 20-30 років минулого 

століття (П. – 2005. – 10 березня). 

Е. 

1. Своє звернення “пористи” також адресували держсекретареві Зінченку, 

міністрові УМВСУ Луценку, генпрокуророві Піскуну та голові Тернопільської 

ОДА Стойку (ЛГ. – 2005. – 17 березня). 

2. Він критикує тих, хто в Росії зробив ставку на людей, які висували 

Шаміля Басаєва на здобуття Нобелівської премії світу, і терористів, що 

називали напад на Дагестан 1999 року правозахисною акцією на захист волі 

совісті (ЛГ. – 2005. – 17 березня). 

3. І от на цій святковій ноті, яку обіцяє майбутня декада, закарпатські цигани 

написали петицію до віце-міністра Миколи Томенка зі скаргою на міліцію, яка 

поводиться з ними надто негуманно… Так от закарпатські цигани вимагають 

від віце-міністра ще однієї невеликої дрібнички: аби Україна теж взяла участь 

у тій багатообіцяючій декаді (П. – 2005. – 14 квітня). 

4.Учора вночі невідомі розбили  двері в помешканні заступника голови 

Львова з інженерних питань Василя Склярського (ЛГ. – 2005. – 28 квітня). 

5. Одна дама в романі у письменника Марта Ларні прийшла до висновку: 

“Чим більше я дізнаюсь про людей, тим сильніше починаю любити собак!” 

(СП. – 2005. – 12 травня). 

6. Видно, тут йому [спікерові В. Литвину] наробити такого шухеру, як у 

Хмельницьку не дали [пунктуацію збережено – А. К.] (П. – 2005. – 19 травня). 

7. Учора ввечері також відбулася вечірка від російської конкурсантки 

Тетяни Подольської, але, знову ж таки, головними героями свята стали 

Кірковов, Агурбаш та наша Руслана (П. – 2005. – 19 травня). 

8. Одного разу, коли мирно вечеряли у Москві, в ресторані готелю на 9 

поверсі з колишнім чоловіком Валерії Пригожиним, спрацювала пожежна 

безпека (АГ. – 2005. – 1 червня). 

9. І проект Путін спрацював. На початку 1999 року колишній шпигун став в. 

о. президента, а через три місяці виграв вибори (Е. – 2005. – 10 червня). 

10. Виплатити Гудимі 50 тисяч грн. компенсації. Виплатити Кендзьорові 50 

тисяч грн. компенсації (П. – 2005. – 16 червня). 

11. – А з ким ви товаришували найбільше? 

– З Климентієм Ворошиловим. Ми з ним часто сиділи за одним столом… 

– Крім Ворошилова, кого ще тепло згадуєте? 



– Миколу Суслова. Він був правою рукою Хрущова, керівником Політбюро, 

головним ідеологом КПРС (Е. – 2005. – 23 червня). 

12. Лесь ПОДЕРЕВ’ЯНСЬКИЙ, письменник (ВЗ. – 2005. – 23 червня). 

13. Чи правда, що йдеться про бюджетні витрати в розмірі 1 млрд. 200 

млн. дол.? (ДТ. – 2005. – 18 червня). 

14. Спікер кримського парламенту А. Матвієнко переконаний, що міграція в 

лави БЮТ не робить фракцію сильнішою (СП. – 2005. – 23 червня). 

15. Суботнім матчем 9-го липня в Одесі за Суперкубок України остаточно 

завершувався минулий сезон (СП. – 2005. – 14 липня). 

Є. 

1. До речі, через руки викладачів цього ВНЗ свого часу пройшли двоє 

Луценків: старший брат чільника МНС Олександр також має диплом 

Львівського політехнічного інституту (ЛГ. – 2005. – 14 липня). 

2. Як тут не згадати стару комедію про Шурика-абітурієнта і викладача, 

який перехитрив вступників-радіоаматорів! (Е. – 2005. – 7 липня). 

3. У понеділок на колегії МВС Юрцьо Луценко дав нашим міліціянтам 

трохи перцю, але, видно, для Президента того виявилося замало і він ще й від 

себе сипнув повну жменю… 

 На тій самій колегії звільнили і начальника Львівської і Рава-Руської 

митниці Зеновія Буричка та Юрія Подільчака, а також першого заступника 

Держмитслужби Миколу Салагора (П. – 2005. – 21 липня). 

4.“Україна – не Росія”. Так називалася книга Леоніда Кучми, яка вийшла 

друком наприкінці правління гаранта. Нині у брошурки з’явився справжній 

конкурент (АГ. – 2005. – 20 липня). 

5. Цікаво, що раніше світ побачила книга “Хроніки помаранчевої революції” 

пера Данила Яневського (АГ. – 2005. – 20 липня). 

6. Малюк вагою 3 кг 200 гр народився у США, В Лос-Анджелесі, у 

медичному центрі Сеdars-Sinai (СП. – 2005. – 4 серпня). 

7. Ситуація ускладнилася втручанням Ющенка-батька, який розпалив 

конфлікт із новою силою. Після повернення з Японії Президентові довелося 

влаштувати прес-конференцію і звітувати перед народом за поведінку сина 

[Андрія] (СП. – 2005. – 4 серпня). 

8. Їх [“квиткові монітори”] постачають з-за кордону, бо в Україні таких не 

виробляють. Досі їх встановили на Київському вокзалі, а нині монтують на 

вокзалах Придністровської залізниці (Е. – 2005. – 18 серпня). 

9. Гадаю не варто переоцінювати спротив галичан гекачепістам. Мітинг-

протест у Львові 20 серпня не був багатолюдним. Микола Горинь, який був 

тоді заступником голови обласної ради В’ячеслава Чорновола, зателефонував 

до начальника управління СБУ у Львівській області Станіславу Маліку [так у 

тексті]: “Спасибі, Станіславе Івановичу, що стільки людей своїх нагнав” на 

мітинг і зробив його більш масовим… (ВЗ. – 2005. – 18 серпня). 

10. 1991-й пам’ятаю дуже добре. Коли почалося ГКЧП, чимало партійних 

функціонерів кинулося здавати членські внески на півроку вперед… Вони 



отримали вказівки Губенка, як діяти в такій ситуації. Бачачи кінець, терміново 

знищували документи, ховали все, що хоча б теоретично могло привести їх на 

лаву підсудних (ЛГ. – 2005. – 25 серпня). 

11. ВОЙЦЕХ ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ НАЗВАВ ПРИДУШЕННЯ “ПРАЗЬКОЇ 

ВЕСНИ” 1969 РОКУ “ГАНЕБНИМ РІШЕННЯМ” І ПОПРОХАВ 

ПРОБАЧЕННЯ (СП. – 2005. – 25 серпня). 

12. УТОЧНЕННЯ 

У минулому номері “СП” була допущена суттєва помилка. У матеріалі “У 

Львові на виконувача обов’язків губернатора Луганщини Зіновія Гузара двоє 

відряджених з Луганська осіб збирають ущипливу інформацію” неправильно 

вказано ім’я заступника Луганської облдержадміністрації: має бути не Віктор, 

а Олексій Данилов (СП. – 2005. – 25 серпня). 

13. На саміті в Казані пан Ніязов зробив сенсаційну заяву – Туркменістан 

виходить зі складу СНД і відтепер стає асоційованим членом Співдружності 

(ЛГ. – 2005. – 29 серпня). 

14. Третій, останній корпус, займав голова облвиконкому Тимофій 

Талішевський (АГ. – 2005. – 31 серпня). 

15. Також нова-стара резонансна фігура – Леонід Козаченко, якого Ющенко 

бачить новим аграрним міністром. Теперішній міністр-соціаліст Станіслав 

Ніколаєнко займе новостворену посаду віце-прем’єр-міністра з питань 

агропромислового комплексу (АГ. – 2005. – 14 вересня). 

Ж. 

1. Начальник Зоряного містечка полковник Капов постійно дивувався, як із 

таких можуть вийти космонавти (Е. – 2005. – 15 вересня). 

2. Коли Комарова везли на старт (цей політ відбувся у 1967 році – Авт.), 

вигляд у нього був пригнічений, бо знав, що ракета не готова. А приземлятися 

він мав уже в ракеті, а не як Гагарін – катапультуючись (Е. – 2005. – 15 

вересня). 

3. Бокс. Анонс бою Володимира Кличка та Пітера Семюеля, призначеного 

на 24-е вересня у Неваді, Ріно (СП. – 2005. – 15 вересня). 

4. Хто надкусить Бублика? 

Рівне. До впевненої ходи бізнес-проектів Андрія Бублика в Рівному всі 

давно звикли (АГ. – 2005. – 21 вересня). 

5.Бойко пішов, але залишився його заступник Воронін, який тепер працює в 

нинішнього голови НАК “Нафтобаз” Олександра Івченка… Треба, мовляв, 

припинити переслідування Вороніна та інших фігурантів, які дуже корисні для 

справи і які необхідні в НАК “Нафтобаз”… Я отримав пряму заборону 

займатися питаннями НАК “Нафтобазу” (НБ. – 2005. – 22 вересня). 

6. Ті, хто перебуває в коридорах української влади, говорять: їм відомо про 

те, що люди на вулиці відчувають – їх підвели… “Сьогодні люди побачили, що 

можуть чогось домогтися, якщо зберуться разом”, – сказала Марія Бороніна, 

20-літня студентка, котра допомагала розгорнути невеликий наметовий табір 



перед будинком Міністерства нафтової промисловості на знак протесту проти 

корупції, яка там існує (П. – 2005. – 7 жовтня). 

7. Я повинен вам сказати, що є небесні наречені і ними є усі мої жінки – 

Роговцева, Образцова, Ахіджакова (АГ. – 2005. – 12 жовтня). 

8. Серед позивачів п’ятеро – мешканці Донецька та Донецької області, 

шестеро – мешканці Чернігова, мешканець Луганської області, мешканці 

Хмельницька та Києва, сім’я з Євпаторії (ЛГ. – 2005. – 10 листопада). 

9. Тут тобі і Оксана Фроляк, яка щебече на общєпонятном, тут тобі і 

президентські посіпаки, які від неї не відстали, і кумедні повчання Оксани, 

адресовані студентам, які саме запитання вони повинні давати. Цілу годину на 

наших телеекранах демонструвалася чудасія (П. – 2005. – 17 листопада). 

10. Один з футбольних вболівальників, стоячи у черзі за квитками на 

сьогоднішній матч фіналу Кубка України “Карпати” – “Ворскла”, ледь не 

помер від травми (АГ. – 2005. – 23 листопада). 

11. Цікаво, що за тиждень до другого туру президентських виборів 2005 

року керівник Апарату Верховної Ради України Зайчук надіслав тодішньому 

голові Смєшку листа (П. – 2005. – 24 листопада). 

12. Зловмисники впритул розстріляли Степана Сенчука з автомата 

“Калашников”,  залишили знаряддя вбивства на місці злочину та втекли (ЛГ. – 

2005. – 1 грудня). 

13. Сергій із Хмельницька висловив у листі до Путіна ще одну цікаву 

пропозицію (П. – 2006. – 5 січня). 

14. Столицю Австрії Відень напередодні Нового року прикрасили 

порноплакатами… Після цього канцлер країни Вольфганг Шлюссель через 

свого прес-секретаря попросив художників забрати скандальні зображення 

(АГ. – 2006. – 11 січня). 

15. Наступниця Голди Меєр 

Ципі Лівні стала другою після леґендарної Голді Меєр жінкою, які очолила 

міністерство закордонних справ Ізраїлю (П. – 2006. – 19 січня). 

З. 

1. Президент Віктор Ющенко підписав наказ про призов на термінову 

військову службу у березні – травні цього року 30 тисяч 795 громадян України 

(Е. – 2006. – 26 січня). 

2. В ньому прокинувся приспанний Лєнін. Причому не сам, а в компанії з 

Троїцьким і Свердловим (П. – 2006. – 26 січня). 

3. 3-го березня до Львова на відкриття обласного кардіологічного центру 

приїде Президент України (СП. – 2006. – 26 січня). 

4. З 29-го січня до 12 лютого у Львові проходитиме футбольний турнір 

пам’яті Е. Юста (СП. – 2006. – 26 січня). 

5.  Під час зустрічі їх поставили перед доконаним фактом – театру не бути. 

За словами пана Лисюка, причина – розформування Збройних сил України, в 

підпорядкуванні яких перебуває цей єдиний в Україні військовий театр (ЛГ. – 

2006. – 2 лютого). 



6. Павло ПОПОВИЧ: Це був 1962 рік, людина тільки-но починала 

освоюватися в космосі. Невагомість забирає всі людські сили, тому ми 

займалися на еспандері, велоергометрі, біговій доріжці й одягали спеціальні 

костюми, котрі давили на кістковий аппарат, на м’язи, підтримували їх в 

тонусі (Е. – 2006. – 2 лютого). 

7. 28 січня о 22.00 у прямому ефірі Першого національного каналу 

відбувся концерт-презентація, концерт-голосування національного 

відбірного конкурсу “Ти – зірка!”. 12  конкурсантів, яких відібрало 

вельмишановне й висококомпетентне журі (хіба можна сумніватися?!), 

пройшли перший етап підготовки… 

Після першого етапу шоу залишилось троє учасників – Євгенія Сахарова, 

Анастасія Лушнікова та Дарія Мінеєва (П. – 2006. – 2 лютого). 

8. У Товаристві захисту справ споживачів кажуть (НТА. – 2008. – 31 

серпня). 

9. Повідомив учора голова міської територіально-виборчої комісії Олег 

Щербаков (П. – 2006. – 9 лютого). 

10.  Полум’яний чеський поет і борець Пабло Неруда та геніальний 

художник Пабло Пікассо (П. – 2006. – 16 лютого). 

11. Докладніше про позицію начальника Міністерства внутрішніх справ у 

Львівській області читайте у п’ятничному числі “Газети” (ЛГ. – 2006. – 23 

лютого). 

12. Якщо для президента НОК виступ нашої збірної на Олімпіаді в Турині, 

за його ж словами, – “велике щастя”, то для більшості українців – сором. Дві 

бронзові медалі – це, звісно, краще, ніж торік, коли не було жодної, та все ж не 

достатньо для великої України (АГ. – 2006. – 1 березня). 

13. З такою людинолюбною ініціативою виступили члени всеукраїнського 

об’єднання “Воля”, яким керує Олег Тягнибок (АВ. – 2006. – 3 березня). 

14. 8-ме Березня (24. – 2006. – 8 березня). 

15. Про це заявив на брифінгу міністр транспорту та зв’язку Віктор 

Боднар… 

“Це дозволить створити нові робочі місця та модернізувати виробництво”, – 

говорить Віктор Боднар (П. – 2006. – 9 березня). 

И. 

1. Сорок п’ять років тому президент США Джордж Кеннеді зробив доповідь, 

яка ввійде в історію (К1. – 2006. – 15 березня). 

2. У Харкові відкрили пам’ятник Еллочці Людожерці – героїні роману 

Ельфа і Петрова (5-й. – 2006. – 1 квітня). 

3. Отже, Україну в Афінах представлятиме Тіна Кароль, володар другої 

премії на пісенному фестивалі “Нова хвиля-2205” у Юрмалі, ведуча 

розважальної передачі на каналі “1+1” (ГС. – 2006. – 14 березня). 

4. Виборчий бюлетень з п’яти сторінок, з яким кожен громадянин віком 

понад 18-ть років зможе ознайомитися в кабінці за ширмою для голосування 



26-го березня, якнайкраще відображає будь-які, найвишуканіші політичні 

смаки українців (П. – 2006. – 16 березня). 

5. На останній сесії Самбірської міськради розглядали кандидатури на 

посаду заступника голови міської територіально-виборчої комісії (ГС. – 2006. 

– 21 березня). 

6. “Легендарний партизан-розвідник М. Г. Кузнецов загинув у нерівній 

сутичці з українськими буржуазними націоналістами” (НБ. – 2006. – 23 

березня). 

7. Через травму не зіграє Александро Дель П’єро (К1. – 2006. – 5 квітня). 

8. Представники католичної церкви (СТБ. – 2006. – 10 квітня). 

9. На Черкащині інвалідність ІІІ-ої групи можна купити за 1,5 тис. грн (СП. – 

2006. – 20 квітня). 

10. Учора приказ про його [Л. Черновецького] призначення підписав Віктор 

Ющенко (НТН. – 2006. – 21 квітня). 

11. Брюховецький погодився об’єднати сили з гетьманом Правобережної 

України Павлом Дорошенком, щоб звільнити українську територію від 

московських військ, і підняв повстання проти Москви (Е. – 2006. – 27 квітня). 

12. Міський голова Михайло Добкін такий указ уже підписав (УТ-1. – 2006. 

– 25 квітня). 

13. Знаменита аргентинська команда “Бока Джуніорс” (УТ-1. – 2006. – 25 

квітня). 

14. Депутати четвертої сесії (НТН. – 2006. – 26 квітня). 

15. Британська газета “Фанейшл таймс” (ICТV. – 2006. – 28 квітня). 

І. 

1. Легко на контакт йдуть і представники Західно-оперативного 

командування (П. – 2006. – 4 травня). 

2. Не завжди вдається вчасно дізнатися думку представників обласної та 

міської прокуратури. Виглядає, що тут багато що залежить від настрою їхнього 

прес-секретаря – Мар’яни Гайової (П. – 2006. – 4 травня). 

3. Вихід цих країн [України та Грузії] із Союзу Незалежних Держав (НТН. – 

2006. – 9 травня). 

4. SMS має бути у вигляді рахунку матчу та латинської літери “ей” (ТРК 

Україна. – 2006. – 14 травня). 

5. Виграв все, виступаючи за “Бока Джуніорс” (ІCTV. – 2006. – 16 червня). 

6. Екс-чемпіони світу – португальці – з максимальною кількістю очок 

завершили груповий турнір (К1. – 2006. – 21 червня). 

7. “БАЛАКУЧА” лялька 

До української красуні Інни Цимбалюк на конкурсі 

“Міс Всесвіт” “причепилося” кілька прізвиськ 

Міс Кватемала у сукні із пір’ям як у пави [пунктуацію збережено] (АГ. – 

2006. – 26 липня). 



8. У Львові почастішали випадки, коли злочинці викрадають авто з території 

біля вищих навчальних закладів, біля Львівської обласної лікарні, у районі вул. 

Пекарської, Тополиної, на Сихові та біля “Магнусу” (СП. – 2006. – 27 липня). 

9. Виділялася хіба що грузинка Sofiko, котра віддала перевагу національним 

мотивам (АГ. – 2006. – 2 серпня). 

10. РОСІЯНИ ВІДМИВАЮТЬ У ЮРМОЛІ ГРОШІ 

Вона тут виросла і стала очевидцем усіх змін, що відбуваються з перлиною 

Балтійського моря. У радянські часи Юрмола була улюбленим місцем 

відпочинку партійних босів і військових чиновників (СП. – 2006. – 3 серпня). 

11. Навчається у Львівському національному університеті ім. І. Франка на 

факультеті “економіка і підприємництво” (ВЗ. – 2006. – 10 серпня). 

12. Представники Генерального комітету з надзвичайного стану (ГКЧП) (5-

й. – 2006. – 19 серпня). 

13. Нині за кордоном працюють близько 5 млн. українських громадян, 

заявив заступник міністра іноземних справ України Валентин Наливайченко 

(ЛГ. – 2006. – 23 серпня). 

14. Після стикування ракети з міжнародною космічною станцією мені 

доведеться здійснити два виходи у відкритий космос, щоб встановити на МКС 

сонячні батареї (Е. – 2006. – 23 серпня). 

15. Прокуратура Читинської області РФ розкрила вбивство жінки, труп якої 

був виявлений 17 серпня 2006 року біля споруджуваного будинку на вулиці 

Бабусина в Чите (СП. – 2006. – 7 вересня). 

Ї. 

1. Ікона “Житіє Івана Пречеті” (НТА. – 2006. – 22 серпня). 

2. Образ святого пророка Іллі Предтечі (ЛТБ. – 2006. – 22 серпня). 

3. М. С. Хрущов народився 17 квітня 1864 року (СТБ. – 2006. – 22 серпня). 

4. Поблизу Хмельницька знищують пам’ятки Черняхівської культури (ICTV. 

– 2006. – 1 вересня). 

5. Він [Фідель Кастро] наказав своїм двом командирам Че Геварі та Каміло 

Кенфегос розпочати вирішальний наступ (К1. – 2006. – 4 вересня). 

6. Про ситуацію, що складається в Росії із читанням, пишуть "Нові звістки“ 

(СП. – 2006. – 5 жовтня). 

7. Навчається у Львівському національному університеті ім. І. Франка на 

першому курсі факультету економіки (ВЗ. – 2006. – 19 жовтня). 

8. Президенти поклали квіти до пам’ятника Івану Грушевському (НТН. – 

2006. – 30 вересня). 

9. Він вирушить за сполученням “Львів – Хмельницьк” (НТА. – 2006. – 2 

жовтня). 

10. Вони затримали в Новосибірську два грузинські [морські] судна (НТН. – 

2006. – 4 жовтня). 

11. Трагедія сталася на території Національно-економічного університету (5-

й. – 2006. – 5 жовтня [титр]). 



12. Призначення Віталія Гайдука головою Ради національної безпеки і 

оборони України (5-й. – 2006. – 10 жовтня). 

13. Віталія Мурзу допустять до робочого місця тільки в разі указу 

Генерального прокурора (НТН. – 2006. – 11 жовтня) 

14. .Негода лютує на кордоні країни неподалік з Арзербайджаном (К1. – 

2006. – 14 жовтня). 

15. Цікавляться мемуарами радянських вождів – Сталіна і Хрущова (СТБ. – 

2007. – 13 лютого). 

Й. 

1. Центральна Рада на чолі з Миколою Грушевським затверджує великий і 

малий герби (К1. – 2007. – 19 лютого). 

2. Зробити ціни на тепло меншими, як це вдалося зробити до того у 

Хмельницьку (НТА. – 2007. – 23 лютого). 

3. У Геніченську на Херсонщині росіяни не допустили українців [до маяка] 

(К1. – 2007. – 5 березня). 

4. Його [Ч. Симоні] перехід із ракети на станцію вітали оплесками (ICTV. – 

2007. – 10 квітня). 

5. Вони з Хмельницька, тому донорів у столиці не мають (К1. – 2007. – 14 

червня). 

6. Планують запросити гостей ще й з Хмельницька (НТА. – 2007. – 5 липня). 

7. Загасити пожежу на березі Середземноморського моря (К1. – 2007. – 5 

липня). 

8. Просто слід знати менталітет гравців “Роми”. Варто їм було стати 

чемпіонами Італії минулого року, як вони почали вважати, що вже досягли 

всього в житті, і стали почивати на лаврах (ВЗ. – 2003. – 6 січня). 

9. До речі, не так давно я був на гастролях у Німеччині, і тодішній головний 

адміністратор Театру ім. М. Євромолової згадував, що за два квитки на 

“Декамерон” [вистава Р. Віктюка в Москві] він міг зробити ремонт 

квартири. І це правда (Е. – 2002. – 10 жовтня). 

10. У 1933 році на конференції Академії наук було запропоновано змінити 

напрям течії рік Печери і Північної Двіни, а також спорудити три водосховища 

на Волзі (АГ. – 2002. – 19 грудня). 

11. 9 березня 1961 р. у космос полетіла Чорнушка. Її корабель зробив виток 

навколо Землі й успішно повернувся. А 25 березня шлях Чорнушки повторила 

Звьоздочка. Саме на ній відпрацьовували всі етапи польоту, що пізніше мав 

виконати Юрій Гагарін. Більше собаки у космос не піднімалися. Вони своє 

відпрацювали. А до старту людини у космос залишалося 18 днів (ВЗ. – 2002. – 

19 грудня).  

12. Анекдот 

Путін телефонує Бушеві: 

Прийміть наші співчуття з приводу вибуху “Челленджера!” 



Так, але “Челленджер” злетить тільки через 10 секунд… 

Ну вибачте, я зателефоную пізніше… (ТV–Е. – 2002. – №15. – С.35). 

13. Єдиною перепоною на шляху здійснення наших планів на завтра можуть 

бути тільки наші сумніви сьогодні (Франклін Рузвельд) (П. – 2002. – 16 травня). 

14. Злощасний грип Поваротті 

Газета Figaro повідомляла про те, що Лучано Поваротті був змушений 

відмовитися від участі в опері “Тоска” Пуччіні, виконання якої мало відбутися 

10 травня в Мetropoliten Opera в Нью-Йорку (П. – 2002. – 16 травня). 

15. США готові до мирної угоди з Південною Кореєю, якщо та відмовиться 

від ядерної зброї (ТРК Ера. – 2007. – 7 вересня). 

К. 

1. Тепер Янукович і Ахметов разом. Їх кожен охочий може побачити в 

списку Партії регіонів. У першій п’ятірці цієї партії (Е. – 2007. – 27 вересня). 

2. Він наголосив, що партія НУНС виступає за те, щоб з 1 січня, згідно із 

законом, “ввести в Україні ринок землі” (ЛГ. – 2007. – 11 жовтня). 

3. Російська ракета «Союз» з трьома космонавтами на борту почала 

пристиковку до Міжнародної космічної станції (5-й. – 2007. – 12 жовтня). 

4. Хвиля обурення прокотилася теренами Туманного Альбіону. Британці 

звинувачують цьогорічного лауреата Нобелівської премії Джеймса Вотсона в 

расизмі (ЛГ. – 2007. – 18 жовтня). 

5. Канцлер Німеччини – Анжела Мартін (Н. – 2007. – 31 жовтня). 

6. Відома журналістка Соня Кашкіна на сайті “Оглядач” (“Обозреватель”) 

розповіла, що на останньому засіданні Кабінету Міністрів урядовці на чолі з 

Віктором Януковичем дружно проголосували за розпорядження “Про 

погодження місця розташування об’єкта” (ЛГ. – 2007. – 29 листопада). 

7. Найбільше комуністів підтримали у Тамбовську (К1. – 2007. – 3 грудня). 

8. Цікаво, що Кака став 52-м володарем “Золотого м’яча” і четвертим 

бразилійцем за усю історію визнання. Друге місце під час опитування одержав 

гравець збірної Бразилії та англійського клубу “Манчестер Юнайтед” 

Рональдо (СП. – 2007. – 6 грудня). 

9. Мінтеплоенерго України цього тижня пояснило, з чого складається ціна 

179,5 доларів за 1000 кубометрів імпортного газу на 2008 рік (СП. – 2007. – 13 

грудня). 

10. ЗІРКОВІ ФАБРИКАНТИ 

Телевізійники вирішили організувати “Фабрику зірок – 2” 

Після кількамісячного марафону під завісу минулого року добігла кінця 

перша українська “Фабрика зірок”. Її переможцями стали 21-річна Олена 

Цибульська і 26-річний Олександр Бодянський. Вони ще досі не вірять у 

свою перемогу… 

ОЛЕНА ЦИБУЛЬСЬКА: “Я В ШОЦІ” 

Після довгої тримісячної розлуки з найближчими людьми Олена 

Цибульська повернулася до свого рідного міста Радивилова (Рівненська 

область). (Е. – 2008. – 3 січня). 



11. Родріго вирушить на батьківщину у клуб “Фламінго” (СП. – 2008. – 10 

січня). 

12. У Кеннеді незадовго до смерті був роман з Мерелін Монро (СП. – 2008. – 

20 березня). 

13. Президент скасував низку указів уряду (5-й. – 2008. – 15 квітня). 

14. У бразильців довгі прізвища, які містять три-чотири ім’я (ЛТБ. – 2008. – 

4 травня). 

15. За Лесею Українкою – semper firo (завжди учень) (ЛГ. – 2008. – 29 

травня). 

Л. 

1. Переможець 4-ї російської “Фабрики зірок”, представник московської 

“золотої молоді” Тімоті мріє знятися в бойовику Такеші Кітано (ВЗ. – 2008. – 

19 червня). 

2. Збираються проводити зональні змагання Кубок Короля Войтили (НТА. – 

2008. – 18 липня). 

3. Він [В. Ленін] написав книгу “Матеріалізм і імперія харицизму” (К1. – 

2008. – 22 липня). 

4. Прощання з Миколою Сиротою [титр] (5-й. – 2008. – 27 серпня). 

5. Недавня заява ізраїльського прем’єра Ехмуда Ольмерта про відставку (Е. 

– 2008. – 4 вересня). 

6. Про Інгмара Бергмана не забули 

Нагадаємо, що він помер кілька літ тому (Е. – 2008. – 11 вересня). 

7. Головний приз – конституційна більшість: 226 місць (Інтер. – 2008. – 21 

вересня). 

8. Відповідний указ підписав мер Леонід Черновецький (5-й. – 2008. – 22 

вересня). 

9. Словаччина стане другою пострадянською країною, яка перейде на євро 

(5-й. – 2008. – 23 вересня). 

10. За період із 1999-го по 2008 рік профспілка виграла судові справи за 

запитами понад 50-ти футболістів різних клубів України та Росії (Інф. – 2008. – 

23 вересня). 

11. Нашоукраїнський віце-прем'єр Вовкун поскандалив (5-й. – 2008. – 25 

вересня). 

12. Перший пілотований човник Китай запустив у дві тисячі третьому (5-й. – 

2008. – 27 вересня). 

13. «Манчестер Юнайтед» – володар Ліги чемпіонів (ТРК Україна. – 2008. – 

1 жовтня). 

14. Переслідує мету будь-яким шляхом замінити начальника та заступників 

обласного управління міліції (ВЗ. – 2008. – 2 жовтня). 

15. Подивитися, яка ситуація не тільки у Горі, а й у Цхенвалі (ВЗ. – 2008. – 2 

жовтня). 

М. 



1. Цим разом завинила Соня, яка втратила голову через старого приятеля 

дому, піаніста і композитора Сергія Танаєва. Це у Толстого викликало напади 

шалу (ПП. – 2008. – Жовтень). 

2. Якось була в мене група, де майже всі повписували по доброму десяткові 

членів Львівської спілки письменників (ПП. – 2008. – Жовтень). 

3. Оголошено лауреата Нобелівської премії з економіки. Ним став 

американець Цукерман (5-й. – 2008. – 13 жовтня). 

4. Ізраїль. Сутички палестинців з українськими вояками [титри] (5-й. – 2008. 

– 18 жовтня). 

5. Щодо Лесі Українки, то вона переосмислила європейські конфлікти. Дон 

Жуан із «Кам'яного Господаря» не є прихильником жінки, кохання, його 

спокушають владою, а він не витримує дотику Кам'яного Господаря, 

тоталітарного режиму (ЛГ. – 2008. – 23 жовтня). 

6. Закінчив університет за спеціальністю «Романо-німецька філологія» в 

Чернівцях (Кам. – 2008. – Жовтень). 

7. Апарат спускового пілотованого корабля «Союз ТМА-12», всередині 

якого були росіянин Сергій Волков, українець Олег Кононенко та космічний 

турист Ричард Герріот приземлився в Казахстані (Гл. – 2008. – №43. – С.5). 

8. Такий прогноз сьогодні оприлюднила міністр соціальної праці та 

соцполітики (5-й. – 2008. – 31 жовтня). 

9. Громадська дума Росії назвала це рішення неадекватним (5-й. – 2008. – 1 

листопада). 

10. Слава до Мусліма Магомаєва прийшла у двадцятих, після виступу у 

Кремлівському палаці з'їздів (УТ-1. – 2008. – 29 жовтня). 

11. Ще один випадок – у Кам'янську-Буську Львівської області (5-й. – 2008. 

– 5 листопада). 

12 Загинули [згоріли 1967 року під час тренування в кораблі “Аполло”] 

Вергіліус Гріссом, Едвард Вайт та Роджер Шаффі (НТА. – 2008. – 6 

листопада). 

13. Едмар підтверджує те, що він уродженець Бразильської Америки (УТ-1. 

– 2008. – 6 листопада). 

14. Ось він нафтогазовий Клондайк Азейбарджану (1+1. – 2008. – 14 

листопада). 

15. Галина Караулова волає караул (1+1. – 2008. – 26 листопада). 

 

Завдання 13. З’ясувати психологічні причини фактичних помилок, яких 

припустилися автори в завданні 12. Зазначити, звернення до яких 

джерел допомогло б уникнути неточностей. Викласти свої 

міркування з цього приводу в короткому рефераті (на 3-4 сторінки). 

 

Завдання 14. Виявити відхилення від норм орфографії та ін. помилки. Внести 

відповідні виправлення в речення.       

А. 



1. Декілька років тому київський клуб “Голлівуд” провів Перший 

Національний фестиваль еротичного танцю, у якому взяли участь 20 

стриптизерок зі всієї України (СП. – 2003. – 20 березня). 

2. Голова Координаційного комітету боротьби з корупцією і організованою 

злочинністю при президентові України Ольга Колінько мало не плачучи 

розповідала перед камерою, як президент Кучма турбувався про долю однієї 

родини (АГ. – 2003. – 12 червня). 

3. Як Тобі зміни зсередини у Вищій лізі за останні кілька років? (П. – 2003. – 

10 липня). 

4. Народний депутат Олександр Мороз наполягає на тому, що рішення, 

ухвалене Конституційним Судом про можливу участь нинішнього Президента 

України Леоніда Кучми в президентських виборах 2004 року – юридичний 

абсурд… СПУ вважає також, що Конституційний суд перебуває у повній 

залежності від влади (АГ. – 2004. – 21 січня). 

5. Якщо ж голова Верховного Суду не зможе виконувати ці обов’язки, то 

вони покладаються на голову Верховної Ради (П. – 2004. – 1 березня). 

6. У 1995 році вона [Наталка Могилевська] перемогла на міжнародному 

фестивалі мистецтв “Слов’янський Базар” у Вітебську (СП. – 2004. –  25 

березня). 

7. Щось оригінальне для жінки на День народження! (СП. – 2004. – 8 

квітня). 

8. Також знімалися Сергій Шакуров, Володимир Меньшов (Е. – 2008. – 25 

вересня). 

9. Існує кілька думок в середині фракції (ВЗ. – 2008. – 2 жовтня). 

10.  Президент Лєх Качиньскі та прем’єр-міністр Дональд Туск не поділили 

літак для поїздки на саміт ЄС (ЛГ. – 2008. – 16 жовтня). 

11. Перевибори взагалі було б добре проводити мало не що півроку (ЛГ. – 

2008. – 23 жовтня). 

12. Під ідеєю апокатастісу – благосного повернення до первісної чистоти ще 

за життя людини (ЛГ. – 2008. – 23 жовтня). 

13. До речі, анекдот вдало продемонстрував псевдо-релігійність багатьох 

учорашніх атеїстів та борців із “опіумом для народу” (АГ. – 2003. – 13 

березня). 

14. Полягає [метод списування] у використанні невеликого радіо-приймача, 

діапазону УКВ, з маленькими навушниками, і передавача, який можна легко 

купити на будь-якому радіо-ринку (Х. – 2003. – №2. – С.9). 

15. Тетяна Горячова (Україна), Маріелос Монзон (Гватемала), Анне Гарелс 

(США) і Магдалена Руїс Гіназу (Аргентина) отримали нагороду “За відвагу” 

Міжнародної жіночої медіа фундації (IWMF), яка розташована в США (СП. – 

2003. – 15 травня). 

16. Приз “за відвагу” засновано в 1990 році, щоб вшанувати жінок 

журналістів, які демонструють надзвичайну сміливість під час виконання 

свого професійного обов’язку (СП. – 2003. – 15 травня). 



17. А в періоди активізації виступів опозиції та жорстокішого контролю за 

діяльністю загальноукраїнських ЗМІ саме інтернет-видання, як-от: “Українська 

правда”, ForUm – ставали чи не єдиними джерелами поруч із інформ-

агенціями (повідомлення яких, на відміну від інтернет-видань, є платними) 

основним джерелом [так у тексті – А. К.] отримання об’єктивної інформації 

(ЛГ. – 2003. – 3 липня). 

18. Зате ціни там справді, як в Лунапарку: починаючи від 5 гривень (СП. – 

2003. – 14 серпня). 

19. На площі Міцкевича лунали звуки африканського там-таму, голоси 

співців, бренькіт гітари (П. – 2003. – 21 серпня). 

20. Прима російської естради Алла Пугачова та відомий шоу-мен Дмитро 

Нагієв планують розпочати спільний проект (СП. – 2003. – 21 серпня). 

Б. 

1. Однак про плани прими та шоу-мена можна судити за останнім дітищем 

Нагієва – за “Еротіконом” (СП. – 2003. – 21 серпня). 

2. Терор перетворювався у прагматичний інструмент вирішення народно-

господарських завдань (ВЗ. – 2008. – 28 серпня). 

3. Генерал Масуд Джазайері вже попередив, що атака на Іран призведе до 

третьої світової війни (Е. – 2008. – 4 вересня). 

4. Але до Сердючки всі шоу-мени пародіювали відомих естрадних 

виконавців (АГ. – 2004. –  24 березня). 

5. Вдруге я полетів у 1974-му році – з борт-інженером Артюхіним (ВЗ. – 

2004. –  8 квітня). 

6. Під час гастрольного туру містами Західної України мега-зірка російської 

естради Алла Пугачова постила і поводилася напрочуд скромно (Е. – 2004. – 1 

квітня). 

7. Чому президент Качиньський прилетів на мітинг до Тбілісі, а не до 

Москви? (Д. – 2008. – 11 вересня). 

8. На дільниці №32, де був я, опів на десяту вечора з 950 голосів 550 набирає 

Балога, 270 – Нусер (АГ. – 2004. – 21 квітня). 

9. Та, видно, за рік наша естрада оклигала, і цього року пір’їнки 

роздаватимуть найкращим шоу-менам та шоу-вумен за творчі досягення (АГ. – 

2004. – 21 квітня). 

10. Але теоретична основа російського самовоз’єднання як і концепція 

відродженої російської ідеї давно розроблена [пунктуацію збережено] (Д. – 

2008. – 11 вересня). 

11. На Хмельниччині вже з’явилося перекоти-поле – рослина, ареалом, якої є 

степ (АГ. – 2004. – 21 квітня). 

12. На конкурсі вона [Ірина Маркелова] одразу стала лідером і заводила 

публіку з-півоберта лише своєю появою (АГ. – 2004. – 21 квітня). 

13. Фредді Меркьюрі [титр] (Н. – 2008. – 12 вересня). 

14. Всі ці надії розтанули першого лютого о дев’ятій годині ранку за східно-

американським часом (ДТ. – 2003. – 8 лютого). 



15. Саме таку сюр-політичну версію обговорювали політики цього тижня 

(ПіК. – 2003. – №7. – С.9). 

16. Із пост-радянських президентів, крім Кучми, в цьому форумі бере участь 

лише президент Молдови Володимир Воронін (ЛГ. – 2003. – 23 травня). 

17. Чомусь керівники паспортних служб говорять, що це диверсія загально-

національного масштабу! (АГ. – 2003. – 29 травня). 

18. Закон передбачає запровадження трьохступеневої системи пенсійного 

забезпечення (П. – 2003. – 10 липня). 

19. Освітянина звинувачували в отриманні 1600 гривень хабара від жінки, 

яка нібито дала йому ці гроші за вступ сина у коледж “Західно-Український 

колегіум” (АГ. – 2003. – 21 серпня). 

20. У 35-ти градусну спеку я врешті добралась у цю глухомань (Е. – 2003. – 

28 серпня). 

В. 

1. Мені хотілося б вийти на світовий рівень, підписати контракт зі справді 

всесвітньо-відомим рекорд-лейблом (СП. – 2004. – 29 січня). 

2. В Галичині лефевристи відправляють Літургію церковно-слов’янською 

мовою (ЛГ. – 2004. – 12 лютого). 

3. Вибрали дружині супер еротичну білизну найбільшого розміру (СП. – 

2004. – 8 квітня). 

4. Відчувається тиск з боку певних політичних сил, які хочуть перевести 

справу загально-кримінального характеру в політичну площину (АГ. – 2004. – 

28 квітня). 

5. Останні домовленості з прем’єром Кас’яновим (щодо українських труб чи 

вітчизняної карамелі) вказують на можливість успішно діяти на користь 

України у сфері політико-економічних інтересів Росії (ЛГ. – 2003. – 13 

березня). 

6. Отже, успіх або провал екологічного бойовика “Сахара”, де разом з 

Пенелопою [Крус] виступить Метью Макконахью, дуже важливий для 

Пенелопи (СП. – 2004. – 29 січня). 

7. За його словами, з цією метою мінюст проведе службові розслідування (П. 

– 2004. – 1 березня). 

8. Зараз Вяльцев перебуває в реанімації (ВЗ. – 2004. –  2 березня). 

9. Три роки тому вона [Пенелопа Крус] зустрічалася з Крузом, зовсім 

нещодавно – з Метью Макконахью (колишнім бой-френдом Сандри Баллок). 

Звичайно ж, Макконахью ні популярністю, ані грошима з Крузом не 

зрівняється, але… (СП. – 2004. – 15 квітня). 

10. Формується бажання знайти у своїй майбутьній дружині маму (СП. – 

2004. – 6 травня). 

11. Але вкінці навчання всі твої гріхи згадуються в повному обсязі (Х. – 

2003. – №2. – С.6). 



12. Вони певні, що причиною розпадання корабля [“Колумбія”] стала 

пошкоджена термоізоляція на лівому крилі. Внаслідок цього розпечені 

атмосферні гази проникли в середину конструкції (П. – 2003. – 8 травня). 

13. Міліціонер-наїзник виходитиме на чергування напару з дружинником 

(АГ. – 2003. – 12 червня). 

14. Але як по-правді, то не дуже ся генералові й хтіло до тої Канади (П. – 

2003. – 3 липня). 

15. Адже для артиста головне те, що відбувається у нього в середині (ВЗ. – 

2003. – 3 липня). 

16. На прикінці фільму [“Банди Нью-Йорка”], коли вибухнув бунт, ми 

бачимо, як корабель починає стрільбу по місту (СП. – 2003. – 31 липня). 

17. Рослина любить сонце, тому коли воно світить найяскравіше, вона 

широко розкривається, а в ночі віткасник татаролистий ховає цвіт (ЛГ. – 2003. 

– 8 серпня). 

18. Скільки анекдотів ходило, що, будьласка, запишіть мене в список, за 

мене там проголосують (П. – 2003. – 7 серпня). 

19. Та, будьласка, в Молдову хай наші комуністи поїдуть і подивляться – 

там зараз ідуть місцеві вибори (П. – 2003. – 7 серпня). 

20. Сам подарунок – відлита з чистого золота точна копія Т-34 – і досі 

зберігається в музеї Сталіна в грузинському містечку Горі набатьківщині 

Джугашвілі (ПіК. – 2003. – №30–31. – С.18). 

Г. 

1. Тоді було трохи похмурно (ПіК. – 2003. – №30–31. – С.58). 

2. …Пластикові вікна на сходовій клітці чомусь на глухо зацементовані (П. 

– 2003. – 28 серпня). 

3. Але як по-правді, то я дуже за него переживаю (П. – 2003. – 30 жовтня). 

4. Тебе в ночі можуть розбудити і повідомити про нештатну ситуацію, і ти 

миттєво формуєш адекватне проблемі управлінське рішення (П. – 2003. – 18 

вересня). 

5. Може мені що п’ять років крутити по телебаченню виступ Єльцина про 

призначення мене своїм наступником (АГ. – 2004. – 21 січня). 

6. Чоловік їде на велосипеді у своє село. Спека, дорога в гору – замучився 

(СП. – 2004. – 12 лютого). 

7. Ще 16% висловилися, що, якщо й друкувати еротичне фото, то лише в 

середині газети (СП. – 2004. – 15 квітня). 

8. Україна має свою Службу безпеки, і вона мусіла знати наміри москалів. 

Мусіла! (АГ. – 2003. – 29 жовтня). 

9. “Я оголосив себе монархом у Туркменістані і тому став пожиттєвим 

головою держави”, – сказав Ніязов (АГ. – 2004. – 21 січня). 

10. Сидить Чебурашка на кріслі, а Гєна його стриже (СП. – 2004. – 22 січня). 

11. У номінації “Кращий телефільм” переміг “Ідіот”, а “Кращий серіал” – 

“Бригада” (режисер А. Сідоров) (ВГ. – 2004. – 6 лютого). 



12. Лауреатом у номінації “Краща чоловіча роль” став Євген Міронов  (ВГ. – 

2004. – 6 лютого). 

13. Надія Міхалкова готується до зйомок фільму “Утомлені сонцем-2” (СП. 

– 2004. – 12 лютого). 

14. Секретар комітету Тетяна Кузнєцова повідомила, що такого роду 

порушення характерні для багатьох військкоматів Москви (СП. – 2004. – 22 

квітня). 

15. Потім ледь присядьте, тулобом трішки нагніться вперед, ступні не 

відривайте від підлоги (СП. – 2004. – 13 травня). 

16. Гранітну плитку клала якась польська фірма, покриття з гонти – також 

польська фірма “Інтербал” (П. – 2004. – 29 січня). 

17. Тай ставлення самої будівельної фірми аж ніяк не втішає (П. – 2003. – 28 

серпня). 

18. І вони жодних грошей від нього за ніби-то продані акції не отримували 

(АГ. – 2004. – 28 квітня). 

19. І хтозна, який би підсумок приніс матч, якби “Селтік” не залишився в 

меншості (ЛГ. – 2003. – 23 травня). 

20. Потрібно складати шлюбний контракт, у якому б обговорювалися усі 

його сторони, що б молоді люди почували себе впевненіше (СП. – 2004. – 6 

травня). 

Ґ. 

1. Та, щоб там не казали, наші футболісти впродовж останніх хвилин 

другого тайму змусили добряче похвилюватися прихильників 

найтитулованішого українського клубу (СП. – 2004. – 6 травня). 

2. Від того, як швидко ці українські гето перетворяться на інтелектуальні 

середовища, що формуватимуть художні смаки цілого суспільства [залежатиме 

розвиток української культури] (ПіК. – 2003. – №5. – С.32). 

3. Її [винахідниці міні-спідниці Мері Квант] бутіки в Лондоні були місцем 

паломництва усіх столичних радикалів від моди (ПіК. – 2003. – №5. – С.44). 

4. У 1969-му Квант закриває всі свої бутіки й “закриває” епоху міні-буму 

“першої хвилі” (ПіК. – 2003. – №5. – С.44). 

5. Брюс Уїлліс схвалив повернення своєї дружини Демі Мур у кіно, 

назвавши її красунею (TV–E. – 2003. – №10. – С.4). 

6. Це наштовхує “АГ” на думку, що або можновладці не впевнені у візиті 

російського царка, або ж свідомо мовчать, аби завчасно не сколихнути 

западенських ультрапатріотів, які з паскудними транспорантами з’їдуться 

звідусіль до Ужгорода (АГ. – 2003. – 8 травня). 

7. Найцікавіше те, що тепер вони хочуть притягнути як свідка Біла Клінтона 

(П. – 2003. – 31 липня). 

8. Спочатку (на 60 хвилині) сербський легонер Вукович, який був одним із 

найактивніших, реалізував штрафний удар (П. – 2003. – 7 серпня). 

9. Задля “розігріву” старший групи піківських провокаторів провів 

показовий виступ на розі вул. Городецького і Хрещатика, легким рухом руки 



перетворивши власні брюки на елегантні бриджи (ПіК. – 2003. – №30–31. – 

С.57). 

10. Один з місцевих тінейджерів, угледівши небачене видовище, почав 

шалено тиснути кнопки своєї мобілки й гукати в ефір до друзів: “Здоров був! 

Мерщій на Майдан: тут та-а-аке!..” (ПіК. – 2003. – №30–31. – С.59). 

11. ЖЮСТІН …На Уїмблдоні Жюстін порівняно з Сереною виглядала блідо 

(П. – 2003. – 23 жовтня). 

12. Але я зазвичай танцював у кардебалеті (АГ. – 2003. – 15 жовтня). 

13. Особливо це проявляється серед так званих тінейджерів, які ще не 

сформувалися як особистості (ВГ. – 2004. – 6 лютого). 

14. Тінейджери починають прискіпливо вивчати одне одного, вишукувати 

недоліки, збиватися в групи (ВГ. – 2004. – 6 лютого). 

15. Коли народжується писимізм? (П. – 2004. – 5 лютого). 

16. Принаймні саме так діють ірландці, корсіканці, баски, таміли, 

палестинці, ісламські фундаменталісти та ін. (П. – 2004. – 12 лютого). 

17. Плутарх, Локк, Монтеск’є, Вашінґтон, Шевченко, Франко, Леся 

Українка… І коли він лише час має, аби все це читати? (П. – 2004. – 12 

лютого). 

18. Гарним подарунком завжди буде парфюмерія, букет квітів, побутова 

техніка (СП. – 2004. –  4 березня). 

19. “Ні українському фашизму” – закликали двомовні флайєри [пунктуацію 

збережено] (ЛГ. – 2004. –  25 березня). 

20. Стрітрейсінг має свої різновиди. Так, драгрейсінг – це коли на старт 

виходять дві машини і після сигналу стартера “пролітають” ділянку дороги 

завдовжки 402 метри (чверть милі) (П. – 2004. – 22 квітня). 

Д. 

1. Останнім часом популярності набирає дріфтінг (drifting – контрольований 

занос) (П. – 2004. – 22 квітня). 

2. В одному з них провели зустріч два пуерториканці Джон Руіс та Френс 

Окендо (СП. – 2004. – 22 квітня). 

3. Шити за допомогою дзьоба [папуга] Баджио навчився, копіюючи свого 

власника – 60-річного кравця Джека Терріто (ВЗ. – 2004. – 6 травня). 

4. До цього я декілька разів знімався в епізодичних роллях й ця робота мені 

не сподобалася (СП. – 2004. – 22 січня). 

5. Ісла Фішер відома в Австралії своїми роллями в серіалах: “Home and 

Away”, “Paradise Beach” і “Perth’s Bay City” (СП. – 2004. – 5 лютого). 

6. Якщо лікар говорить, що у вас зі здоров’ям все гаразд, отже, ви у 

військоматі (СП. – 2004. – 22 квітня). 

7. Якщо йому це вдасться, то після того, як 90-хвилине протистояння не 

виявить переможця, футболісти пробиватимуть пенальті (ЛГ. – 2004. – 29 

квітня). 



8. Під час останнього страйку освітян прийнято рішення страйкому, що 

педагоги долучаться до процедури відкликання мера з посади (СП. – 2004. – 6 

травня). 

9. Життя Наомі Кемпбел вирує на всі сто (СП. – 2004. – 13 травня). 

10. Цей аргумент жодного стосунку до вибору дати немає (ПіК. – 2003. – 

№5. – С.14). 

11. На сьогодні влада немає ні єдиного кандидата, ні рейтингового політика, 

який би міг забезпечити більш ефективну позицію, ніж кандидатура 

нинішнього Президента (ВЗ. – 2004. – 8 січня). 

12. Польща немає жодного стадіону, який би відповідав усім стандартам 

фінальної частини чемпіонату Європи-2012 (ЛГ. – 2003. – 18 вересня). 

13. Минула година, а товариша не має (СП. – 2004. – 22 січня). 

14. Проте, дуже часто у мене не має можливості нормально пообідати в 

ресторані (СП. – 2004. – 22 січня). 

15. Фантасти недарма написали стільки книжок про життя на інших 

планетах, описали не відомі нам позаземні цивілізації (Е. – 2004. – 6 лютого). 

16. Сьогодні треба вибирати – нині не має проміжної позиції (СП. – 2004. – 

11 березня). 

17. Поп-діва відразу випускає кілька пісень, одна з яких непоступається 

своєю популярністю (СП. – 2004. –  25 березня). 

18. “Карпатам” знову нещастить (СП. – 2004. – 6 травня). 

19. Столичні футболісти доводити перевагу до двох голів особливого 

бажання немали (СП. – 2004. – 6 травня). 

20. Вона п’яна, як чіп, й незрячим поглядом зелених очей дивиться у 

незкінченність (СП. – 2003. – 5 червня). 

Е. 

1. Ці клітки-попередники в суміші з цілком зформованими адипоцитами 

потім ввели в обидві молочні залози (СП. – 2004. – 12 лютого). 

2. “Острожські читання” (Д. – 2003. – 14 жовтня). 

3. Початком злету для юної співачки зі Львова Руслани Лижичко став 

“Слов’янський Базар-96”, де вона, виконавши класику Юрія Рибчинського “Ой 

летіли дикі гуси”, взяла Гран-Прі (СП. – 2004. – 20 травня). 

4. Навесні 1998 року виходить перший компакт-диск Руслани Лижичко 

“Мить Весни”. Того ж року Руслана яскраво виступила на фестивалі 

“Таврійські Ігри” (СП. – 2004. – 20 травня). 

5. Нью-Йорк (Сша) (Е. – 2004. – 17 червня). 

6. Ми ненавидимо “МакДональдси” і не любимо Лукашенка (АГ. – 2004. – 6 

жовтня). 

7. Людина, що здобуває “Золотий М’яч”, найчастіше стає епохою в 

світовому футболі (АГ. – 2004. – 8 грудня). 

8. Спеціально для прийому в УкрДомі першій леді до її коралово-

помаранчевої вельветової сукні з музею “Платар” “орендували” золоту фібулу, 

якій 3 тисячі років (АГ. – 2005. – 26 січня). 



9. Піком даного проекту став мега-кліп “Знаю я” (СП. – 2004. – 20 травня). 

10. Референдуми тоді будуть що півроку (ЛГ. – 2008. – 25 вересня). 

11. Дехто вважає, що ресторан – не солідне місце для виступів (Е. – 2006. – 

28 грудня). 

12. Анекдот – річ не до кінця досліджена, він виникає і з меншої причини, 

але ця була гіпер-причиною (ЛГ. – 2004. – 30 вересня). 

13. Все-таки львівських нехай і незалежних соціо-психологів можна назвати 

як завгодно: дослідниками громадської думки, соціологами, але аж ніяк не 

соціологією (АГ. – 2004. – 20 жовтня). 

14. Цікаво, як будуть вести кампанію тоті наші два голови одної псевдо 

організації – Ромцьо Козак і Андрій буцім-Чорновіл (П. – 2004. – 12 серпня). 

15. Четвірка спочатку жорстоко побила гендиректора ЛуАзу залізними 

прутами, палицями і просто ногами, а потім забрала документи (АГ. – 2004. – 

25 серпня). 

16. О. Мороз зустрінеться з представниками львівської преси, виступить на 

місцевому телебаченні, візьме участь у “прямій лінії” “Аргумент газети” (СП. 

– 2004. – 19 серпня). 

17. Вони стануть студентами за результатами тестування, яке 

відбуватиметься на курсах довузівської підготовки. Це не правда (СП. – 2007. 

– 27 грудня). 

18. Але спільної площини, координації цих дій не має (ЛГ. – 2008. – 24 

січня). 

19. Відшкодування збитків непередбачено (СП. – 2008. – 14 лютого). 

20. Основною причиною помилок на вивісках є їх самовільне встановлення, 

непогоджене з відповідними органами управління (ВЗ. – 2008. – 3 липня). 

Є. 

1. Справді, уже сьогодні сусідня Україна з майже 50-ти мільйонним 

населенням (яку Рада національної безпеки Буша так старанно ігнорувала, 

наївно доглядаючи за Путіним) являє собою контраст у двох головних сферах 

(СП. – 2004. – 23 вересня). 

2. Одне з них втрапило у лацкан піджака прем’єра, від чого майже 

двохметрового зросту Янукович підітнувся і упав (АГ. – 2004. – 29 вересня). 

3. Оточення Леоніда Кучми звільнило сумно відомого екс-міністра (П. – 

2004. – 30 вересня). 

4. “Засвітилися” цього разу психологи, а точніше Незалежний центр соціо-

психологічних досліджень при Асоціації практикуючих психологів Львівської 

області (АГ. – 2004. – 20 жовтня). 

5. Олімпійська чемпіонка Афін у кульовій стрільбі українка Олена Костевич 

не змогла пробитися до фінального турніру, в якому спортсменки стріляли з 

малокаліберного пістолета на 25-и метровій дистанції (П. – 2004. – 19 серпня). 

6. Іспит у лікерогорілчаному технікумі (СП. – 2004. – 18 листопада). 



7. Щойно записана річ “На першому місці”, яка взагалі-то є про любов і 

готується до скоро-очікуваного дебютника гурту, набула за нинішніх обставин 

й політичного відтінку (АГ. – 2004. – 8 грудня). 

8. Також найбільшу тривогу зараз викликає збільшення кількості 

мишевидних гризунів (СП. – 2005. – 13 січня). 

9. Владислав Сікорський прибув до Москви просити про повернення Польщі 

західно-українських земель і Львова (ВЗ. – 2005. – 3 лютого). 

10. Багатодітна мати Зоряна Блажевська, мешканка Жидачева у Львівській 

області назвала свого новонародженого сина Віктором в начесть прем’єр-

міністра України, кандидата в президенти Віктора Януковича (СП. – 2004. – 19 

серпня). 

11. Якщо холодно на дворі, то домівки, незалежно від пори року, мають 

опалюватися (СП. – 2004. – 21 жовтня). 

12. Вони всилі вирішити свої проблеми “локально” (СП. – 2004. – 21 

жовтня). 

13. А згодом ця хустинка з’являється ще не раз і в тому числі вкінці вистави 

(П. – 2004. – 18 листопада). 

14. Ющенківці випередили донецьких і підібрали устократ виграшніший 

колір (П. – 2004. – 23 грудня). 

15. Проте змушений був від цього відмовитися через затримку віденьського 

рейсу (П. – 2004. – 11 жовтня). 

16. Вінницький мінюст став піонером у запровадженні офіційної церемонії 

заручення (СП. – 2004. – 19 серпня). 

17. Юрій Карпюк: Легку атлетику фінансують на 30% від необхідного (П. – 

2005. – 13 січня). 

18. У Голлівуді так робляться сіквели. В Україні так робляться статки (АГ. – 

2004. – 2 червня). 

19. Звичайно, ці прибутки поки що не можна порівняти з доходами сайтів, 

що продають популярні сінгли (АГ. – 2004. – 30 червня). 

20. “Круті дівчата” (Меаn Girls, CША, 2004 рік). Режисер Марк Вотерс. У 

ролях: Ліндсей Лохан, Рейчел МакАдамс, Лейсі Чеберт, Аманда Сейфрід, 

Джонатан Беннет (АГ. – 2004. – 7 липня). 

Ж. 

1. Плани про зйомки сіквела “Основний інстинкт”, схоже, не реалізують 

через побутові труднощі (СП. – 2004. – 8 липня). 

2. На американському ринку з’явився новий пікантний товар – штучна уріна 

для дослідів (СП. – 2004. – 23 вересня). 

3. Цього вечора, зокрема, проходили змагання з бігу на 3000 м у 

степельчезерів (П. – 2004. – 26 серпня). 

4. Пане Володимире, розтлумачте, у яких випадках результати екзіт-полу 

можуть різнитися від офіційних результатів виборів (АГ. – 2004. – 27 жовтня). 

5. Традиційно екзіт-пол дає оперативну і чітку відповідь про характер 

перегонів і результат виборів (АГ. – 2004. – 27 жовтня). 



6. Маючи досвід биття пик після двох серій “Чарльових ангелів” і зустрівши 

на вулиці прикрого папараця, пані Діаз, не вагаючись ні хвилини, вкупі зі 

своїм бойфрендом Джастіном Тімберлейком почала кулачками захищати своє 

право на рrivacy (П. – 2004. – 18 листопада). 

7. У 2001 році Дженіфер Лав Х’юіт знялась разом з Сігурні Уівер в 

суперкомедії “Серцеїдки” (СП. – 2004. – 16 грудня). 

8. Відбувається засідання страйкому, куди нікого з начальства не пускають 

(П. – 2004. – 2 вересня). 

9. Возз’єднання чи розз’єднання? (Е. – 2004. – 28 жовтня). 

10. Як зауважив інший активіст “Пори” Орест, новоутворений страйком 

боротиметься з ректорами тих закладів, які вдаватимуться до репресій щодо 

активних студентів (АГ. – 2004. – 10 листопада). 

11. Мені подзвонили і сказали, що в такій то газеті є така стаття (СП. – 2004. 

– 26 серпня). 

12. Наступною версією Писарчука стало твердження про те, що його ніби-то 

замовили депутати Львівської міськради (СП. – 2004. – 26 серпня). 

13. Не має купейних, то є плацкартні, не має на основні поїзди, то є на 

додаткові (АГ. – 2004. – 7 липня). 

14. Позичати гроші під Новий рік неможна, щоб весь наступний рік не бути 

у позиках (СП. – 2004. – 30 грудня). 

15. Це я про інший бік порожності незалежності, про її сутністну 

незаповненість (П. – 2004. – 26 серпня). 

16. Вкрай неприємна історія із замахом на життя та вбивством, у якій 

з’являються щораз маститіші фігуранти, давно мусіла стати предметом 

ретельної уваги з боку правоохоронних органів (СП. – 2004. – 26 серпня). 

17. А підстава для цього – вбити керівника штабу Тараса Чорновіла (АГ. – 

2004. – 15 грудня). 

18. На це парубок відповів: “Не треба. Зкиньте мене у прірву” (СП. – 2004. – 

12 серпня). 

19. Пьєр Нарцисс [титр] (УТ-1. – 2007. – 1 cічня). 

20. За портретами [В. Ющенка] приїжджають і жителі районів, оскільки у 

них такої продукції ще не має (АГ. – 2005. – 23 лютого). 

З. 

1. Віктор Ющенко, президент України, почесний голова партії “Народний 

Союз Наша Україна”(АГ. – 2005. – 9 березня). 

2. Колишній глава Центрвиборчкому ще 26 грудня став ректором 

Національної Одеської юридичної академії (ЛГ. – 2005. – 3 березня). 

3. Живих предків Уільяма Шекспіра на Землі не залишилось (СП. – 2005. – 

17 березня). 

4. Це стверджує доктор біології Ірина Петрук, яка при Нью-йоркському 

державному університеті провела дослідження, результати якого показали: 

українці є однією з небагатьох націй, яким не шкодять жодні продукти 

харчування (АГ. – 2005. – 20 квітня). 



5. НСНУ і ВО “Батьківщина” значною мірою ототожнюють із лідерами – 

Президентом і прем’єр-міністром України (П. – 2005. – 21 квітня). 

6. Я довго думав, що таке Донбас для донбасця. Друга мама? Мікро-всесвіт 

(багато шахтарів дійсно мало куди їздили за своє життя)? (АГ. – 2005. – 9 

березня). 

7. Олександр Кас’ян [титр] (5-й. – 2007. – 11 лютого). 

8. Це далеко не одне й теж (П. – 2005. – 31 березня). 

9. Що десять хвилин в Україні комусь крадуть мобільний телефон (Е. – 2005. 

– 17 березня). 

10. Але незважаючи ні на що все таки вийшов на поле і зіграв вирішальну 

роль у грі [пунктуацію збережено – А. К.] (СП. – 2005. – 17 березня). 

11. Але так по-правді, то не можу ся надивувати нашій Феміді (П. – 2005. – 

31 березня). 

12. Я з роду не бачив жодного масона (АГ. – 2005. – 13 квітня). 

13. Коваленка разом з УНА можна знайти на сайті Мінюсту у переліку 

офіційно зареєстрованих партій (П. – 2005. – 14 квітня). 

14.  Дуче Медведчук бє себе в груди і клянеться, що без Расєї нам не жити 

(П. – 2005. – 21 квітня). 

15. Карло Чьямпі, президент Італії (П. – 2005. – 7 квітня). 

16. За словами пана Москаля, МВС порушило проти Максіма Курочкіна 

кримінальну справу з двох епізодів (ЛГ. – 2005. – 17 березня). 

17. Три супермоделі – Наомі Кемпбел, Енджі Еверхарт і Даніела Пестова 

з’явилися в рекламі колекції нижньої білизни (СП. – 2005. – 24 березня). 

18. “Міс конгеніальність”. Жанр: Екшн, комедія. У ролях: Бенджамін Братт, 

Майкл Кейн, Сандра Баллок, Хезер Барнс, Уільям Шетнер (СП. – 2005. – 31 

березня). 

19. У такому віці діти, на жаль, ще навіть не мріють читати, а тим паче 

Жюля Верна (П. – 2005. – 21 квітня).  

20. Шіснадцятирічна Шарліз [Терон] вирушила до Італії, щоб спробувати 

себе (СП. – 2005. – 21 квітня). 

И. 

1. Тарас Стецьків розкритикував адміністративний спосіб створення 

пропрезидентської партії «Народний Союз Наша Україна» (СП. – 2005. – 31 

березня). 

2. Я помітила, що Ти чи не єдина з конкурсанток розмовляла українською 

мовою. Не відчувала ворожого ставлення? (П. – 2005. – 5 травня). 

3. Коли «Таврійські Ігри» розпочалися, на пірсі був пришвартований лише 

один корабель (АГ. – 2005. – 11 травня). 

4. У четвер під час наради, проведеної на Банковій із російськими 

нафтотрейдерами, Президент України Віктор Ющенко запропонував прем’єр-

міністру Юлії Тимошенко написати заяву про відставку (ДТ. – 2005. – 21 

травня). 



5. Я не можу бути впевненим у незаангажованості Конституційного суду 

(ДТ. – 2005. – 21 травня). 

6. Останню чутку, буцім Президент запропонував Юлі подати у відставку, 

оприлюднило “Дзеркало Тижня” (П. – 2005. – 26 травня). 

7. Він ще у школі виголосив доповідь, якою обґрунтовував правильність 

комуністичної системи, а під час університетського навчання вступив до 

Комсомолу (П. – 2005. – 4 червня). 

8. Українська Народна Партія протягом двох годин провела у центрі Львова 

народний Плебісцит “Яка проблема Львова сьогодні є найважливішою?” 

(ЗВУ+. – 2005. – 9 червня). 

9. У суспільстві й зокрема не без допомоги преси побутує думка, що між 

секретарем РНБО України Петром Порошенком та прем’єр-міністром України 

Юлією Тимошенко постійно точаться якісь війни та суперечки, хоча вони це 

заперечують (П. – 2005. – 16 червня). 

10. Власником ж акцій UMC Є ВАТ “Мобільні ТелеСистеми” – найбільший 

оператор стільникового зв’язку в Росії (П. – 2005. – 23 червня). 

11. Галицький райвідділ міліції Львова проводить розслідування 

кримінальної справи за фактом хуліганських дій проти ведучої випуску новин 

Першого Національного телеканалу Наталії Розинської (СП. – 2005. – 14 

липня). 

12. Сша. Південна корея (П. – 2005. – 14 липня). 

13. Виявилось, за словами мера, що журналісти у Львові лише “писаки”, а 

депутат міської ради і керівник міської організації Української Народної Партії 

Юрій  Кужелюк – “недоумок” (СП. – 2005. – 21 липня). 

14. Є подана касаційна скарга у Верховний суд (СП. – 2005. – 21 липня). 

15. Юрій Рудавський зазначив, що за останні десять років з “Львівської 

Політехніки” звільнили чотирьох викладачів (СП. – 2005. – 21 липня). 

16. На події були присутні ректори вищих навчальних закладів Львова, 

зокрема ректор Львівського Національного університету ім. І. Франка Іван 

Вакарчук, ректор Національного лісотехнічного університету України Юрій 

Туниця, ректор національного університету “Львівська політехніка” Юрій 

Руданський [так у тексті] (СП. – 2005. – 21 липня). 

17. Водночас хотілося б почути, чому ці шановні пани не стали учасниками 

установчого з’їзду партії Віктора Ющенка “Народний Союз Наша Україна” 

(ЛГ. – 2005. – 4 серпня). 

18. Молода українська співачка, солістка Ансамблю пісні і танцю Збройних 

Сил України Тіна Кароль у четвертому пісенному конкурсі Молодих 

виконавців “Нова хвиля-2005”, що відбувався у Юрмалі, посіла друге місце 

(СП. – 2005. – 4 серпня). 

19. Мабуть, ніхто не зможе відповісти на це запитання краще, ніж завуч 

Комп’ютерної Академії Львівської філії Кошовська Вікторія (АГ. – 2005. – 10 

серпня). 



20. Цим солодкоїжкам і шанувальникам Роналда МакДоналда в 

майбутньому доведеться ростити власних чад (АГ. – 2005. – 10 серпня). 

І. 

1. І хоча немає підстав стверджувати, що на Конституційний суд чинять 

тиск, хіба немає приводу припустити щось подібне? (ДТ. – 2005. – 13 серпня). 

2. Але десять років перед тим ніхто не боровся за звільнення 

сімнадцятирічного Стіва МакКвіна, якому теж довелося служити в танковій 

бригаді (ЛГ. – 2005. – 18 серпня). 

3. Релігійні організації орієнталістського спрямування в нас найбільше 

репрезентовані кришнаїтами, які входять до Міжнародного Товариства 

Свідомості Крішни (ЛГ. – 2005. – 18 серпня).  

4. Найкращий альбом Пола МакКартні (ЛГ. – 2005. – 13 жовтня). 

5. Пан Чепінога, крім того, спростував повідомлення аґентства 

РосБізнесКонсалтинг (П. – 2005. – 20 жовтня). 

6. Після затвердження усіх документів у цих інстанціях, потрібно 

звернутися в Міську раду, управління промисловості і підприємництва, щоб 

одержати дозвіл на підставі рішення Виконкому на розміщення зовнішньої 

реклами у місті (П. – 2005. – 20 жовтня). 

7. Тепер таких в Україні є три: Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко та 

“Народний Союз Наша Україна” (ЛГ. – 2006. – 19 січня). 

8. Та 1943-го, коли Чаплін шукав героїню на роль, він нарешті знайшов ту, 

єдину – дочку знаменитиго драматурга Юджіна О’ніла (П. – 2006. – 9 лютого). 

9. Тоді до користувачів “Живого Журналу” приєдналися активісти з 

ініціативи “Солідарність!”, ГМ “Опора”, Української Гельсінської спілки з 

прав людини (П. – 2006. – 16 лютого). 

10. Ім’я олімпійської чемпіонки Катаріни Вітт, що виступала спочатку за 

збірну Німецької демократичної республіки, а після об’єднання країни – за 

Федеративну республіку Німеччини, досі залишається легендою і взірцем для 

молодих німкень-фігуристок (СП. – 2006. – 2 березня). 

11. Вона [Наталія Чап’юк – “Міс Львів–2006”] навчається на юридичному 

факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка та освоює 

професію художника-модельєра у Київській Академії Мистецтв (СП. – 2006. – 

16 березня). 

12. 18 квітня, у вівторок, вони знову в ефірі “Львівської Хвилі” (П. – 2006. – 

30 березня). 

13. Леонардо Ді Капріо постраждав на зйомках нового фільму в Мозамбіку. 

Відомий голлівудський актор Леонардо ді Капріо пошкодив ногу на зйомках 

нового фільму в Мозамбіку (СП. – 2006. – 27 квітня). 

14. Не директор, а Фрекен Бок (Е. – 2006. – 8 червня). 

15. Президент Російської федерації володимир Путін (СП. – 2006. – 8 

червня). 



16. Директор Агенції Журналістських Розслідувань Олександр Міщенко 

вбачає у факті закриття справи лише наслідок зміни політичної кон’юнктури в 

країні (СП. – 2006. – 27 липня). 

17. Колін Фаррелл, Еван МакГрегор і Вуді Аллен привезли на фестиваль 

фільм “Сон Кассандри” (ЛГ. – 2007. – 6 вересня). 

18. Розкажіть про своє останнє видання “Закон Братів Капранових” (ПГ. – 

2007. – 21 вересня). 

19. Тепер “вчитиметься” ще й на голову Верховної Ради [Арсеній Яценюк] 

(ВЗ. – 2007. – 6 грудня). 

20. Центр Управління Польотами дав спростування лише на початку цього 

тижня (СП. – 2007. – 13 грудня). 

Ї. 

1. Скажіть, будь ласка, чому Національний Банк не девальвує долара? (ЛГ. – 

2008. – 20 березня). 

2. Так в «Аргумент газеті» якийсь Влад Якушев нашкробав статтю про 

величезні приваби фритюрниці, котра, виявляється, ще й дуже корисна для 

здоров’я (П. – 2005. – 5 травня). 

3. Надмухали вони на Львівщині пів відсотка для Дона (П. – 2005. – 19 

травня). 

4. Остаточний поштовх дав Олег Скрипка, який запропонував групі 

створити щось особливе для етно-фестивалю «Країна мрій» (П. – 2005. – 19 

травня). 

5. Перепустка на євро-музику (Укр. – 2005. – №4–5. – С.28). 

6. Екс секретар РНБО Євген Марчук (ЛГ. – 2005. – 26 травня). 

7. Коли я тільки-но приїхала до євротабору, ще не завезли ні біо-туалетів, ні 

душових кабінок (АГ. – 2005. – 25 травня). 

8. Процес будівництва мега-партії мені й не тільки мені нагадує часи Кучми 

(АВ. – 2005. – 10 червня). 

9. Молоді зібралося багато, словесний потік шоу-мена не припинявся, але 

жодного слова українською (П. – 2005. – 16 червня). 

10. У десятку країн, в яких боротьба з аудіо-піратством є першочерговим 

завданням, входять Бразилія, Індонезія, Китай, Мексика, Пакистан, Парагвай, 

Росія, Україна, а також єдина країна ЄС – Іспанія, повідомив УНІАН (ЗВУ. – 

2005. – 25 червня). 

11. Командувач військами ПРИКво Віктор Соколов маневрував, тягнув час і 

не ввів десантні частини у Львів (ВЗ. – 2005. – 18 серпня). 

12. Втім, не виключено, що до свого 750-ти річчя від заснування Львів а 

також його мешканці таки отримають у подарунок пам’ятник князю Леву [така 

пунктуація в тексті] (П. – 2005. – 18 серпня). 

13. У час-пік метро Москви нагадує мурашник (ВЗ. – 2005. – 15 грудня). 

14. Крім цього, усі фіналісти, які приїхали до Києва, жили в окремому 

будиночку, в котрому з ними працювали фахівці  з вокалу, імідж-мейкери, 

хореографи (АВ. – 2005. – 30 грудня). 



15. Час від часу їздитиму  на гастролі закордон з “Орфеєм” (І. – 2005. – 30 

грудня). 

16. “Українська правда” організувала супер-акцію “Напиши листа Путіну 

про газовий шантаж” (П. – 2006. – 5 січня). 

17. До 50-ти річчя можна очікувати його канонізації (П. – 2006. – 26 січня). 

18. Організація промо-турів по країнах Європи (Е. – 2006. – 16 березня). 

19. Мені постійно надсилають і відео, і аудіо-матеріали дуже низької якості 

(П. – 2006. – 13 квітня). 

20. Фронт-мен гурту “Океан Ельзи” разом із своїми музикантами відривався 

“на всі сто” (АГ. – 2006. – 10 травня). 

Й. 

1. Вони не збираються в якому-небудь американському сєвєро-донецьку і не 

закликають до створення американського ПІСУАРу (П. – 2006. – 18 травня). 

2. Тадеуш Ісакович Залєські, священник (5-й. – 2006. – 1 червня [титр]). 

3. Тарас Шевченко з Інституту медіа права… Успішна діяльність медіа-

ринку та прозорість влади (БЦ. – 2006. – 3 серпня). 

4. Що думає професійний психолог про нерішучого президента і лідера 

опозиції – псевдо-наркоманку  (СП. – 2006. – 23 серпня). 

5. Американець сів у в’язницю за те, що розіслав порно-фотографії своєї 

дружини її родичам (СП. – 2006. – 31 серпня). 

6. Площа Ринок порине у ретро-настрій (ВЗ. – 2006. – 28 вересня). 

7. Борт-інженер: “Усе це через мене!” (СП. – 2006. – 30 листопада). 

8. Енергетична агресія Москви, її мега-проекти (ПП. – 2006. – 8 грудня). 

9. З іншого боку, ми маємо колись мега-проект НСНУ (ПП. – 2007. – 9 

лютого). 

10. Розкритий секрет супер-дієти зірок Голлівуду. Дієта дуже проста: можна 

їсти все, що завгодно, з 18.00 до 18.05 (СП. – 2007. – 30 серпня). 

11. Журнал “Афіша” вперше презентує фото виставку під відкритим небом 

(Нов. – 2007. – №6. – С.51). 

12. Відколи в команді з’явився новий президент Вадим Рабінович, то можна 

бачити і чути про різноманітні піар акції клубу (СП. – 2008. – 10 січня). 

13. Головною фішкою вечора була присутність у журі конкурсу одразу двох 

іноземних багатіїв: чоловіка Саші Ніколаєнко Філіпа Раффіна та супер-моделі 

Наомі Кемпбелл (СП. – 2008. – 28 лютого). 

14. Але псевдо-істориків не бракує, ряди їх поповнюють молоді сили (ПП. – 

2008. – Квітень). 

15. Валентина Толкунова в 70-ті роки минулого століття була, як сказали б 

зараз, мега-зіркою (ВЗ. – 2008. – 22 травня). 

16. Якщо ж говорити про львівський рівень, то оператори кабельного 

зв’язку, які входять в асоціацію “Західно-Українська гільдія операторів 

кабельного телебачення”, заявляють про тиск, який чинять на них 



правоохоронні органи, перешкоджаючи нормальній роботі (ЛГ. – 2005. – 2 

червня). 

17. На примітивні питання загально-філософського змісту давав розумні 

переконливі відповіді (ЗВУ+. – 2005. – 9 червня). 

18. Кажуть, що 10-ти хвилинне перебування в печері омолоджує на рік 

(ЗВУ. – 2005. – 25 червня). 

19. Це книга “Рухнама” – “духовна конституція”, 400 сторінок псевдо-

фольклорної абракадабри (АГ. – 2005. – 10 серпня). 

20. Було оточення, до якого належав я [Іван Плющ], національно-свідоме, 

патріотичне, яке виплекало Ющенка, зробило з нього публічного політика (Е. – 

2005. – 13 жовтня). 

К. 

1. Зрештою, взявши на баланс кетчівські будинки, стан яких більш-менш 

задовільний, місто не наживе собі великої  проблеми (П. – 2005. – 17 

листопада). 

2. Виточені на камені біблійні сюжети народження Христа знайшли в одній 

із гробниць у східно-китайській провінції Цзянсу (СП. – 2005. – 29 грудня). 

3. Зустріччю з особливим присмаком в Астані власне і стали українсько-

російські пост-газові переговори (П. – 2006. – 12 січня). 

4. Покоління із відео-кліповим способом мислення просто не розуміє 

дискурсивної мови своїх “відсталих” предків (ЛГ. – 2006. – 9 лютого). 

5. Ще зовсім недавно він [Ярослав Кендзьор] зі значними труднощами 

відстояв на звітно виборній конференції крайової організації НРУ свою посаду 

голови (НБ. – 2007. – 16 серпня). 

6. З’явився й президент жовто-гарячого відтінку (ПП. – 2008. – Червень). 

7. В основі проекту ЄС лежить західно-європейська ідея (СП. – 2008. – 19 

червня). 

8. Веселий чоловік “проффесор” Зварич. Спочатку подав про себе 

неправдиві дані, а тепер їх спростовує. При чому, і спростовуючи, прибріхує 

(П. – 2005. – 12 травня). 

9. Хоч там як, а поки-що виходить так, що за всі справді тріумфальні візити 

президента Ющенка, котрий однозначно робить величезну справу, змінюючи 

політичну й економічну ситуації навколо нашої країни, відповідати доводиться 

прем’єр-міністру Тимошенко (Укр+. – 2005. – №4–5. – С.5). 

10. Завершує свій нехитрий пасаж словами: “Ось вам і лукава правда Віри”. 

При чому з тексту не випливає жодного зв’язку з пані Лясковською (П. – 2005. 

– 23 червня). 

11. Ну, Юлі то кінець-кінцем кінець прийде (ЛГ. – 2005. – 7 липня). 

12. Я маю наувазі Дунайський канал і розрекламований автобан Київ – 

Одеса, який насправді автобаном не є (Е. – 2005. – 14 липня). 

13. З чого слід зробити висновок: наділі подібні таланти слід знищувати в 

зародку! Безжально! (П. – 2005. – 7 липня). 



14. От і Ющенко най би спочатку попхав ту демократію на Північ до 

Лукашенка та й подивився, що з того вийде, а за одно й досвіду набрався (П. – 

2005. – 14 липня). 

15. При вашій появі всі лягають обличчям до низу і без жартів (СП. – 2005. – 

4 серпня). 

16. За минулий рік вона [Юлія Тимошенко] отримала всього-навсього 60 665 

гривень зарплати та 5062 гривні матеріальної допомоги (АГ. – 2005. – 10 

серпня). 

17. Взагалі перевірки такого штибу здійснюють що два роки (ЛГ. – 2005. – 

18 серпня). 

18. Важко сказати, скільки грошей отримає переможець, адже ситуація 

змінюється що дня (П. – 2005. – 25 серпня). 

19. Англієць працював зранку до вечора (АГ. – 2005. – 21 вересня). 

20. Чи багато потрібно для революційної ситуації? Достатньо всього-

навсього зупинити випуск горілки (АГ. – 2005. – 5 жовтня). 

Л. 

1. Та то, як по-правді, то половині галичан можна такі пам’ятники ставити 

(П. – 2005. – 20 жовтня). 

2. З огляду на ситуацію, яка склалася на сьогодні в середині президентської 

партії та навколо неї, я вважаю, що це розумно (П. – 2005. – 17 листопада). 

3. Гасло, яке було раніше, – “ми переможемо будь що будь” – так і не 

змінилося (П. – 2005. – 8 грудня). 

4. Я думав, що воно буде тривати принаймні зпівгодини (П. – 2006. – 5 

січня). 

5. Йдучи на зустріч представникам дистрибуції та прокату, уряд ухвалив 

рішення (П. – 2006. – 12 січня). 

6. Щоправда, шанси на перемогу в неї, кажуть, невеликі. Але втіха не втім 

(ЛГ. – 2006. – 23 лютого). 

7. Інша річ, на скільки ці скарги є об’єктивними (АВ. – 2006. – 3 березня). 

8. Особливо, якщо врезультаті слід сплатити мільйони доларів (СП. – 2006. –

2 березня). 

9. Що б ви зробили, коли б опинилися на безлюдному острові, а на зустріч 

Вам іде Наталія Вітренко? (П. – 2006. – 16 березня). 

10. Навіть у ночі мені снилось, що я збираю підписи (АГ. – 2006. – 29 

березня). 

11. Нічого не відкладайте назавтра, краще відкладайте на післязавтра – 

матимете два вільних дні (СП. – 2006. – 20 квітня). 

12. Петро Ласійчук очолює одне із трьох неформальних угруповань, які є в 

середині ЛОО УНП (П. – 2006. – 1 червня) 

13. На передодні другого туру президентських виборів  (СП. – 2006. – 31 

серпня). 



14. А якщо господарювати раціонально, експортуючи закордон зайвий газ 

власного видобутку, то його ціну для населення можна навіть знизити, а не 

підвищити (Е. – 2006. – 2 листопада). 

15. А по-батькові! (СП. – 2006. – 16 листопада). 

16. Рядові працівники, які сидять по-двоє, по-троє в одному кабінеті, носять 

здебільшого блакитні, часом бежеві сорочки (ПП. – 2006. – 29 грудня). 

17. Власника котельні ми не можемо знайти до нині (СП. – 2007. – 26 

липня). 

18. Такеж правило стосується Швеції і Швейцарії… (СП. – 2007. – 26 

липня). 

19. А в мене все по черзі: кар’єра, матеріальний достаток, соціальний статус, 

врешті решт, мама (ПГ. – 2007. – 5 жовтня). 

20. І я у своїх стрічках намагаюся простежити, що змінилося від тоді, як я 

знімав “Чоловіка і жінку” (ЛГ. – 2007. – 8 листопада). 

М. 

1. Колишній міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко своїм наказом 

обмежував кількість вузів і факультетів в середині одного вузу для одночасної 

подачі документів (ВЗ. – 2008. – 3 січня). 

2. Україна вже у шосте братиме участь у пісенному конкурсі “Євробачення” 

(СП. – 2008. – 28 лютого). 

3. Іноді фразу-другу скаже. Наприклад, про сварки у середині коаліції (ВЗ. – 

2008. – 5 червня). 

4. Я ніби-то нічого не втрачала, слава Богу (Е. – 2005. – 2 червня). 

5. Причиною невдоволення і страйку людей стала, ніби-то, 

антигосподарська діяльність Інституту землеробства і тваринництва західного 

регіону проти вищезгаданого господарства (П. – 2005. – 4 серпня). 

6. Так, він [Іван Франко] рецензував перший том “Історії України-Руси”, 

немов би прагнув довести, що краще знає історію, ніж Грушевський (ЛГ. – 

2005. – 25 серпня). 

7. Боже мій, час, ніби-то, й не промайнув (Е. – 2005. – 8 вересня). 

8. Правоохоронці ніби-то пропонували Вам дати свідчення проти Віктора 

Медведчука (СП. – 2005. – 15 вересня). 

9. Тепер Юлію Володимирівну можна “садити”. Залишається питання – 

наскільки? Можна, як у старі добрі часи, днів на 40, щоб просто полякати і 

змусити домовлятися (АГ. – 2005. – 21 вересня). 

10. Нова ж влада своїми нічим не підтвердженими євроілюзіями, в наслідок 

яких ми стали ще залежнішими від Росії, привела до такого пересичення, що 

як проросійську, так і відверто антиросійську карту в Україні будуть 

розігрувати тільки політичні маргінали (ЛГ. – 2005. – 6 жовтня). 

11. Як В. Максимов, так і В. Чепак спростували інформацію, що на території 

Львівщини ніби-то знайдено два трупи молодиків, які, можливо, стріляли у 

екс-губернатора області (СП. – 2005. – 8 грудня). 



12. Дозвольте прокоментувати Ваші слова від 16 лютого що до листа 

звільненого з роботи лікаря в 4-й МКЛ (П. – 2006. – 23 лютого). 

13. Ніби-то всі повинні були когось обирати (Е. – 2006. – 16 березня). 

14. В першому випадку Янукович, згідно з Міщенком, ніби-то “відкупився 

від своєї жертви…” (СП. – 2006. – 27 липня). 

15. Ніби-то їздить у Секретаріат Президента з проханням призначити його 

на іншу  (ВЗ. – 2006. – 10 серпня). 

16. Він ніби-то доктор економічних наук, але не дуже грамотний (СП. – 

2006. – 31 серпня). 

17. Вчора на прес-конференції Мельниченко продемонстрував журналістам 

уривок із запису ніби то розмови між Ющенком і Кучмою у серпні 1999 року 

(СП. – 2007. – 20 вересня). 

18. Що п’ять років у гуртожитках проводять ремонт коридорів і блоків (ЛГ. 

– 2007. – 27 вересня). 

19. З моєю колегою було теж саме (АГ. – 2005. – 31 серпня). 

20. Запитую у товариша: “Щоб ти зробив, якщо б виграв кілька тисяч 

гривень?” (СП. – 2007. – 4 січня). 

Н. 

1. Непогана кандидатура на посаду голови ОДА, здатна знаходити спільну 

мову і з Президентом Ющенком, і з прем’єром (будь яким) (НБ. – 2007. – 16 

серпня). 

2. Ульянченко Віра Іванівна до парламенту потрапила 16 березня 2005 

року… Генпрокуратура оголосила Улянченко в розшук (П. – 2005. – 8 

вересня). 

3. 1916-го Ремарк доброволцем піде на Західний фронт (П. – 2005. – 13 

жовтня). 

4. Головний редактор “Фактів” Олександр Швец (СП. – 2006. – 9 березня). 

5. Ледь не втратив посади через історію з Монікою Левінскі [Білл Клінтон] 

(СП. – 2006. – 12 жовтня). 

6. В Україну прибув прем’єр-міністр Республіки Польща Ярослав Качиньскі 

(ЛГ. – 2006. – 16 листопада). 

7. Тим часом, за даними поліції, Захарьян не висловив ніяких погроз на 

адресу сенатора (СП. – 2008. – 14 лютого). 

8. Півзахисники: Рональдін’ю (Бразилія, Барселона)… (ВЗ. – 2005. – 22 

вересня). 

9. Третю сходинку в рейтингу “сильних світу цього” зайняв П’єр Омід’яр 

(ЛГ. – 2005. – 13 жовтня). 

10. Уряд ліквідував “Укрспецюст” [рухомий рядок] (5-й. – 2006. – 5 квітня). 

11. Христина Деревянко. 18 років. Зріст 172 см (90-63-93) (ВЗ. – 2006. – 16 

листопада). 

12. Однією з найпоширеніших підстав для зміни, як свідчить статистика 

Мінюсту, стає неблагозвучність імені чи прізвища (СП. – 2006. – 28 грудня). 



13. Міністр із проблем рівноправності Італіїї 32-річна Мара Карфан’я, 

колишня модель і телеведуча, позувала напівоголеною для календарів і 

чоловічих журналів (ЛГ. – 2008. – 15 травня). 

14. Їхній [ковалів] заробіток – грати та двері для офісів (К1. – 2006. – 8 

травня). 

15. Її також з голими грудьми зазнімували на пляжі папарацци (СП. – 2005. – 

5 травня). 

16. Фрази на кштал: «А тепер я покажу вам наш сімейний альбом!» або: 

«Подивіться, як вчиться наш син!» значно економлять продукти і випивку (СП. 

– 2005. – 5 травня). 

17. Її [Кристіни Річчі] батько був психіатором, приймав хворих у власному 

будинку (П. – 2005. – 12 травня). 

18. Та месідж у зв’язку з такою ось вільно конвертованою банкою [з 

повітрям Майдану] прочитується просто глобальний (ДТ. – 2005. – 21 травня). 

19. Він [апостол Петро] був похований на Ватіканському пагорбі (ЗВУ+. – 

2005. – 9 червня). 

20. Після цього народні депутати Тарас Чорновіл та Олександр Кисельов 

взяли Тіхонова на поруки (П. – 2005. – 23 червня). 

О. 

1. А хто найняв кіллера? Та самі ж депутати (П. – 2005. – 23 червня). 

2. У “Папарацці” на компроміс не пішли (АГ. – 2005. – 22 червня). 

3. Так що, думаю, після тієї екскурсії незабаром стану тінейджером (ЗВУ. – 

2005. – 25 червня). 

4. Уже тоді стало відомо, що до будинку прицінюється О. Деріпаска (СП. – 

2005. – 30 червня). 

5. На інтерв’ю її [Кеті Холмс], як і скрізь останнім часом, супроводжувала 

приставлена Крузом наставниця із сайєнтології Джессіка Родрігес (АГ. – 2005. 

– 20 липня). 

6. Особи в пагонах, звичайно, знають прізвища тих, хто вчинив цей злочин, 

але чи вистачить у них сміливості їх назвати? (П. – 2005. – 4 серпня). 

7. Першим тривожним дзвіночком для Руслани став журнал “Папарацці” 

(АГ. – 2005. – 3 серпня). 

8. Папарацці, який полював за Брітні Спірс, отримав кулю у ногу (СП. – 

2005. – 11 серпня). 

9. Тінейджерів, членів расистської банди, ув’язнено на півночі Англії (П. – 

2005. – 18 серпня). 

10. Були намагання організувати громади, але сайєнтологія не набула в нас 

значного поширення (ЛГ. – 2005. – 18 серпня). 

11. Я мав нагоду спілкуватися з її проповідником японцем Шоічі Кімурою 

(ЛГ. – 2005. – 18 серпня). 

12. Не буде повернення до антицівілізації, і це теж тішить (ЛГ. – 2005. – 25 

серпня). 



13. У Петра Олійника прокинувся інстинкт кіллера (СП. – 2005. – 25 

серпня). 

14. Шофер не збрехав: чотири миловидних симпатичних дівчинки, що одна 

за одною випурхнули з машини, дійсно були на будь-який смак – блондинка, 

брюнетка, руденька і шатенка з русявою міліровкою (АГ. – 2005. – 14 вересня). 

15. Цілком імовірно, що з першої спроби команда Єханурова не набере 

потрібної кількості голосів, а це може ще більше дистабілізувати ситуацію в 

країні (Е. – 2005. – 15 вересня). 

16. Лотореї “Трійка”, “Кено” (АГ. – 2005. – 12 жовтня). 

17. Крім мера, в місті є сіті-менеджер (П. – 2005. – 13 жовтня). 

18. Так-сяк оглядає себе, біцепси-тріцепси напружує (СП. – 2005. – 27 

жовтня). 

19. За замахом на Кеннеді, а також за скасованою спробою замаху в Тампе, 

на думку авторів, стояли три мафіози (СП. – 2005. – 8 грудня). 

20. Швидше за все саме 30-річній блондинці і красуні [Шарліз Терон] 

запропонують контракт на роль у рімейку фільму “Казино Ройял” (СП. – 2005. 

– 8 грудня). 

П. 

1. Заключні епізоди будуть зняті на термальному курорті Карлови Вари на 

заході Чеської республіки (СП. – 2005. – 8 грудня). 

2. Тож і перемогти, теоритично, мусив східняк (І. – 2005. – 30 грудня). 

3. Для отримання призу потрібно обов’язково передплатити спиритичний 

журнал (СП. – 2006. – 5 січня). 

4. Дайте вату і бінти, ми покажем вам фінти! (АГ. – 2006. – 18 січня). 

5. У позові стверджується, що журналіст Тімоті О’Брайен спотворив деталі 

особистого життя й фінансової діяльності магната (АГ. – 2006. – 8 лютого). 

6. Англійський скульптор Марк Куін обезсмертить скандально відому 

супермодель Кейт Мос у бронзі (СП. – 2006. – 16 лютого). 

7. У моду повертаються лосіни (СП. – 2006. – 9 березня). 

8. Даруйте, за “диферамби” власній професії [пунктуацію збережено] (П. – 

2006. – 9 березня). 

9. Також рекомендується вживати настоянку женьшеню, елеотерококу, 

китайського лимоннику, родіоли рожевої (АГ. – 2006. – 17 травня). 

10. Індійський бог любовної пристрасті Кама змальовувався у вигляді 

прекрасного юнака, який сидить на папугаї (СП. – 2006. – 22 червня). 

11. У вівторок на зустріч із львівськими операторами завітав представник 

каналу “Євроспорт” Бенджамін Дешайе (ЛГ. – 2006. – 6 липня). 

12. Займається фітнесом, любить екстримальний відпочинок (ВЗ. – 2006. – 

20 липня). 

13. Тату, що таке “паранойя”? (СП. – 2007. – 25 січня). 

14. До якої міри ви можете експерементувати в літературі? (ПГ. – 2007. – 21 

вересня). 



15. Це заїжджені дороги так званих стандартних методів експерементування 

(ПГ. – 2007. – 21 вересня). 

16. Турок Ілкер Йілмаз оволодів мистецтвом стрільби потічком молока 

прямо з власного ока (СП. – 2007. – 4 жовтня). 

17. При погляді на львівські вивіски, білборди, сітілайти згадується відомий 

ще з радянських часів мультфільм (ВЗ. – 2008. – 3 липня). 

18. Вони приємно враженні гостинністю та добродушністю українців (ЛГ. – 

2005. – 2 червня). 

19. Своєрідним змаганням між двома найвпливовішими людьми України є й 

закордоні поїздки (П. – 2005. – 16 червня). 

20. Та ж партія “Держава” Васільєва, який протестує проти перенесеня 

центру УГКЦ, має свої організації в декількох регіонах (ЛГ. – 2005. – 18 

серпня). 

Р. 

1. А ще я пригадую шефа пана Петра, голову міському комсомолу Ореста 

Яремчука (П. – 2006. – 2 березня). 

2. Говорять, що розлученя – це важкий процес (СП. – 2006. – 2 березня). 

3. Виявили вірус пташиного гриппу (24. – 2006. – 27 квітня; рухомий рядок). 

4. Великий штраф очікує того, хто спіймає синицю, яка є стараним 

мисливцем на комах (СП. – 2006. – 22 червня). 

5. Порушник цього закону повинен заплатити королівський податок 60 

шиллінгів (СП. – 2006. – 22 червня). 

6. Офіцери говорять, що кіллер, обличчя якого на плівці не видно, увійшов у 

під’їзд разом з Політковською (СП. – 2006. – 12 жовтня). 

7. І як з’ясувалося: чим менше бібліотек, тим більше голосів відано за 

Януковича – дуже смішно! (ПГ. – 2007. – 21 вересня). 

8. Учора їхала зі Здолбунева до Львова (П. – 2005. – 14 липня). 

9. Фотограф Бред Діаз здійснював спостереження за будинком [Брітні Спірс] 

у Малібу в суботу ввечері, коли в нього вистрілили, розповів представник 

поліції Стів Сміт (СП. – 2005. – 11 серпня). 

10. Це міг зробити будь-хто з тих, хто проїзджав мимо або перехожий (СП. – 

2005. – 11 серпня). 

11. Після позаторічної приватизації “Криворіжсталі” Пінчуком та 

Ахметовим ринок металопрокату в Україні був фактично розподілений (АВ. – 

2005. – 28 жовтня). 

12. А чого вартує створена під “сірого кардинала” шість років тому посада 

декана факультету державного управління та місцевого самоврядування, на 

утримування якої теж витрачаються державні кошти, але яка є не легітимною? 

(П. – 2005. – 19 травня). 

13. З якогось великого дива управлінці цієї, сто років немитої, споруди 

зажадали 2,5 млн. євро за проведення конкурсу (ДТ. – 2005. – 21 травня). 



14. Ті, у кого не має таких квитанцій про оплату за свої магазини, не 

зможуть юридично довести, що взагалі платили за свої “бутіки” у торгових 

центрах (СП. – 2005. – 9 червня). 

15. Він (здивовано): “Незнаю!” (СП. – 2005. – 9 червня). 

16. “Дівчино, а у мене є два квиточки на концерт Smash!” – “Та не вже! 

Щастить тобі… Двічі сходиш” (СП. – 2005. – 21 липня). 

17. Сподівань на те, що наступний склад парламенту буде суттєво кращим, у 

більшості українців також не має (ДТ. – 2005. – 13 серпня). 

18. Навіщо йому тепер аж до не пристойності боротися за відновлення 

депутатського мандату на 6 місяців (НБ. – 2005. – 22 вересня). 

19. І, не зважаючи на свої 48 років, миттєво пустився у нову любовну 

пригоду (АГ. – 2005. – 12 жовтня). 

20. Кандидатури на посаду міського голови обласна “Батьківщина” також 

поки що немає (П. – 2005. – 24 листопада). 

С. 

1. Проте нічого спільного з шахтарями чи вуглевидобуванням стрічка немає 

(АГ. – 2006. – 15 лютого). 

2. Моєму щастю не має меж (Е. – 2006. – 10 березня). 

3. Ми свідомо не зупиняємося на питання [так у тексті] про те, чи була ця 

смерть самогубством. З цього приводу досі не має єдиної думки (ГС. – 2006. – 

7 березня). 

4. Наперекір будь-яким перешкодам ніяк несформованого книжкового ринку 

в Україні (П. – 2006. – 25 травня). 

5. Пошкодуй хлопця, йому і так не переливки у цьому житті (СП. – 2006. – 

31 серпня). 

6. А раніше неможна було сказати?! (СП. – 2006. – 12 жовтня). 

7. Іван Малкович, юнат [титр] (5-й. – 2007. – 28 червня). 

8. Сергій Лекарь [титр] (5-й. – 2008. – 18 липня). 

9. Міхал Міхалский [титр] (ТРК Люкс. – 2008. – 22 липня). 

10. Кіно приурочене як раз до Дня незалежності (Д. – 2008. – 22 серпня). 

11. Передбачається, що кошти, які Deutsche Bank надасть студії, підуть на 

бюджети 30 фільмів, включаючи такі потенційні блокбастери як сіквел 

“Трансформерів” та нову версію “Зоряного шляху” [пунктуацію збережено] (Д. 

– 2008. – 17 липня). 

12. Книгарні у Львові зникають, музеї висиляють (ВЗ. – 2008. – 21 липня). 

13. На інтернет-форумах і в коментарях до статтей про війну в Грузії 

тривають жорсткі словесні перепалки між представниками східних і західних 

регіонів України (ЛГ. – 2008. – 21 липня). 

14. Марк підтримує Бориса, який скористався підтримкою жюрі на концерті 

і залишився у Зірковому домі [титр] (Н. – 2008. – 29 жовтня). 

15. Національна рада з роду не приймала жодних рішень, які стосувалися б 

суто російських чи російськомовних каналів (ВЗ. – 2008. – 6 листопада). 

16. Боря й справді вважає себе мега-стар [титр] (Н. – 2008. – 12 листопада). 



17. Тендири для банків [титр] (5-й. – 2008. – 13 листопада). 

18. Які висновки зробили для себе з агіт-турів, в які їздили? (Інф. – 2008. – 

18 листопада). 

19. У Луцьку невиплачуватимуть зарплату? (ЛГ. – 2008. – 27 листопада). 

20. Знайти нову нагоду, щоби шокувати пів України, буде доволі складно 

(Інф. – 2008. – 2 грудня). 

 

Завдання 15. З’ясувати, яких помилок у наголошуванні припустилися 

тележурналісти в прямому ефірі? Виправити ці помилки. 

1. До школи не піду́ть (ТРК Люкс. – 2007. – 16 лютого). 

2. Квіти до пам’ятника Тарасо́ві Шевченкові (ТРК Люкс. – 2007. – 7 

березня). 

3. Такі зірко́ві гравці (К1. – 2008. – 2 липня). 

4. Підозрюваний стояв на обліку у психоневрологічному диспа́нсері (СТБ. – 

2008. – 3 липня). 

5. Приїхав вступати на комп’ютерну інженері́ю (ТРК Люкс. – 2008. – 4 

липня). 

6. Побільшає також конвеєрів для бага́жу (5-й. – 2008. – 7 липня). 

7. На зеленому су́кні (НТА. – 2008. – 7 липня). 

8. На родючих ґру́нтах (5-й. – 2008. – 7 липня). 

9. Проголосований в парламенті лише в першому чи́танні (СТБ. – 2008. – 7 

липня). 

10. Під стіна́ми Софії (1+1. – 2008. – 9 липня). 

11. Ціни на соціальні со́рти хліба (5-й. – 2008. – 12 липня). 

12. Юнак був п’яни́й (5-й. – 2008. – 13 липня). 

13. Виділили стільки ж танцпо́лів (Перший діловий. – 2008. – 13 липня). 

14. Сільськогоспо́дарська компанія (ЛТБ. – 2008. – 14 липня). 

15. Судна́ рухаються дуже повільно (5-й. – 2008. – 16 липня). 

16. Диспа́нсерне обстеження (Львів ТБ. – 2008. – 16 липня). 

17. Однора́зова акція (Львів ТБ. – 2008. – 16 липня). 

18. Маючи паспортні ві́домості, оформити кредит (1+1. – 2008. – 16 липня). 

19. Оновили електромережу́ (СТБ. – 2008. – 16 липня). 

20. Помічає найдрібніші по́милки (СТБ. – 2008. – 16 липня). 

21. Його прия́теля Павла Федіва поранили (5-й. – 2008. – 18 липня). 

22. Внутрішній ва́ловий продукт також зростатиме (5-й. – 2008. – 18 липня). 

23. Таку ви́нагороду пропонує (ТРК Люкс. – 2008. – 18 липня). 

24. Над ліжка́ми прикрашали (ТРК Люкс. – 2008. – 18 липня). 

25. Не відповідають ви́могам безпеки (1+1. – 2008. – 18 липня). 

26. Білий ма́рмуровий тризу́б (5-й. – 2008. – 18 липня). 

27. Дуже зараз щільна́ боротьба (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 

28. Віддає м’яч Тарасу́ Петрівському (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 

29. Прострі́л – і Всеволод Романенко випереджає (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 

30. Мі́зерний відрізок часу (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 



31. Нічого но́вого немає (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 

32. Винести за ду́жки (ТРК Україна. – 2008. – 20 липня). 

33. Пішки пройти півтора кіло́метри (ТРК Люкс. – 2008. – 21 липня). 

34. Проскочи́в пішоходний перехід (5-й. – 2008. – 18 липня). 

35. Закарпатці приве́зли до Львова (ТРК Люкс. – 2008. – 18 липня). 

36. Поверне́мось з новою серією журналістських розслідувань (ICTV. – 

2008. – 18 липня). 

37. Яскраву ілюстрацію цьо́го бачимо (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 

38. Одно́го останнього пасу бракувало (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 

39. Втрути́тися в ці події (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 

40. Місце “Газовика” за́йняла ця команда (ТРК Україна. – 2008. – 20 липня). 

41. Надворі́ літо (ЛТБ. – 2008. – 21 липня). 

42. Вже цьо́го року (ТРК Люкс. – 2008. – 21 липня). 

43. Ремонтували недавно, лише рік то́му (ТРК Люкс. – 2008. – 21 липня). 

44. “Шахтар” поверне́ться до Львова (ТРК Люкс. – 2008. – 21 липня). 

45. Я не гово́рю зараз про мову (5-й. – 2008. – 21 липня). 

 

Завдання 16. Виявити відхилення від норм пунктуації та інші 

мовностилістичні помилки. Виконати правку тексту. 

А. 

1. Цього разу його довезли разом із шубою прямо до дверей гуртожитку, і 

навіть через прохідну провели (Х. – 2003. – №2. – С.5). 

2. Фактично ситуація така: три роки можна нічого не робити, і, вчитись, 

виконуючи досить невеликий мінімум роботи (Х. – 2003. – №2. – С.6). 

3. Також хочу потрапити у великі країни, як-от Франція, Німеччина, 

Британія, Іспанія (Е. – 2004. – 5 лютого). 

4. І все б добре, та тільки гроші за оренду бізнесмени платити не поспішали, 

і більше року годували Паньє обіцянками (ВВ. – 2004. – 20 лютого). 

5. Грузин заходить в автобус і бачить дуже симпатичну англійку і уважно 

дивиться на неї, не відводячи очей (СП. – 2004. – 8 квітня). 

6. Крім того, у кожного з маніяків у дитинстві, чи в юності відбувалося щось 

трагічне (СП. – 2004. – 8 квітня). 

7. Тому не варто псувати собі настрій та стосунки в сім’ї, а також копіювати 

ровесниць свого чоловіка в одязі, манері поведінки, або тягти його на 

дискотеку, молодіжні вечірки (СП. – 2004. – 6 травня). 

8. Вони як освічені люди просто дуже добре розуміли, з чим мають справу, в 

них ілюзій щодо радянської держави не було (ЛГ. – 2004. –  8 квітня). 

9. Він забрав свою поп-діву, після чого сцену зайняла колишня “віагрівка”, а 

тепер затята рокерка, Альона Вінницька (АГ. – 2004. – 12 травня). 

10.  Саме тоді американський космічний корабель багаторазового 

використання “Колумбія” при вході у щільні шари атмосфери над північним 

Техасом, розвалився на висоті приблизно 60 кілометрів (ДТ. – 2003. – 8 

лютого). 



11.  Його не можна стерти, як будь-яку інформацію в комп’ютері чи 

розмазати, як болото на асфальті (Х. – 2003. – №2. – С.8). 

12. Пам’ятним залишається липень минулого року, коли у французькому 

Ліоні, під час півфінального матчу Кубку конфедерацій проти збірної Колумбії 

втратив свідомість, а згодом помер від серцевої недостатності, камерунський 

півзахисник Марк-Вів’єн Фое (СП. – 2004. – 29 січня). 

13. Тобто, кошти скерували на розрахунковий рахунок Львівського 

хлібозаводу, як погашення заборгованості одного підприємця перед 

хлібозаводом (СП. – 2004. – 29 січня). 

14. Згодом, перевіркою встановили, що в платіжних дорученнях вказано про 

повернення пайового внеску (СП. – 2004. – 29 січня). 

15. Однак, через певні зловживання окремих посадових осіб ЖБК, 

будівництво не завершено й досі (СП. – 2004. – 29 січня). 

16. Через деякий час, городяни звернулися з прибутковими касовими 

ордерами до керівництва ЖБК аби з’ясувати подальшу долю своїх фінансів 

(СП. – 2004. – 29 січня). 

17. Зараз прокуратура Львова головному бухгалтеру ЖБК інкримінує 

привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, й 

невдовзі суд винесе своє рішення (СП. – 2004. – 29 січня). 

18. У свій час я отримав музичну освіту й до написання дисертації, іноді, 

підробляв музикантом (СП. – 2004. – 22 січня). 

19. Зараз, Зореслава Ромовська перебуває у Києві (СП. – 2004. – 22 січня). 

20. Не знайшовши товариша я поїхав додому (СП. – 2004. – 22 січня). 

Б. 

1. Зараз, вона також звикла до схожих речей (СП. – 2004. – 22 січня). 

2. Тому, зваживши усі “за” і “проти” я вирішив, що моє місце на 

телебаченні, власне куди я й пішов (СП. – 2004. – 22 січня). 

3. Зараз, щось починає налагоджуватися, а тоді були найважчі роки й 

професори, мої викладачі були “викинуті з життя” (СП. – 2004. – 22 січня). 

4. Але те, що вони [стимулятори] попри тимчасовий ефект підточують 

організм – факт незаперечний (ВЗ. – 2004. – 29 січня). 

5. Стомившись чекати справедливості Паньє здійснює, як виявилося, 

фатальну для себе помилку (ВВ. – 2004. – 20 лютого). 

6. Саме тоталітарний режим, заради свого становлення і зміцнення, знищив 

мільйони українських селян голодом (СП. – 2004. – 19 лютого). 

7. Випивши чарку, він поблід, позеленів і, ледве пошіптуючи запитав (СП. – 

2004. –  4 березня). 

8. У вівторок, 9 березня, мало відбутися друге судове засідання в цій справі, 

але через подане клопотання, її розгляд було призупинено (ЛГ. – 2004. – 11 

березня). 

9. Останнім часом я прочитав у пресі про те, що суд, з незрозумілих причин, 

залучив до справи [Лазаренка] як докази і плівки Мельниченка (ПіК. – 2004. –  

№12. – С.19–20). 



10. Не можу повірити в те, що, формулюючи думку чи, висловлюючись 

модними фразами з телефільмів, малюючи психологічний образ маніяка як 

реакційну дестабілізуючу силу, він тим самим образив всіх без винятку 

мешканців Львова та тих, хто з цікавості чи виробничих потреб опинився того 

дня в місті (ЛГ. – 2004. –  8 квітня). 

11. Іноді рішення про вбивство визріває за кілька хвилин, під впливом 

обставин (СП. – 2004. – 8 квітня). 

12. Можливо, що самостійну гру, в разі провалу проекту Литвина, почнуть 

Олександр Зінченко чи Тарас Чорновіл (ЛГ. – 2004. – 22 квітня). 

13. Після приїзду в Москву, Влад [Топалов із дуету “Smash”] почав виявляти 

до Насті [Стоцької] увагу: присвячував вірші, запрошував у дорогі ресторани, 

дарував подарунки (СП. – 2004. – 22 квітня). 

14. Однак, львівські футболісти непогано вибудувавши оборонні редути, не 

дозволили київській машині набрати максимальних обертів (СП. – 2004. – 6 

травня). 

15. Засмутивши Тлумака, кияни зменшили тиск на ворота “Карпат”, тим 

самим, даючи можливість гостям розгорнути атакувальні дії (СП. – 2004. – 6 

травня). 

16. Спокуса проте велика (ДТ. – 2003. – 8 лютого). 

17. Зазначу проте, що осінні акції протесту були наймасовішими за всю 

історію незалежності (ПіК. – 2003. – №5. – С.14). 

18. І хто ж, цікаво, буде визначати важливість тих законів, га? Може так 

само народ? (П. – 2003. – 10 квітня). 

19. Правда ніхто ніде не говорив, що Алексій – кадровий офіцер КДБ  (П. – 

2003. – 10 липня). 

20. Викинь, викинь. Може це падло не помітить (СП. – 2004. – 29 січня). 

В. 

1. Насправді ж, у платіжних дорученнях стояли реквізити Львівського 

хлібозаводу (СП. – 2004. – 29 січня). 

2. Наталочко а хто ще з ним приходить? (СП. – 2004. – 22 січня). 

3. Тобто, не має значення чи перебувала жінка з чоловіком у шлюбі та чи 

визнає батько власну дитину (СП. – 2004. – 22 січня). 

4. Однак, виробники запевняють, що дослідну модель незабаром зменшать 

удвічі (СП. – 2004. – 22 січня). 

5. Однак, я забронював номер у дорогому готелі (СП. – 2004. – 22 січня). 

6. Однак, тоді у нашій країні все дуже швидко змінювалося (СП. – 2004. – 22 

січня). 

7. Однак, сам він заявляє, що ще не визначився щодо своєї участі в 

президентських виборах (ВВ. – 2004. – 20 лютого). 

8. Тобто, від затвердження цього документа залежить розвиток політичної 

ситуації в період до президентських виборів (П. – 2004. – 1 березня). 

9. За останні роки парламент декілька разів ухвалював закон про вибори. До 

того ж, у різних модифікаціях (П. – 2004. – 1 березня). 



10. Чоловікам як і жінкам подобаються подарунки, але вони відрізняються 

[так у тексті – А. К.] (СП. – 2004. – 15 квітня). 

11. Навіть тепер, коли Крістіні Агілері 22 роки, і вона стала відомою 

співачкою, відзначеною вже двома нагородами престижної премії Grammy, 

поп-зірка, за її власним визнанням, відчуває часом дивовижні приступи паніки 

і страху (СП. – 2003. – 30 січня). 

12. Ми проходимо крізь сезони зміни настроїв і простір, у якому живемо 

адаптується, змінюється, відбиваючи наші бажання (ЛГ. – 2003. – 8 серпня). 

13. В цьому сутність і всіх пропозицій, які вже були і які ВР не підтримала, і 

які знову запропоновані (ЛГ. – 2003. – 28 серпня). 

14. Зміна діяльності, гастролі, непогана зарплатня – поєднання цих речей 

мені сподобалося й я почав думати, чи тим я займаюся у житті (СП. – 2004. – 

22 січня). 

15. Пісня, яку виконуватиме Руслана, і на яку їй ще треба зняти кліп, 

називатиметься “Дикі танці” (ВЗ. – 2004. – 29 січня). 

16. Згодом, це бажання перетворилося у нав’язливу ідею і вже до 11 років 

дівчинка [Ісла Фішер] знайшла собі агента! (СП. – 2004. – 5 лютого). 

17. 17 лютого в Сихівському місцевому суді відбулося перше засідання у 

справі про визнання недійсним земельного аукціону, на якому продали 

земельну ділянку родини Пєтухових, і який став причиною самогубства 

Станіслава Шендрика (ЛГ. – 2004. – 19 лютого). 

18. Це була правильна позиція, яка відповідає світовій практиці і тому 

сьогодні мене дуже засмучує надмірна політизація головного банку країни 

(АГ. – 2004. – 18 лютого). 

19. СБУ перейнялася цією проблемою, зв’язалася з німецькою стороною і 

отримав завдання Кравченко (ЛГ. – 2004. – 26 лютого). 

20. А тому [такий балакучий], що в молодості я брав участь у багатьох 

міжнародних зустрічах, і мені весь час доводилося розмовляти (СП. – 2004. – 8 

квітня). 

Г. 

1. Вони мають розуміти, якщо молодим людям добре разом, і їм не заважає 

вік, чи варто переживати, що їх шлюб не такий як у всіх (СП. – 2004. – 6 

травня). 

2. Справа була в тому, що викладач всім дає таке запитання і потрібно було 

сказати як студент бачить образ цього викладача (Х. – 2003. – №2. – С.5). 

3. Зима, ніч, холод – там настільки самотньо, що навіть найстрашніші 

дівчата, за сусіднім столиком виглядають як фіналістки конкурсу краси (Х. – 

2003. – №2. – С.6). 

4. Ми сподіваємось що цими порадами ви скористаєтесь лише у крайньому 

випадку, а для тих студентів хто вчить відповіді на білети пропонуємо 

наступне (Х. – 2003. – №2. – С.9). 

5. На іспиті білет, номер якого витягнули відраховуємо і списуємо (Х. – 

2003. – №2. – С.9). 



6. І ось на тлі цих всіх жахливих новин хтось добивається, аби речі, що 

мають історичну та мистецьку цінність потрапили в храми, де парафіяни 

забувають погасити свічки? (П. – 2003. – 8 травня). 

7. Та й про те, яке суспільство Рай – відкрите чи ні – теж ніхто до ладу не 

знає (ЛГ. – 2003. – 27 серпня). 

8. Футболіст, який нашпигований стимулюючими препаратами – це 

справжнє стихійне лихо на полі (ВЗ. – 2004. – 29 січня). 

9. Острівець, з якого все ще лунають голоси опозиції поволі звужується (П. – 

2004. – 11 березня). 

10. Сивий босий чоловік, руками, що трясуться протягує продавцю пачку 

брудних купюр і просить пляшку горілки (СП. – 2004. – 1 квітня). 

11. Те, що відбувається у цьому місті є абсолютно невдалою репетицією 

тактики і стратегії протягування кандидата від влади, це – повний провал 

підготовки виборчої кампанії (ПіК. – 2004. –  №12. – С.13). 

12. Що Ви встигли зробити за ці три місяці, відколи на сцені і які плани на 

найближчий час? (СП. – 2004. – 8 квітня). 

13. По-дев’яте, у житті будь-якої жінки настає момент, коли вона починає 

шукати глибинний зміст її життя, у філософських книгах, коли чоловік в той 

же момент над цим не замислюється (СП. – 2004. – 8 квітня). 

14. – Увесь час ти мені докоряєш! Говориш, що я тебе не кохаю!, – кричить 

чоловік жінці (СП. – 2004. – 1 квітня). 

15. Як і на президентських виборах 1999 року, і на двох минулих 

парламентських виборах, виборці очікують маніпуляцій уряду (П. – 2004. – 30 

вересня). 

16. Красуня Летісія Каста, відома не тільки як талановита супермодель, але і 

як актриса, на рахунку у якої робота в знаменитій комедії “Астерікс і Обелікс 

проти Цезаря” (СП. – 2004. – 30 грудня). 

17. І коли після року навчання в Америці, після безкінечних усмішок, “сорі” 

і шику тамтешніх аеропортів, літак приземлився на зарослій травою злітній 

смузі у Борисполі, я відчула рідний неповторний колорит України (ЗВУ. – 

2004. – 27 травня). 

18. Проїхавшись кілька метрів дівчина нервово вискакує з машини (СП. – 

2004. – 17 червня). 

19. Категорично проти, на початках, була тільки моя мама (ВЗ. – 2004. – 9 

вересня). 

20. Потім, так само електронним зв’язком, бланки, уже готові до видачі, 

скерують до нас (ВЗ. – 2004. – 9 вересня). 

Ґ. 

1. Чоловік приходить з роботи, і собака раптом зустрічає його при цьому 

злісно гавкаючи (СП. – 2004. – 21 жовтня). 

2. Після невдачі проекту “Янукович – президент”, донецька фінансово-

промислова група оперативно перекинула всі свої ресурси на проект “Шахтар” 

– володар Кубка УЄФА” (АГ. – 2004. – 15 грудня). 



3. А у разі її провалу можна, без проблем уникнути відповідальності (П. – 

2004. – 20 травня). 

4. Також, дехто із його команди намагається показати, що на користь 

прем’єра вже зібрано п’ять млн підписів (П. – 2004. – 26 серпня). 

5. Спортивне шоу проб’є величезну дірку в бюджеті країни, а отже добряче 

спустошить гаманці платників податку (АГ. – 2004. – 11 серпня). 

6. Здрастуй Дідусю Морозе! (СП. – 2004. – 30 грудня). 

7. Віктор Володимирович [Медведчук] багато в чому прийняв на себе потік 

критики, пов’язаний із президентською владою взагалі й особисто Леонідом 

Кучмою, зокрема (СП. – 2005. – 27 січня). 

8. Аналіз результатів виборів у другому турі засвідчив про те, що там, де ми 

підтримали Віктора Андрійовича, де були наші потужні впливи, і був 

створений специфічний фактор мультиплікатора, це забезпечило йому хороші 

результати у другому турі (СП. – 2004. – 16 грудня). 

9. Питання, яке піднімає поїздка Зінченка у Москву, – це умови, на яких 

путінці готові “покласти яйця в ющенківський кошик” і ті, на котрих вони 

можуть дозволити Ющенкові рекламувати себе в Росії (П. – 2004. – 5 серпня). 

10. Президентські вибори в Україні, які відбудуться наприкінці жовтня вже 

зараз кидають довкола себе велику тінь (П. – 2004. – 26 серпня). 

11. Гроші виділені для французів пробанячив пан Кравців, і всіх чомусь 

дуже стало цікавити, з ким то пан Ігорко був на забаві (П. – 2005. – 21 квітня). 

12. Відчували себе людьми другого сорту “насолоджуючись” пейзажами 

озера крізь паркан (П. – 2005. – 21 квітня). 

13. За словами вчених людина забуває імена і обличчя майже всіх своїх 

однокласників через 22 роки після закінчення школи (СП. – 2005. – 17 

березня). 

14. Отже наразі можливий похід Буняка до Києва залишається примарним 

(П. – 2005. – 24 березня). 

15. Зокрема, будуть розділені творчі та технічні працівники, а серед творчих 

буде проведено тестування як на Бі-Бі-Сі (СП. – 2005. – 31 березня). 

16. Проте, важка праця не заважає зовнішній красі співачки [Кайлі Міноуг] 

(СП. – 2005. – 7 квітня). 

17. Бачив я як привезли циган в автобусі голосувати (П. – 2005. – 14 квітня). 

18. Та вже через рік вона [Шарліз Терон] зрозуміла, що не хоче, щоб її 

сприймали лише як гарну “річ” і вирішила повернутися до своєї першої 

пристрасті – балету, вступивши до престижної танцювальної школи в Нью-

Йорку (СП. – 2005. – 21 квітня). 

19. Недавно ми їздили в Брюховичі на відпочинок, і те, що там побачили нас 

шокувало (П. – 2005. – 21 квітня). 

20. Вони настільки тісно переплелися, що ти розумієш, кожна зіграна роль, 

це ще один день із життя Крістіни Річі (П. – 2005. – 12 травня). 

Д. 



1. А тому ця справа тест для нової української влади на демократичність, на 

відданість тим принципам, які були підняті людьми під час Помаранчевої 

революції (АВ. – 2005. – 10 червня). 

2. Говорити на першому побаченні, наприклад, про пози під час сексу, це все 

одно, що вихваляти улюблене мартіні на ділових переговорах (СП. – 2005. – 15 

вересня). 

3. Знову нас, не знати для яких цілей і хто, використовував? (ЛГ. – 2005. – 6 

жовтня). 

4. Абітурієнти та їх батьки обурені, і сподівалися на кращу організацію від 

університету зі статусом “національний” (СП. – 2005. – 7 липня). 

5. Таке дозвілля з зіркою коштує вдвічі, або ж втричі дорожче, ніж звичайне 

замовлення (СП. – 2006. – 5 січня) 

6. Все це разом дало команду, що здатна поставити собі високу планку і, 

головне, тримати її, або й підносити щораз вище (П. – 2006. – 30 березня). 

7. “Своїх” гостей було, безумовно, значно більше. Починаючи від чинних 

муніципальних функціонерів, і завершуючи всіма найпопулярнішими 

кандидатами на посаду львівського голови (П. – 2006. – 30 березня). 

8. Ми йдемо саме таким шляхом, і, в основному, героїв пишемо не із себе, 

але обов’язково залазимо у шкіру героя (ПГ. – 2007. – 21 вересня). 

9. Відомо, що сільські діти не мають таких можливостей як міські (ЛГ. – 

2007. – 11 жовтня). 

10. 4 листопада львівські глядачі зможуть почути такі пісні як “Розмова з 

отаманом”, “Примиріться, сини”, “Приїдьте додому” та ще багато інших (СП. 

– 2007. – 25 жовтня). 

11. За перевищення торгівельних надбавок на продукти харчування на 

Львівщині з цього тижня торговців як мінімум оштрафують, або й заборонять 

їх діяльність (СП. – 2007. – 25 жовтня). 

12. Це був уже восьмий конкурс, у якому я брала участь. І це моя перша 

найсерйозніша перемога (ВЗ. – 2008. – 17 квітня). 

13. Прокуратура області оскаржує скасування кримінальної справи 

порушеної проти екс-головного міліціонера Львівщини Олега Сала (СП. – 

2005. – 30 червня). 

14. Апарат РНБО робив безпрецедентний тиск на прийняття судових рішень. 

І в першу чергу рішень пов’язаних із серйозними комерційними справами (НБ. 

– 2005. – 22 вересня). 

15. Треба бути гідним народним депутатом великої країни, з великою 

культурою й традиціями, а не маріонеткою в політичних іграх її ворогів (ЛГ. – 

2005. – 6 жовтня). 

16. Губернатор області назвав Львів “повним проваллям із залучення 

інвестицій”, однак хоче у це місто перемістити форум аналогічний польській 

Криниці (СП. – 2005. – 13 жовтня). 

17. От і вирішив наш уряд спробувати таку річ як Болонська декларація 

(процес, і як його тільки не називають) на смак (П. – 2005. – 24 листопада). 



18. Лас-Вегас по-львівськи або у що перетворюються мешканці Львова 

через азартні ігри (СП. – 2006. – 20 липня). 

19. Він уже не може розраховувати на вірність більшості “Нашої України” 

партії, яку він створив (ЛГ. – 2008. – 10 квітня). 

20. Щоправда, перед тим, Лужков заборонив будь-яку прописку в плановане 

для реконструкції житло (П. – 2005. – 28 квітня). 

Е. 

1. І темпи будівництва, там, треба визнати, просто ударні (П. – 2005. – 28 

квітня). 

2. Зі свого боку, зорієнтованість на майбутнє в очах значної частини 

українського політикуму виглядала, як стала політична мотивація до сучасних 

свіжих ідей і невичерпного потенціалу нації (Укр+. – 2005. – №4–5. – С.14). 

3. Петро, як його брат і товариші, Яків та Іоанн займався рибальством 

(ЗВУ+. – 2005. – 9 червня). 

4. Однак цього року, не без зусиль прокуратури, в ній вдалося поставити 

крапку (ЛГ. – 2005. – 16 червня). 

5. За сценарієм, розбиті на групи слухачі повинні були у присутності 

адміністрації, викласти перед викладачами результати своїх “досліджень” (П. – 

2005. – 16 червня). 

6. Відразу після розлучення з чоловіком Юрієм Квеленковим, Катю 

[Бужинську] можна було побачити з її новою пасією (СП. – 2005. – 30 червня). 

7. Тому заклик писати, як Дідула, просто кумедний, бо він же ж не пише ані, 

як Шевчук, ані, як Муракамі, ані, як Кундера (П. – 2005. – 7 липня). 

8. Але, дивним чином, їхній маршрут стає відомим і звичайна операція 

перетворюється на смертельні перегони (СП. – 2005. – 21 липня). 

9. А після застосування сили для розгону акцій протесту уся політична і 

бізнес-еліта Казахстану як білоруська може потрапити до списку політичних 

вигнанців (П. – 2005. – 27 жовтня).  

10. Сучасні лідери ще не дозріли до того, щоб керувати таким воістину 

геніальним народом як український (П. – 2005. – 17 листопада). 

11. У порівнянні з минулим роком, збільшилася кількість студентів, які 

будуть вчитися на держзамовлення (Е. – 2006. – 10 серпня). 

12. Тобто, мрії про якісь надзвичайні вимоги до реконструкторів хрущовок 

львів’янам краще забути (П. – 2005. – 28 квітня). 

13. Однак, до виконання спеціальних робіт усередині будівлі допустили 

частково (Укр. – 2005. – №4–5. – С.37). 

14. Тобто, побачили повний джентльменський набір аргументів, прийомів і 

можливостей переможців (Укр+. – 2005. – №4–5. – С.5). 

15. Вони [О. Голуб і Н. Вітренко] постійно перебивали ведучого, вигукували 

з місця якісь дурниці і звичайно ж вживали принципово свій кацапський 

діалект української мови, який має небагато спільного з московською (П. – 

2005. – 20 жовтня). 



16. Водночас, закони можна і просто обходити або знаходити в них шпарини 

(АВ. – 2005. – 28 жовтня). 

17. Екс-мер, спілкуючись з пресою, зазначив, що вдруге оскаржувати в суді 

рішення міськради мабуть не буде (СП. – 2006. – 5 січня). 

18. Загалом, школярам рекомендують читати Джойса, Орвелла, Діккенса, 

Біблію і Гомера (Е. – 2006. – 2 лютого). 

19. Про те, що зараз відбуватиметься непересічна подія у їхньому житті, 

якось навіть, наче й не думають (П. – 2006. – 1 червня). 

20. Це була друга перемога влади. І хоч конфлікт не вичерпано, і він може у 

будь-яку хвилину по-новому спалахнути, але перше випробування влади на 

політичну міць витримано (Укр+. – 2005. – №4–5. – С.4). 

Є. 

1. Нині, коли чи не щодня звучать повідомлення про нові допити й арешти 

високо посадовців, зокрема, і в Західній Україні, емоційна хвиля спротиву вже 

втратила свою чітку спрямованість, і на поверхні залишилися лише бульки 

(Укр+. – 2005. – №4–5. – С.4). 

2. Проблема, про яку ви кажете, є й її необхідно вирішувати (ДТ. – 2005. – 

18 червня). 

3. Я не виконав це доручення Президента і СБУ продовжувала цим 

займатися (НБ. – 2005. – 22 вересня). 

4. Парламентські вибори мають бути в березні і шанси Тимошенко, що є 

тепер противницею Ющенка, одержати більшість великі (СП. – 2005. – 20 

жовтня). 

5. Не розповідайте, що та як нам треба писати і ми не казатимемо, куди вам 

треба йти (СП. – 2008. – 10 квітня). 

6. Його думка про футбол, його педантичні оцінки тих матчів, що відбулися 

й підготовка до нових, методики його тренувань, постановка завдань кожному 

конкретному гравцеві, їхнє тактичне подання та втілення на ігровому полі – у 

цьому всьому він [Валерій Лобановський] був далеко попереду (СП. – 2005. – 

12 травня). 

7. Отже, хоч би який галас зчинявся, завжди поводьтеся так, начебто Він 

уже спілкувався з вами, й ви знаєте що і як робити (Укр+. – 2005. – №4–5. – 

С.11). 

8. В мене не виникло сумнівів у чесності того, що відбувається і щирому 

бажанні нового керівництва закладу зробити все задля рівності вступників на 

іспиті (ЛГ. – 2005. – 14 липня). 

9. За словами І. Вакарчука, всю цю атмосферу створюють люди, які 

“навколо” і батьки, які знають, що їхня дитина ніколи не вступить (СП. – 2005. 

– 21 липня). 

10. Приходжу додому після пиятики – і не знаю яким боком повернутися до 

унітазу (СП. – 2006. – 20 квітня). 

11. Охоронець автостоянки, що розташована поряд таки бачив вандала (ЛГ. 

– 2006. – 6 липня). 



12. На трансфер виставлено чимало гравців серед яких є легіонери (СП. – 

2008. – 10 січня). 

13. І так – поки не дійде до діапазону в 10% зі 100%, і до мільйона гривень 

(Д. – 2008. – 22 серпня). 

14. На кону американської гри стоїть 10 мільйонів доларів і на даний момент 

максимальний виграш забрала лише одна людина – 19-літній парубок із Нью-

Джерсі (Д. – 2008. – 22 серпня). 

15. Щоб припинити профанацію української освіти треба, на мою думку, 

зробити два кардинальні кроки (СП. – 2008. – 21 липня). 

16. Але навіть це питання не настільки складне як питання перетікання 

електорату (К. – 2008. – 5 вересня). 

17. Проте, ми дещо захопилися теоретизуванням, подивимося, що 

відбувається на практиці? (Д. – 2008. – 11 вересня). 

18. Виявляється, це все взаємопов’язано – ваш светрик, зшитий власноруч і 

вартість цигарок, які ви смалите! (ПП. – 2008. – Жовтень). 

19. Журналісти, які зателефонували на супутниковий телефон до піратів 

почули таку відповідь (СП. – 2008. – 23 жовтня). 

20. У якій ще країні світу, з аналогічною площею та чисельністю населення,  

167 діючих банків? (Д. – 2008. – 13 листопада). 

 

Завдання 17. Виявити в тексті лексичні росіянізми, інші помилки у 

слововживанні. Виконати правку. 

А. 

1. Тому має місце такий “розброс” цін: сто метрів може коштувати і 150, і 

300 тис. зелених (ПіК. – 2003. – №1. – С.15). 

2. А от стосовно нечуваної експансії “донецьких”, пов’язаної з новими 

політичними реаліями, то картина тут наступна (ПіК. – 2003. – №1. – С.15). 

3. З’явилися ще й інші доволі непогані мікроавтобуси, але це радше 

виключення, аніж правило (ЛГ. – 2003. – 16 січня). 

4. Обличчя Сінді Кроуфорд, американської супермоделі, лише на декілька 

міліметрів розходиться з еталоном (СП. – 2003. – 30 січня). 

5. У нього є татуювання, пробачте, навіть… на статевому органі – з 

надписом “Хам” (ВВ. – 2003. – 15 лютого). 

6. Добре, що у нас при вступі у вищі навчальні заклади абітурієнти здають 

тести (ЛГ. – 2003. – 3 квітня). 

7. Пік акцій протесту. Кучма їх ігнорує. І час засвідчить, що він вірно 

зробив, оскільки невдовзі більшість людей втратила до них інтерес (АГ. – 

2003. – 13 березня). 

8. Не зрозумійте мене невірно: він, звичайно, подобається тисячам дівчат, 

але це не мій тип (TV–E. – 2003. – №10. – С.15). 

9. Тому має місце такий “розброс” цін (ПіК. – 2003. – №1. – С.15). 

10. Отже, пан Ігорко переводить кошти “Теплоенерго” на рахунок кнайпи 

“Шекспір” (П. – 2005. – 21 квітня). 



11.  У народі кажуть, що в кожному жарті є доля правди (Х. – 2003. – №2. – 

С.4). 

12.  Здавали ми одного разу екзамен з психології (Х. – 2003. – №2. – С.5). 

13.  Через кілька днів він прийшов перездавати екзамен і розповів нам про 

свої пригоди (Х. – 2003. – №2. – С.5). 

14.  Саме “есе” є тут єдиною і неповторною формою перевірки на протязі 

трьох років навчання на всіх гуманітарних факультетах, і має важливе 

значення на багатьох інших, навіть технічних (Х. – 2003. – №2. – С.6). 

15.  Бігаючий між принтером і кімнатою вахтера (де лежить папір), в другій 

ночі, перед дедлайном, який буде зранку, нещасний студент – став звичайним 

явищем для туманного Альбіону (Х. – 2003. – №2. – С.6). 

16.  В більшості англійців не було такої школи молодого бійця як у нас, тому 

їм важче пройти “на халяву” на яку-небудь вечірку, дістати грант, свиснути з 

їдальні посуду чи навіть спокійніше переносити місцевий помірний клімат (Х. 

– 2003. – №2. – С.6). 

17.  Сидимо ми, декілька друзів, одного вечора, точніше вже пізно вночі, пів 

другої, в кімнаті для семінарів (Х. – 2003. – №2. – С.6). 

18.  Той, що здає іспит непомітно слухає білет (Х. – 2003. – №2. – С.9). 

19.  Недоліки: інколи хвилі збиваються і зв’язок щезає, можуть бути лишні 

звуки, які може зауважити екзаменатор (Х. – 2003. – №2. – С.9). 

20.  Ви повинні знати, де саме в аудиторії будете сидіти на екзамені і мати 

можливість до початку здачі в ній побувати (Х. – 2003. – №2. – С.9). 

21.  Документ про здачу іспитів до вищого навчального закладу України 

(ВЗ. – 2003. – 15 травня). 

22.  Часто навчальні заклади вимагають посвідчення про здачу іспитів з 

мови (ВЗ. – 2003. – 15 травня). 

23.  Зауважимо, що торік Хайді розійшлася зі своїм чоловіком – модним 

перукарем Ріком Піппіно (СП. – 2003. – 8 травня). 

24.  Пані Ніну Р. затримали співробітники ВДСБЕЗ Галицького райвідділу 

міста Львова після того, як наставник молоді отримала грошову “винагороду” 

від студентів факультету іноземних мов за вдалу здачу іспитів (ЛГ. – 2003. – 30 

травня). 

25.  Бо коли хто ідіот, то це вже надовго, й оточуючі не повинні від 

спілкування з ним страждати (П. – 2003. – 29 травня). 

26.  Те, що бланки дають не на державній мові, має давні, ще “совкові” 

традиції і дуже тонко придумано, так що прості подорожні й не здогадаються 

(П. – 2003. – 22 травня). 

27.  Вони, як інші готуються до іспиту, потім його здають (П. – 2003. – 22 

травня). 

28.  Щоправда, оригінал [документа про середню освіту] членам 

приймальної комісії треба показати, а після поступлення додати його до 

документів протягом 5 днів (П. – 2003. – 22 травня). 



29.  Що собою зараз представляє населення Ізраїлю? (АГ. – 2003. – 29 

травня). 

30.  Сучасні дрелі свердлять, довбають, загвинчують болти і шурупи (ЛГ. – 

2003. – 30 травня). 

31.  Всі дрелі поділяють на дрелі з ударом / шуруповерти і дрелі-

перфоратори (ЛГ. – 2003. – 30 травня). 

32.  Нарешті ще одна різновидність дрелей – акумуляторні (ЛГ. – 2003. – 30 

травня). 

33.  Визначальним фактором при виборі дрелі може бути форма і 

розташування рукоятки (ЛГ. – 2003. – 30 травня). 

34.  Четвертина мешканців Донецька – друзі або родичі осіб, які вийшли з 

місць позбавлення волі (П. – 2003. – 19 червня). 

35.  Йдеться про  винесення їм доган (СП. – 2003. – 19 червня). 

36.  Президент Асоціації плавання Нової Зеландії заявив, що хоча цей роман 

і не є злочином за законами країни, але асоціація показала своє відношення до 

цієї проблеми (СП. – 2003. – 19 червня). 

37.  Зараз можливостей для маневрів у нового губернатора ще менше, ніж у 

його попередника, і над ним, як дамоклів меч, тяготітиме доля Мирона 

Дмитровича (ВЗ. – 2003. – 19 червня). 

38.  Листи дружині Василь Сухомлинський надсилав у двох екземплярах – 

українською та російською…  (ВЗ. – 2003. – 3 липня). 

39.  Нічого, не сумуй, у нас тут весело. От ти, як до випивки відносишся? 

(СП. – 2003. – 31 липня). 

40.  Терміново потрібні РОБОЧІ усіх будівельних спеціальностей. Постійно 

потрібні РОБОЧІ усіх галузей сільського господарства  (П. – 2003. – 10 липня). 

Б. 

1. Я не маю на увазі конкретно Лук’яненка, який би мав давно піти з 

політики. На відміну від Хмари, який красить українську політику (АГ. – 2003. 

– 14 серпня). 

2. Цей весь спадок в українській літературі зберігають у якості священної 

корови (ЛГ. – 2003. – 18 серпня). 

3. Ті молоді письменники, які сьогодні входять в українську літературу, 

можуть сподіватися, що через 10–15 років подужають годувати свої сім’ї за 

рахунок літературної праці, купувати квартири, авто. Я не жартую (ЛГ. – 2003. 

– 18 серпня). 

4. Обидві бахчеві культури поза межами ринків продають без гігієнічних 

сертифікатів, наявність яких мала б свідчити про якість та безпеку динь та 

кавунів (СП. – 2003. – 14 серпня). 

5. Естелла Уорен – талановитий пловець та неперевершена акторка (СП. – 

2003. – 14 серпня). 

6. І знову державний аппарат вичислює, чи не підняти оплату за електрику? 

(П. – 2003. – 21 серпня). 



7. Щось незрозуміле, слабопрогнозоване, дивакувате, без чіткої життєвої 

(йдеться про геополітику) позиції (АГ. – 2003. – 21 серпня). 

8. Всі ініціативи направлені на те, щоб забезпечити Медведчуку майбутнє 

(АГ. – 2003. – 21 серпня). 

9. Існують люди, дії яких глибоко протирічать нашому європейському 

вибору, які плутають майбутнє з минулим (ВЗ. – 2003. – 21 серпня). 

10. Коли відкрили двері мікроавтобуса, звідти просто випав п’яний водій 

(СП. – 2003. – 21 серпня). 

11. Хоча навряд, адже всі вже давно звикли, що на красуню [Ліз Харлі] 

набагато приємніше дивитися на рекламних постерах та на перших смугах 

бульварних газет (СП. – 2003. – 21 серпня). 

12. Усі ключові посади, всі, без винятку, затверджує Верховна Рада. Подає 

їх на затвердження парламенту прем’єр. За виключенням міністра оборони та 

міністра закордонних справ, яких подає до Верховної Ради президент (ЛГ. – 

2003. – 27 серпня). 

13. Штирліц зайшов у столову гестапо. Гестапівці їли картоплю з великим 

апетитом (АГ. – 2003. – 28 серпня). 

14. Хумі не дуже добре розбирався у християнських традиціях (АГ. – 2004. – 

1 січня). 

15. Чому спортивні ведучі виявились в більшості своїй у такій поганій 

спортивній формі? (СП. – 2004. – 2 вересня). 

16. Кейт [Хадсон] просто намагається насолоджуватися життям, займаючись 

улюбленою справою, до якої відноситься, з одного боку, вкрай серйозно, а з 

іншого – легко і безтурботно (СП. – 2004. – 26 серпня). 

17. Ось було подано ідею двопалатного парламенту, обговорювали її – і вона 

тихенько заглохла (ЛГ. – 2003. – 11 вересня). 

18. Жили-були дід з бабою (СП. – 2004. – 26 серпня). 

19. Усіх у першу чергу турбує Тузла (АГ. – 2003. – 29 жовтня). 

20. Росія ніколи не рахувалася ні з якими договорами (АГ. – 2003. – 29 

жовтня). 

21. Ми народжуємося з криком, а помираємо зі стоном (СП. – 2004. – 21 

жовтня). 

22. Але проблема у тому, що дуже часто фізіологічний вік не співпадає з 

психологічним (ВЗ. – 2004. – 22 січня). 

23. Крім того, на весь день 31 жовтня планують запустити “біжучий рядок” 

на тему виборів (Е. – 2004. – 28 жовтня). 

24. Ще звечора навколо будинку були тільки ялинки, а військові зварювали 

височезну огорожу із загостреними зверху шипами (Е. – 2004. – 4 листопада). 

25. Це теж саме, як гадати на кофейній гущі (АГ. – 2004. – 21 січня). 

26. У результаті такої напруженої роботи в актора Олексія Варгара почалися 

сильні судороги після декількох годин участі у п’єсі (СП. – 2004. – 29 січня). 

27. Віктор Ющенко великої загрози для лівих не представляє (АГ. – 2004. – 

10 листопада). 



28. Усе-таки яка прекрасна, естетично досконала і магічно приваблива 

жінка! Це – воістину незрозуміле, загадкове чудо природи! (СП. – 2004. – 29 

січня). 

29. Майстер розмахується, щоб його набити палицею, але промахнувся і 

попав у клієнта (СП. – 2004. – 29 січня). 

30. На думку американських ЗМІ, головним завданням нового президента 

Михаїла Саакашвілі має стати підйом економіки (СП. – 2004. – 22 січня). 

31.  Її [Наталки Іонової] добермани знялися в “Ночном дозоре”. Звати їх 

Дюк і Дюк, у молодшого на животі татуїровка – написано “Глюкоза” (СП. – 

2004. – 4 листопада). 

32. Мобільні телефони “зраджують” місцезнаходження свого господаря (СП. 

– 2004. – 22 січня). 

33. Його [Олександра Пономарьова] імідж семикратного володаря титулу 

“Найкращий співак України” після конкурсу [“Євробачення”] дещо 

постраждав (ВЗ. – 2004. – 29 січня). 

34. Коли приходила додому з роботи, валилася на ліжко, мов сніп, і вмить 

засинала (ВЗ. – 2004. – 5 лютого). 

35. Ніякого коврика там немає (СП. – 2004. – 4 листопада). 

36. Сьогодні EBU розглядає можливість допуску на конкурс бажаючих з 

усього світу (АГ. – 2004. – 4 лютого). 

37. 8 з 10 планет Руслани знаходяться у повітряній стихії (АГ. – 2004. – 4 

лютого). 

38. Накінець дитина не витримавши, озирається і хапає чоловіка за горло 

(СП. – 2004. – 4 листопада). 

39. Популярний російський співак признався “Експресові”, що разом з 

Анжелікою Варум готує нову програму (Е. – 2004. – 12 лютого). 

40. Теорія – дуже корисна, коли вона не входить у протиріччя з практикою, з 

реальністю (Е. – 2004. – 12 лютого). 

В. 

1. 95% затруднились відповісти (СП. – 2004. – 30 грудня). 

2. Кореспондент “Експресу” не упустив нагоди поспілкуватися з найкращим 

футболістом Європи (Е. – 2005. – 4 січня). 

3. У кращому разі колишньому українському прем’єру “світить” довічне 

ув’язнення, у гіршому – те саме, тільки з формальною “добавкою” у 370 років 

(ВЗ. – 2004. – 19 лютого). 

4. У багатьох ще на пам’яті випадок, коли в одній із маршруток відвалилося 

дно (АГ. – 2004. – 18 лютого). 

5. Загалом Мороз усе менше й менше говорить про відновлення радянської 

влади в чистому вигляді, замінюючи її стремлінням до “демократії 

європейського взірця” і побудови “соціалізму з людським обличчям”… (АГ. – 

2004. – 18 лютого). 



6. Микола Красновський досить чітко розставив усе на свої місця, а тому 

вирішення транспортної проблеми від “АГ” буде наступним (АГ. – 2004. – 18 

лютого). 

7. В результаті бюджет отримав мільйонні податкові надходження, і лише за 

рік ми змогли не лише сплатити борги, накопичені попередніми урядами, але й 

підвищити зарплати та пенсії (АГ. – 2004. – 18 лютого). 

8. Минулого тижня розгорівся скандал навколо одного з найбільших 

українських автобусних заводів – Львівського (П. – 2004. – 26 лютого). 

9. Учора у прес-службі АП навіть сказали, що за день до приїзду Кучми на 

Львівщину досі не узгоджений графік візиту, зокрема які саме об’єкти відвідає 

президент і в котрій годині (П. – 2004. – 26 лютого). 

10. Разом і дійшли висновку, що вона має бути героїнею Боттичеллі – білява 

Весна з локонами (ВЗ. – 2004. – 26 лютого). 

11. Для того, щоб не було можливості спекулювати любій стороні (ЛГ. – 

2004. – 26 лютого). 

12. Утім, даремно “напрягалися”. Буквально за декілька хвилин до місця 

події прибуло ще два чергових екіпажі ДАІ (АГ. – 2004. – 25 лютого). 

13. Не будьте егоїстичними, з увагою відносьтеся до справ близьких (СП. – 

2004. – 26 лютого). 

14. Я йшла до цього не один рік. Успіх не звалився мені на голову, я його 

заслужила (ВЗ. – 2004. – 4 березня). 

15. Хоча якщо річ йде про Чорнобиль, то тут справа дуже і дуже серйозна 

(Х. – 2004. –  Січень–лютий). 

16. Проте у січні перевірка від прокуратури встановила, що посадові особи 

Академії вимагають плату не за надання консультацій поза графіком 

навчального процесу, а за перездачу іспитів, заліків і відпрацювання 

пропущених занять, які підтверджують заяви студентів і матеріали перевірки 

(ЛГ. – 2004. –  4 березня). 

17. Тобто і на п’ятому курсі треба напрягатися “по повній” (АГ. – 2004. – 3 

березня). 

18. Оправдання “я не знаю, мене ніхто не запитував” нікого не цікавлять 

(АГ. – 2004. – 3 березня). 

19. Я за те, щоби кожен дотримувався власного віросповідання, але кожна 

нація повинна мати релігійний стержень (АГ. – 2004. – 3 березня). 

20. Розмов про єдиного кандидата у президенти від опозиції не чув, напевно, 

лише той, хто свідомо спалив у своєму помешканні телевізор, потрощив 

радіоприймач, а всі газети відправив на гвіздок у кімнату для усамітнення (Е. – 

2004. – 18 березня). 

21. Удар прийшовся (і, як виявилося, до нього влада була не готова) з боку 

російських видань, зокрема впливових в Україні (АГ. – 2004. – 18 березня). 

22. Сам Путін пояснив відставку уряду наступним чином (АГ. – 2004. – 18 

березня). 



23. Та поки цього не сталося, наша робота – їх виявляти і притягувати до 

відповідальності (ВЗ. – 2004. – 25 березня). 

24. Постери із зображенням Рейчел [Cтівенс] у нижній білизні надзвичайно 

сподобалися чоловікам (СП. – 2004. – 25 березня). 

25. Усе робиться для того, щоб я танцювала в невиносних умовах (TV–E. – 

2004. –  №13. – С.3). 

26. Мені б хотілося, перш за все, бути жінкою, щоб усі жіночі якості 

виражалися у творчості, на сцені (TV–E. – 2004. –  №13. – С.3). 

27. А вже ті [професії], які дозволять сумістити улюблену справу з гідною 

оплатою за неї, можна перерахувати на пальцях (П. – 2004. – 25 березня). 

28. Довгі роки чернівчан переконували в тому, що проституція в їхньому 

місті не носить організованого характеру і дівчата працюють самі на себе без 

усяких сутенерів (АГ. – 2004. – 24 березня). 

29. Ми дійсно жили не в розкошах. І того я ніколи не скривав (АГ. – 2004. – 

24 березня). 

30. Коли я приніс у бібліотеку вкрадене, думав, що в обморок упаду від 

позору (АГ. – 2004. – 24 березня). 

31. Складається таке враження, що ти настільки добре вивчив жіночу 

натуру, що без проблем розбираєшся у жінках (АГ. – 2004. – 24 березня). 

32. Ну, ще чого не хватало!!! (АГ. – 2004. – 24 березня). 

33. Я не знаю, чи це половинка, чи четвертинка, але кусочок є (АГ. – 2004. – 

24 березня). 

34. Ані Лорак теж заліки здавала, Ірина Білик цього року закінчила непогано 

(АГ. – 2004. – 24 березня). 

35. Головне, щоб получалося. Хай хоч горшок собі на голову вдягне й співає 

(АГ. – 2004. – 24 березня). 

36. Президент Кучма ввів мораторій на проведення перевірок ЗМІ будь-

якими контролюючими органами під час президентської кампанії (АГ. – 2004. 

– 24 березня). 

37. Виключення стосуються тільки голови ВР та його заступників (Е. – 2004. 

– 1 квітня). 

38. Мимоволі згадуєш розповіді про хабарництво під час поступлення до 

семінарії та призначення на парафії (П. – 2004. – 8 квітня). 

39. Такий страшнуватий вердикт було винесено [Сергію Мізіну] за 

нанесення тяжкої травми в матчі “Карпати” – “Волинь” гравцеві луцької 

команди Дмитру Трефіловському (П. – 2004. – 8 квітня). 

40. Йому здалося, що трохи холодно, він включив електроплитку (ВЗ. – 

2004. – 8 квітня). 

Г. 

1. Впродовж 10 років роботи отримав 10 доган за недобросовісне виконання 

службових обов’язків (ЛГ. – 2004. – 8 квітня). 

2. Ми бачимо, що ріст економіки відбувається, але зарплати і стипендії 

зменшуються (ЛГ. – 2004. – 15 квітня). 



3. Однак усі ці розбіжності автоматично знімаються, якщо в якості єдиного 

кандидата від опозиції, про що говорять усі сторони процесу, стане Олександр 

Мороз (АГ. – 2004. – 7 квітня). 

4. Хвиля критиканства, яка набуває всіх ознак травлі, не вщухає (АГ. – 2004. 

– 7 квітня). 

5. Приблизно о 7-й годині вечора народ розважають відомі юмористи (АГ. – 

2004. – 7 квітня). 

6. Хтось блукає біля моря, дехто сидить в ресторані, інші слухають жарти і 

регочуть до коліків у животі, а декому не до сміху – працюють (АГ. – 2004. – 7 

квітня). 

7. Отже, Юморина починається з лозунга “Одесити закрили Америку” (АГ. – 

2004. – 7 квітня). 

8. 14-річний вбивця допомагав хоронити своїх жертв (АГ. – 2004. – 14 

квітня). 

9. Ледве пересуваючи ноги, [миша] кряхтить, повзе до нори (АГ. – 2004. – 14 

квітня). 

10. Не кожна молода дівчина може похвалитися такими формами: об’єм 

грудей – 100, талії – 65, бедер – 102. Та й зріст відповідний (АГ. – 2004. – 14 

квітня). 

11. Бізнесмен вишукано доглядав за своєю обраницею: дарував квіти, 

запрошував у ресторани і, незважаючи на зайнятість, намагався відводити їй 

побільше часу (СП. – 2004. – 15 квітня). 

12. Першою гостею [телепередачі] стала Глюкоzа за заявкою Кіркорова, 

пише газета “Жизнь” (СП. – 2004. – 15 квітня). 

13. Це – геніальний чоловік у своїй сфері, дуже прагматичний, навіть 

егоїстичний (ВЗ. – 2004. – 22 квітня). 

14. Звісно, постає питання: куди податися? Наші гени зазвичай тягнуть на 

базар (ЛГ. – 2004. – 22 квітня). 

15. Від підприємців вимагають у обмін на послугу надати безкоштовно якісь 

товари чи послуги, зробити “благодійний” внесок на рахунок тієї чи іншої 

організації або підписатися на конкретні періодичні видання (П. – 2004. – 22 

квітня). 

16. Водночас красуня [Ірина Гриб] займалася співом, пробувала себе в 

якості моделі, брала уроки постановки танцю (АГ. – 2004. – 21 квітня). 

17. Дівчата шепталися, мовляв, усе куплено (АГ. – 2004. – 21 квітня). 

18. Бій за титул WBA проходив досить в’яло (СП. – 2004. – 22 квітня). 

19. Це суттєво зменшує шанси збірної на попадання в Німеччину-2006 (СП. 

– 2004. – 22 квітня). 

20. Утім, сам Борис Холод помітив, що не порушував питання про 

переліцензування теле- і радіоканалів (СП. – 2004. – 22 квітня). 

21. Учень 11-го класу Сашко Бочаров задихнувся в противогазі під час 10-

кілометрового кросу (СП. – 2004. – 22 квітня). 



22. Варто звернутися до нотаріуса, який зробить виконавчий надпис (СП. – 

2004. – 22 квітня). 

23. Хімічна чудо-зброя для Джеймса Бонда (АГ. – 2004. – 28 квітня). 

24. Але, якщо вирядити його в штатське, NASA отримає доступ до 

додаткових джерел фінансування (АГ. – 2004. – 28 квітня). 

25. Відірвавшись від бомбардувальника, аппарат через декілька секунд 

включив ракету і на стовпі полум’я злетів на висоту 30,5 км (АГ. – 2004. – 28 

квітня). 

26. Тільки після цього включився власний двигун Х-43А, так званий scramjet 

– реактивний двигун із надзвуковим потоком у камері згоряння (АГ. – 2004. – 

28 квітня). 

27. Вони розроблені корпорацією Sony у співробітництві з типографською 

компанією Toppan (АГ. – 2004. – 28 квітня). 

28. Привабливість паперу полягає також в тому, що він дає широкі 

можливості для високомистецького типографського оформлення і 

невибагливий для утилізації (АГ. – 2004. – 28 квітня). 

29. “Річ навіть не у тому, що Арам не уступив дороги, – каже пан Луценко, – 

він просто вів себе неправильно” (П. – 2004. – 7 травня). 

30. На відстані 40 км від військової бази розташована Запорізька атомна 

станція, стіни якої, щоправда, здатні витримати, зокрема, прямий вистріл 

бронебійного снаряда (ЛГ. – 2004. – 7 травня). 

31. Крім того, що наші футболісти не могли захистити власні ворота, не 

попадали вони і здебільшого у протилежні, а віддавати пас супернику стало 

“доброю” традицією (СП. – 2004. – 6 травня). 

32. Це їх роззадорить, і вони заб’ють гол (УТ-1. – 2004. – 12 травня). 

33. Підніжка. Абсолютно вірне рішення арбітра (УТ-1. – 2004. – 12 травня). 

34. Хазяїн кабінету зробив видох, опустився в крісло, після чого якось 

знесилено махнув рукою, і ми розсталися (П. – 2004. – 13 травня). 

35. Пружні бедра (СП. – 2004. – 13 травня). 

36. Останній день Ламалі відробив на стадіоні 8 травня (СП. – 2004. – 20 

травня). 

37. Непосвяченим у політичні тонкощі, ці розмірковування видадуться 

дивними (ЗВУ. – 2004. – 27 травня). 

38. Пропилесосити і полити (ЛГ. – 2004. – 3 червня). 

39. Жінки говорять: Краще один раз народити, чим все життя голитися! 

Чоловіки відповідають: Краще все життя голитися, чим усе життя боятися 

народити! (СП. – 2004. – 3 червня). 

40. Ціни на відпочинок у Турції почали істотно падати через небезпеку 

війни проти курдів (СП. – 2004. – 3 червня). 

Ґ. 

1. Вони повинні зробити так, аби “творці” вчасно підготували макет, 

змонтували ролик, аби типографія не зіпсувала плакат, а ролик вийшов за 85 

секунд до випуску новин і ні на секунду пізніше (АГ. – 2004. – 2 червня). 



2. Загалом, ці документи є збіркою квитанцій, де нарахування за кожну 

комунальну послугу прописані окремою стрічкою (П. – 2004. – 10 червня). 

3. Саме в раз засмагати, купатися в сонячних ваннах і відпочивати на повну 

котушку (АГ. – 2004. – 9 червня). 

4. Все, час діставати кожухи, адже знову похолодає, а опалення включати 

ніхто не збирається. Буде прохолодно, сиро, зябко і “мерзко” (АГ. – 2004. – 9 

червня). 

5. Це невірне трактування ролі адвоката (АГ. – 2004. – 16 червня). 

6. Пригадую, до мене поступила кримінальна справа про вбивство двох 

стареньких у Бориславі (АГ. – 2004. – 16 червня). 

7. Даішник зупиняє автомобіль і довго придирається до водія (СП. – 2004. – 

10 червня). 

8. Так як я зараз їду до коханки, отже він їде до моєї дружини (СП. – 2004. – 

17 червня). 

9. Таким чином, тепер львівські депутати своїм рішенням щодо 

референдуму покажуть як вони відносяться до городян [пунктуацію 

збережено] (СП. – 2004. – 17 червня). 

10. “Надмірна радість” і пафос чи не краще, чим “немає пророка у своїй 

Вітчизні”? (АГ. – 2004. – 16 червня). 

11. У лісових хащах їхав з виключеними  фарами, але не плутався – знав 

уночі дорогу як свої п’ять пальців (ВЗ. – 2004. – 24 червня). 

12. Зупинив машину виключив габарити, і дівчина опинилася у 

потойбічному мороці (ВЗ. – 2004. – 24 червня). 

13. Дівчина кинула на них погляд і ледве стрималася, щоб не закричати: на 

молодій жінці були її брюки (ВЗ. – 2004. – 24 червня). 

14. Видавництво “Кнопф” вже надрукувало 1,5 млн. екземплярів “Мого 

життя” – небачений тираж для книг такого роду (ВЗ. – 2004. – 24 червня). 

15. У Львові розпочався судовий процес над псевдотаксистом, який 

насилував та грабував дівчат (ВЗ. – 2004. – 24 червня). 

16. Зеедорф зараз викидуватиме аут (УТ-1. – 2004. – 26 червня). 

17. Не в тому заключається сила людей (ЛГ. – 2004. – 8 липня). 

18. Цілодобова охорона; заборона куріння на знімальній площадці (СП. – 

2004. – 8 липня). 

19. Молодий чоловіче, тільки не кажіть мені, що після “Привокзальної” Вам 

прибавили зарплату (СП. – 2004. – 8 липня). 

20. Якщо ви проявите до жінки відношення, що гідне королеви, вона вас 

сприйматиме як короля (СП. – 2004. – 5 серпня). 

21. В січні оголошено догану, зазначено у відповіді МВД, яка надійшла на 

звернення Олександра Калинюка (ЛГ. – 2004. – 5 серпня). 

22. Історія, яку оповіли мені міліціянти, співпали [так у тексті – А. К.] з тією, 

яку надіслали читачі (П. – 2004. – 7 жовтня). 



23. Така акція податкової міліції є наглим порушенням Указу Президента 

про заборону перевірки преси у період виборчої президентської кампанії (ВЗ. – 

2004. – 7 жовтня). 

24. В один момент розвалилася більшість (АГ. – 2004. – 22 вересня). 

25. Отруєння сталося через попадання в організм хімічних речовин, які 

традиційно не входять до складу їжі або напоїв (АГ. – 2004. – 22 вересня). 

26. Впізнати їх можна за спортивним стилем одягу та мішками під очима, 

що можуть бути скриті темними окулярами (АГ. – 2004. – 22 вересня). 

27. У Західній Африці щодванадцята жінка гине або від важкого протікання 

вагітності або під час пологів [пунктуацію збережено – А. К.] (СП. – 2004. – 23 

вересня). 

28. Владна еліта [в Росії] дотепер випробовує ностальгію за 

великодержавним статусом (СП. – 2004. – 23 вересня). 

29. Затримка була лише за металевими вхідними дверима будинку, зламати 

які було неможливо. Ось тоді Ігор і придумав, як їх відкрити без зайвого 

галасу (ВЗ. – 2004. – 9 вересня). 

30. Цифрове зображення власника виконане на одному з внутрішніх шарів 

матеріалу сторінки способом лазерного гравірування (ВЗ. – 2004. – 9 вересня). 

31. Та гарне [ім’я], але хлопець з ним ще намається (СП. – 2004. – 7 жовтня). 

32. Тому що була мультиорганність пораження зразу, одночасно багатьох 

органів. Також були пораження шкіри і нерва, нервотоксичні дії, це не відоме в 

клінічній практиці (Е. – 2004. – 23 вересня). 

33. Якісь долі секунди він розгублено дивиться поперед себе (П. – 2004. – 30 

вересня). 

34. Пріоритет при продажі квитків віддаватимуть організаціям та установам, 

які готові виступити в якості спонсорів на цей матч (СП. – 2004. – 30 вересня). 

35. Вечір. Родина біля каміна. Він курить трубку (СП. – 2004. – 30 вересня). 

36. Васю, якщо ти ще раз моїми шкарпетками горіхи колотимеш, я твою 

простиню поламаю (СП. – 2004. – 30 вересня). 

37. І хоча українська естрада – гадість рідкісна, в принципі мені ще 

пощастило (АГ. – 2004. – 13 жовтня). 

38. Нелегальні  видання надруковані на поганому папері з типографськими 

дефектами (П. – 2004. – 23 жовтня). 

39. Як не дивно, образи хорошого героя в дітей і дорослих співпадають (АГ. 

– 2004. – 20 жовтня). 

40. Діти після 10 років вживали такі ємні характеристики, як “вульгарний” і 

“сороміцький” (АГ. – 2004. – 20 жовтня). 

Д. 

1. Проте 30% опитаних скаржаться, що реклами все ж перебор (АГ. – 2004. – 

20 жовтня). 

2. Якщо перевести назву @ з тайського, вийде щось начебто “хвилястий 

червоподібний знак” (ВЗ. – 2004. – 26 серпня). 



3. Валентин Белькевич пробив з-за меж штрафної, голкіпер “Трабзонспора” 

Майкл Петковіч парирував удар перед собою, а реактивний Маріс 

Верпаковскіс першим зіграв на добиванні – 1:0 (П. – 2004. – 12 серпня). 

4. Хто сказав політреформа? Звичайно, що невгомонний координатор 

парламентської більшості Степан Гавриш (АГ. – 2004. – 25 серпня). 

5. Частішають повідомлення про всілякі бійки, заворушення і забастовки. А 

не бастує тут зараз хіба лінивий (АГ. – 2004. – 11 серпня). 

6. Зрештою, у львівскому штабі Януковича не плекали ілюзій щодо росту 

рейтингу свого кандидата і задіяли наступну тактику: утримувати свою 

“висоту” і не сваритися із місцевими лідерами з “Нашої України” (АГ. – 2004. 

– 25 серпня). 

7. Збоку виглядало трохи смішно, коли ющенківці журили своїх конкурентів 

за… можливі провокації, які, мовляв, готує влада (АГ. – 2004. – 25 серпня). 

8. Екстремал: “МЯУ” (СП. – 2004. – 19 серпня). 

9. Напис на спині в байкера: “Якщо ти зараз це читаєш, значить моя кобила 

звалилася з мотоцикла”(СП. – 2004. – 19 серпня). 

10. Ви добросовісний, та занадто безініціативний (СП. – 2004. – 19 серпня). 

11. Видовища вже окупаються (ДТ. – 2005. – 6 серпня). 

12. Франц Беккенбауер розійшовся зі своєю дружиною Сибілл, із якою 

прожив 12 років (П. – 2005. – 8 вересня). 

13. У разі задоволення позову редакція передасть отримані 100 тисяч 

гривень на підписку “Сільських вістей” своїм малозабезпеченим читачам (П. – 

2005. – 8 вересня). 

14. Вона не сприймала заперечень, не терпіла (й досі не терпить) думки, яка 

не співпадає з її власною (Е. – 2005. – 8 вересня). 

15. І ця важкенна чугунна праска, що грілась на газовій плиті та яку потім 

треба було тягнути в кімнату, де на столі лежала прасувальна дошка (Е. – 2005. 

– 8 вересня). 

16. “А рушниця навіщо?” – “А в мочках дирочки зробити” (СП. – 2005. – 8 

вересня). 

17. Її чоловіка закрили в темниці (СП. – 2005. – 8 вересня). 

18. Щоправда, ніхто не знає, скільки грошей було фактично потрачено на 

реконструкцію Коломиї (АГ. – 2005. – 14 вересня). 

19. Будь-яка чоловіча дурість (наприклад, чалапання чистою поверхнею в 

брудних черевиках або запихування собаки до посудомийної машини тощо) 

сприймається дружиною з посмішкою (СП. – 2005. – 15 вересня). 

20. Твіггі – дівчинка-тростинка з величезними очима, символ моди 60-х (СП. 

– 2005. – 15 вересня). 

21. Літак придбала фірма (там мій рідний брат є засновником) задля того, 

щоби займатися бізнесом – аби літак перевозив людей, скажімо, чартерними 

рейсами у Турцію чи Грецію (СП. – 2005. – 15 вересня). 

22. Співачка просто не переносить його храп (АГ. – 2005. – 21 вересня). 



23. 23 лютого 2005 року, акурат у день народження Віктора Ющенка, 

започаткував власний бізнес на Прикарпатті такий собі Андрій Ющенко (АГ. – 

2005. – 21 вересня). 

24. В цьому будинку знаходиться і філія банку “Мрія” (АГ. – 2005. – 21 

вересня). 

25. Адже акурат посередині цих двох крайнощів люди народжуються й 

умирають, гуляють весілля і правлять тризни (ЛГ. – 2005. – 22 вересня). 

26. Перед призначенням Єханурова він мені телефонував, говорив про 

цільність команди (ВЗ. – 2005. – 6 жовтня). 

27. Самозваний кореспондент заявляє, що В. Мусіяка “заявив “Газеті” 

наступне”: “це якась PR-акція з невідомою метою” (ЛГ. – 2005. – 6 жовтня). 

28. Від себе добавлю, що подібну риторику йому могла приписати лише 

людина, яка ніколи в житті не спілкувалася з Віктором Мусіякою (ЛГ. – 2005. 

– 6 жовтня). 

29. А це означає затоплення великих ділянок морського побережжя і втрати 

родючих земель та багатьох міст (П. – 2005. – 7 жовтня). 

30. Газета The New York Times наводить витримки з цього сценарію (АГ. – 

2005. – 5 жовтня). 

31. Якщо лікар протестуватиме, то взагалі не отримає вигідної пропозиції 

або його підловлять на дрібниці й розпочнуть травити (АГ. – 2005. – 5 жовтня). 

32. Тіньовий дохід лікаря не повинен бути тим стержнем, навколо якого 

крутиться вся медицина (АГ. – 2005. – 5 жовтня). 

33. Як мене вже дістали ці продавці полосатої ковбаси! (АГ. – 2005. – 12 

жовтня). 

34. Чи можна замкнути свою хату так, щоб у неї вже ніхто не забрався (Е. – 

2005. – 13 жовтня). 

35. Політичні вистріли в мера (П. – 2005. – 13 жовтня). 

36. Владна піраміда, яку вибудував Леонід Данилович зі своїх близьких і 

далеких родичів, друзів та фаворитів, за висотою могла б “потягатися” з 

єгипетськими пірамідами (ВЗ. – 2005. – 13 жовтня). 

37. Але думаю, що саме оці непомірні амбіції зіграють з Литвином злий 

жарт (ВЗ. – 2005. – 13 жовтня). 

38. Олександр позичив гроші, купив білет в один кінець і вилетів до 

Туреччини (АГ. – 2005. – 19 жовтня). 

39. Турецька мафія та чорноробочі – це, як правило, курди (АГ. – 2005. – 19 

жовтня). 

40. Комета-убивця ввійде в атмосферу, почне розвалюватися в небі, 

проллється кам’яний дощ з її уламків. А зірветься над грецьким островом 

Евбея (АГ. – 2005. – 19 жовтня). 

Е. 

1. Усього і не перерахувати. Усе-таки хочеться відмітити головні пророцтва, 

які стосуються клімату (АГ. – 2005. – 19 жовтня). 



2. Я прочитав багато книг, посвячених книзі “Пророкування” Нострадамуса 

(АГ. – 2005. – 19 жовтня). 

3. Я шукав іншого – не перекройка тексту на основі математичної операції, а 

зміст фраз, вибір імен, назви міст та інше (АГ. – 2005. – 19 жовтня). 

4. Причому запитання ставлять не  тільки маленькі українці, які під час 

президентської виборчої кампанії отримали повний курс політичного лікбезу 

(ЛГ. – 2005. – 20 жовтня). 

5. Зараз смаки знову змінились – у моді банкіри, депутати та президенти. 

Скучно… (АГ. – 2005. – 26 жовтня). 

6. Віра Передерій завжди відрізняється артистичністю (П. – 2005. – 27 

жовтня). 

7. Тимошенко бачила пітні обличчя мільярдерів, але з Ющенком 

розминулася (АГ. – 2005. – 26 жовтня). 

8. В економічному житті він буде крайньо популістським (АВ. – 2005. – 28 

жовтня). 

9. Хіба можна бути таким неуважним, коли річ іде про життя людини? (АГ. 

– 2005. – 2 листопада). 

10. Незважаючи на ці обставини, слідчий виносить постанову “Про 

призначення хімічної експертизи” із завідомо невірними даними (АГ. – 2005. – 

2 листопада). 

11. Це було б неетично по відношенню до пам’яті заслуженої людини (ВЗ. – 

2005. – 3 листопада). 

12. Нас не питали. Гірко! Обідно! – скаржився суддя (ГПУ. – 2005. – 4 

листопада). 

13. А ще бюро ПФЛ обсудило листівку із текстами пісень Української 

повстанської армії, яку роздавали на стадіоні під час гри з донеччанами (ГПУ. 

– 2005. – 4 листопада). 

14. Можна думати, що це частково було відповіддю керівництва 

Європейського футбольного союзу на політично-економічні зміни, стремління 

до об’єднання Європи (ВЗ. – 2005. – 9 листопада). 

15. Суди обзаведуться детекторами брехні (ВЗ. – 2005. – 9 листопада). 

16. Денис був студентом юридичного факультету одного з полтавських 

інститутів. Крім того, збирався поступати у школу міліції (АГ. – 2005. – 9 

листопада). 

17. Найнебезпечніше цього тижня – заздрість оточуючих (СП. – 2005. – 10 

листопада). 

18. Я скористався місцем за білетними касами (П. – 2005. – 10 листопада). 

19. А Єхануров звик домовлятися, і він у стані вести ефективний 

переговорний процес (П. – 2005. – 10 листопада). 

20. Щоб дати вірну відповідь, не обов’язково купувати книжку (АГ. – 2005. 

– 16 листопада). 

21. Запитання на “четвірку”: якого кольору підручник? Запитання на 

“трійку”: а що, власне, здаємо? (ВЗ. – 2005. – 17 листопада). 



22. Степана Сенчука похоронять на Личакові (ЛГ. – 2005. – 1 грудня). 

23. Виготовляли та продавали пропуски на об’єкти, котрі перебували під 

особливою охороною (ЛГ. – 2005. – 8 грудня). 

24. Одного разу, коли я спав на другому поверсі у своєму будинку, щось 

громихнуло на першому поверсі (СП. – 2005. – 8 грудня). 

25. Але я їх навіть не вважаю уродами: вони перебувають у такому 

мейнстрімі і уродами будуть вважати когось на кшталт нас (АГ. – 2005. – 14 

грудня). 

26. Більшість їх поставила пташку у графі, де зазначено, що вчителі про них 

піклуються і завжди запобігають прикрощам (Е. – 2005. – 15 грудня). 

27. Стартова ціна кожного папірця складатиме 100 євро (АГ. – 2005. – 21 

грудня). 

28. Служба безпеки України в доповнення до мишки-наружки вивела нову 

породу – мишка-прослушка (АГ. – 2005. – 21 грудня). 

29. Випустивши український збірник пісень, я висловив повагу до вашого 

народу та признав древні українські традиції (АГ. – 2005. – 21 грудня). 

30. Адже вона призводила до непоступлення коштів у загальнодержавний 

злодійський “общак” (СП. – 2005. – 22 грудня). 

31. В Ізраїлі заарештовані чоловік і жінка, які шантажували жертв 

перепискою в інтернеті (СП. – 2005. – 22 грудня). 

32. Це забруднення довколишнього середовища вкрай дістало. Вчора 

відкрив консервну банку із сардинами – а в ній повно масла і вся риба дохла 

(АГ. – 2005. – 28 грудня). 

33. Колись Рей лежав з переломаною ногою на узбіччі. Тепер він має дах над 

головою і миску з їжею (АГ. – 2005. – 28 грудня). 

34. Чоловік купив дружині у подарунок на Новий рік колечко з діамантом 

(СП. – 2005. – 29 грудня). 

35. Рік був ейфорійним і драматичним, щедрим на події і на харчі для 

аналізу (АВ. – 2005. – 30 грудня). 

36. Що ж це таке – хлопець насправді втріскався по вуха у свою 

покровительницю, чи це просто піар-фішка (І. – 2005. – 30 грудня). 

37. Южний не зміг оказати гідного опору (ТРК Україна. – 2006. – 5 січня). 

38. Харчування таке ж, як і в університетській столовій – без марципанів, 

але давали мандарини та цукерки (П. – 2006. – 5 січня). 

39. На більшості каналів безроздільно панувала Сердючка, московські гості 

(П. – 2006. – 5 січня). 

40. Вдалося прискорити ріст ВВП на 0,3 – 0,4 відсотка (Е. – 2006. – 5 січня). 

Є. 

1. Для отримання іномарки пропонують підписатися за 70 гривень на якийсь 

медичний журнал (СП. – 2006. – 5 січня). 

2. Лікарю, може черепно-мозгова? [така пунктуація в тексті] (СП. – 2006. – 

12 січня). 



3. Підіть на вечір поезії і так ненав’язливо поцікавтеся, чому у віршах немає 

рифми (СП. – 2006. – 12 січня). 

4. Відвертий натяк на формат нової парламентської коаліції, далекої від 

ідеалів Майдану, агресивної у відношенні до Президента і його уряду (П. – 

2006. – 12 січня). 

5. Парламент захистив українців від росту цін на газ (ЛГ. – 2006. – 19 січня). 

6. Кожен екзаменатор хоче, щоб студент здав іспит, але не кожен знає, як це 

зробити (СП. – 2006. – 19 січня). 

7. Колись цю газету я навіть виписувала (ЛГ. – 2006. – 19 січня). 

8. У книжкових супермаркетах є все або майже все, що, як виражався Остап 

Бендер, – у принципі те ж саме (АГ. – 2006. – 18 січня). 

9. Забувши, що ще хвилину назад він несамовито хотів кохання, водій став 

повзати на колінах, жменями загрібаючи банкноти (АГ. – 2006. – 18 січня). 

10. Стаття, яка стала приводом для судового позову, вийшла майже рік назад 

(АГ. – 2006. – 25 січня). 

11. Блок “Наша Україна” на львівському рівні може просто розвалитися (АГ. 

– 2006. – 25 січня). 

12. Порада водієві-початківцю: якщо ви у сильний мороз не можете завести 

двигун свого автомобіля, внушіть собі, що ви обов’язково мусите його завести, 

тому що маєте відвезти тещу на базар (ВЗ. – 2006. – 26 січня). 

13. У якості нагороди за перемогу Каті буде надана можливість заключити з 

модельним агентством річний контракт на суму у 250 тис. USD (СП. – 2006. – 

26 січня). 

14. – Чуєш, під ліжком миша пищить? 

– То що, мені тепер – мявкати? (СП. – 2006. – 2 лютого). 

15. Так, ви дуже вірно говорите, у вас гострий розум (ЛГ. – 2006. – 2 

лютого). 

16. Версія Спілберга не зовсім співпадає з офіційною (П. – 2006. – 2 лютого). 

17. Львів’яни ж вирішили зробити біжучий рядок (Е. – 2006. – 9 лютого). 

18. Розум і хитрість Едни не співпадали з її красою (П. – 2006. – 9 лютого).  

19. Жоден актор його трупи не може вийти на сцену без його утвердження 

(ВЗ. – 2006. – 16 лютого). 

20. Крім того, є дія на підсвідомість (П. – 2006. – 16 лютого). 

21. Кажуть, і не посвячені в тонкощі політики можуть багато що у ній 

прочитати (ВЗ. – 2006. – 23 лютого). 

22. Для цього треба створити уряд економічного росту (ВЗ. – 2006. – 23 

лютого). 

23. Гостро реагують [Леви за гороскопом] на спроби інших порушити їхні 

права і права оточуючих (Е. – 2006. – 23 лютого). 

24. Взагалі-то, до сих пір журналісти вважали, що говорити правду треба не 

лише перед виборами (ЛГ. – 2006. – 23 лютого). 

25. Львівська опера має рухому стрічку… Так  звана біжуча стрічка 

розташована прямісінько над сценою (П. – 2006. – 23 лютого). 



26. Ніщо, здавалося б, не заважало йому провірити цю свою гіпотезу 

досвідченим шляхом (СП. – 2006. – 23 лютого). 

27. Не дивлячись на зусилля правоохоронців, Львів і надалі продовжує 

користуватися сумною славою столиці автозлодіїв (СП. – 2006. – 23 лютого). 

28. Верховна Рада на четвертину складалася з представників КПУ (АВ. – 

2006. – 24 лютого). 

29. Вкажете засоби, на які ви все це придбали. Якщо ці засоби законні, то 

ми, можливо, вас відпустимо (АГ. – 2006. – 1 березня). 

30. Опустили його у кліті на 120 метрів. Наступного разу, запевнив, 

забереться глибше (ВЗ. – 2006. – 2 березня). 

31. Агітація в області ведеться в’яло, непереконливо, ненаступально (ВЗ. – 

2006. – 2 березня). 

32. Ми зробили перший крок – скинули іго Кучми (ВЗ. – 2006. – 2 березня). 

33. Цифри фаворитів розділилися так (ЛГ. – 2006. – 2 березня). 

34. У родині не варто бути підозрілими, частіше уступайте близьким і вони 

підуть вам назустріч [пунктуацію збережено] (СП. – 2006. –2 березня). 

35. А весна, за прогнозами синоптиків, наступить лише наприкінці місяця 

(СП. – 2006. –2 березня). 

36. Якщо я вірну інформацію маю, приїхало 12 чоловік (ТРК Україна. – 

2006. – 23 лютого). 

37. На жаль, сьогодня немає Анатолія Тимощука (ТРК Україна. – 2006. – 23 

лютого). 

38. Підсказує щось весь час своїм хлопцям (ТРК Україна. – 2006. – 23 

лютого). 

39. Чітко реагірує Сільва (ТРК Україна. – 2006. – 23 лютого). 

40. Ось такий ход, дуже цікавий (ТРК Україна. – 2006. – 23 лютого). 

Ж. 

1. Так і не було інформації, скільки добавив арбітр (ТРК Україна. – 2006. – 

23 лютого). 

2. За кадром залишалися нервні зриви (К1. – 2006. – 1 березня). 

3. Не вживають заходів по відношенню до пасажирів (НТРК Заграва. – 2006. 

– 4 березня). 

4. Це ж в якій компанії знадобився професійний стрілок (НТРК Заграва. – 

2006. – 4 березня). 

5. Головне – вчасно поспіти у стрій (НТРК Заграва. – 2006. – 4 березня). 

6. Вживати більш сурових заходів до порушників правил (УТ-1. – 2006. – 5 

березня). 

7. Кілометрові тисняви на дорозі та обільний снігопад (НТН. – 2006. – 5 

березня). 

8. Час матчу вийшов (УТ-1. – 2006. – 7 березня). 

9. Розрахунки сейсмологів вірні (Тоніс. – 2006. – 7 березня). 

10. Причудливі ікебани (ТРК Україна. – 2006. – 8 березня). 

11. У команд одинакові кольори (24. – 2006. – 8 березня). 



12. Вистріл. Здається, можна грати було (УТ-1. – 2006. – 8 березня). 

13. Зараз паливо загружають у контейнери радянського зразка (5-й. – 2006. – 

8 березня). 

14. Розірвання угоди куплі-продажу заводу (НТН. – 2006. – 11 березня). 

15. Я не виписую жодної газети (НТН. – 2006. – 11 березня). 

16. В розрахунку на рикошет, на шальний удар (ТРК Україна. – 2006. – 11 

березня). 

17. Грав на пляжі на резиновому покритті у футбол (ТРК Україна. – 2006. – 

11 березня). 

18. Вболівальники “Спартака” буквально травили Валерія Газзаєва (СТБ. – 

2006. – 11 березня). 

19. Впевнитись у тому, що вона рухається у вірному напрямку (УТ-1. – 2006. 

– 11 березня). 

20. Вимірюють біотоки мозку (Інтер. – 2006. – 12 березня). 

21. Є області, в яких кожна жінка вважає себе компетентним спеціалістом 

(К2. – 2006. – 12 березня). 

22. Давайте по черзі, в шахматному порядку (5-й. – 2006. – 12 березня). 

23. Наперекор лінії уряду діяти не могла (1+1. – 2006. – 14 березня). 

24. Вийняв м’яч він із свого правого кута (МС. – 2006. – 15 березня). 

25. Може, ще щось додасть арбітр, хоча навряд чи (МС. – 2006. – 15 

березня). 

26. Студенти кидали в поліцію камнями (К1. – 2006. – 17 березня). 

27. У противному випадку опозиція готує лист до Ради Безпеки ООН (УТ-1. 

– 2006. – 17 березня). 

28. Про надзвичайні міри безпеки не йдеться (НТН. – 2006. – 18 березня). 

29. Неподалік уїзного Сальська (ТЕТ. – 2006. – 20 березня). 

30. Заливаємо водойми нафтою (Тоніс. – 2006. – 20 березня). 

31. Він упевнений: його уряд іде у вірному напрямку (1+1. – 2006. – 21 

березня). 

32. Щовечора сюда приходять люди (НТН. – 2006. – 22 березня). 

33. Більшість роздаточних пунктів відкриються вже сьогодні (5-й. – 2006. – 

23 березня). 

34. Я хочу повернутися до нужд народу (5-й. – 2006. – 25 березня). 

35. Ми могли бачити на Майдані всеможливі кольори (5-й. – 2006. – 26 

березня). 

36. На упаковці повинна бути спеціальна помітка (К2. – 2006. – 27 березня). 

37. Опрацювали на Львовщині 38% голосів (УТ-1. – 2006. – 27 березня). 

38. Зараз його книги переведені на 40 мов світу (НТА. – 2006. – 28 березня). 

39. Ваш прогноз щодо коаліційної, в смислі колективної гри (5-й. – 2006. – 

28 березня). 

40. На рахунок затемнення у арабів є чимало вірувань (НТН. – 2006. – 29 

березня). 

З. 



1. Карусіль, можна сказати, команди Жерара Ульє (УТ-1. – 2006. – 29 

березня). 

2. Накал пристрастей не стихає і в столиці (ІСТV. – 2006. – 31 березня). 

3. Французькі профсоюзи планують провести на наступному тижні 

всезагальний страйк (5-й. – 2006. – 1 квітня). 

4. Збалансовано розприділена по п’яти містах України (5-й. – 2006. – 1 

квітня). 

5. Там визнавали, що це [страйк] крайня міра (ТРК Україна. – 2006. – 1 

квітня). 

6. Побільше емоцій і звабливих рухів бедрами (5-й. – 2006. – 2 квітня). 

7. Пробив акурат в дев’ятку без шансів для воротаря (ТРК Україна. – 2006. – 

2 квітня). 

8. Воротар “Металіста” виявився начеку (ТРК Україна. – 2006. – 2 квітня). 

9. Таке повір’я індійських аборигенів (К1. – 2006. – 4 квітня). 

10. Сьогодні куди обережніше будуть грати команди (УТ-1. – 2006. – 4 

квітня). 

11. Міг ударити куди влучніше (УТ-1. – 2006. – 4 квітня). 

12. Романтичний погляд на оточуючий світ (К2. – 2006. – 4 квітня). 

13. Вистріл. Повз ворота м’яч летить (УТ-1. – 2006. – 4 квітня). 

14. В якості фарб жінки Уганди використовують кору й плоди дерев (К2. – 

2006. – 6 квітня). 

15. Дякую за підсказку (ТРК Україна. – 2006. – 9 квітня). 

16. Комісія завітала до Олімпійської деревні (ТРК Україна. – 2006. – 11 

квітня). 

17. Інтерпретація Уголовного кодексу у малюнках (ТРК Україна. – 2006. – 

11 квітня). 

18. А раптом знайдеться 17 недовольних серед вас (1+1. – 2006. – 13 квітня). 

19. Навколо чого розгорталися суперечки в поселковій раді, мирненці добре 

знають (НТН. – 2006. – 15 квітня). 

20. Обіграти багатодосвідченого Юрія Беньо не так-то просто (УТ-1. – 2006. 

– 15 квітня). 

21. Ми маємо можливість говорити те, що думаємо. Це привілей, яким 

володіють не багато людей (СП. – 2008. – 16 жовтня). 

22. Футбол навчив мене відчувати простір, працювати у команді, а для кіно 

це дуже важливі якості (СП. – 2008. – 16 жовтня). 

23. Перемішую фрази – залежно від того, на якій мові приходять думки (ВЗ. 

– 2008. – 16 жовтня). 

24. Овал, який обгортає початок підпису, символізує скритність і бажання 

дистанціюватись від оточення (Інф. – 2008. –21 жовтня). 

25. Власне львівські бізнесмени визнають: набагато простіше дати хабара і 

швидко вирішити питання, аніж не дати взятку і не вирішити його (СП. – 2008. 

– 18 вересня). 



26. Проте тепер до цієї структури ставлення двояке (Інф. – 2008. – 23 

вересня). 

27. Ані Лорак колесить Україною із масштабним туром (ВЗ. – 2008. – 2 

жовтня). 

28. Група українських парламентаріїв спробувала пересікти блок-пост (ВЗ. – 

2008. – 2 жовтня). 

29. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко наказав начальникам обласних 

управлінь міліції переглянути своє ставлення до підрозділів ветеринарної 

міліції, яка фінансувалася за остаточним принципом (ВЗ. – 2008. – 2 жовтня). 

30. Ну, звісно, у той час, як наркоторговець чи бандит може відкупитися, то 

видавець таких засобів не має (ПП. – 2008. – Жовтень). 

31. Нувориші Хорватії і Сербії навіть дуже вигідно торгували між собою, не 

дивлячись на те, що належали до ворожих сторін (ПП. – 2008. – Жовтень). 

32. Якийсь Марек Немец продає свій товар під знаменитими марками 

іноземних фірм і говорить, що це не протирічить закону (ПП. – 2008. – 

Жовтень). 

33. Корова дає краще молоко на випасі, ніж перебуваючи у стійлі круглий 

рік (ПП. – 2008. – Жовтень). 

34. Ти можеш бути одягнена на рівні засобів, які у тебе є (ПП. – 2008. – 

Жовтень). 

35. Жванецький якось помітив: “Кінець будь-якого правителя починається 

тоді, коли тінь придворних карликів стає довшою за його власний зріст” (ВЗ. – 

2008. – 9 жовтня). 

36. Тобто наша демографічна криза – від придбаних, соціальних, а не 

генетично закладених захворювань (Д. – 2008. – 11 вересня). 

37. Входила [Росія] до Антанти, яка, не дивлячись на зраду більшевизованої 

держави, перемогла Німеччину та Австро-Угорщину (Д. – 2008. – 11 вересня). 

38. Другий, не менш поширений заклик, – призупинити політизувати 

економіку. Також вірно (Д. – 2008. – 13 листопада). 

39. Приводить газета думки близьких до Кремля аналітиків (Д. – 2008. – 13 

листопада). 

40. Я хотів би в якості позаштатного радника від єдиного джерела влади – 

народу – звернути увагу глави держави (Д. – 2008. – 13 листопада). 

И. 

1. Нищать щороку сотні берез (К1. – 2006. – 15 квітня). 

2. Перше місце не визиває сумнівів (ТРК Україна. – 2006. – 16 квітня). 

3. Кияни домінували на протязі всієї гри (К1. – 2006. – 18 квітня). 

4. З адськими муками на обличчі рухатиметься, аж поки не полетить м’яч 

(УТ-1. – 2006. – 19 квітня). 

5. До бюлетеню для тайного голосування внесено два прізвища (5-й. – 2006. 

– 20 квітня). 

6. Критики кажуть, спектаклі того вартують (К1. – 2006. – 20 квітня). 

7. В національному чемпіонаті він іграв (МС. – 2006. – 20 квітня). 



8. Вирішила внести своє бревно в історію вітчизняних суботників (СТБ. – 

2006. – 20 квітня). 

9. Здійснила [комісія МОК] першу інспекціонну поїздку (ТРК Україна. – 

2006. – 21 квітня). 

10. Їх небагато, але вони приїхали сюда, до Донецька (ТРК Україна. – 2006. 

– 21 квітня). 

11. Саме сьогодні пост стає особливо суворим (НТН. – 2006. – 21 квітня). 

12. Спокійно прокотилася верхи (НТН. – 2006. – 21 квітня). 

13. Є одне виключення. У цій книзі нема послання до євреїв (Тоніс. – 2006. – 

22 квітня). 

14. Футбольна фортуна виявилася благосклонна до помаранчево-чорних 

(ТРК Україна. – 2006. – 23 квітня). 

15. З ними вони постійно переписуються в мережі Інтернет (Н. – 2006. – 23 

квітня). 

16. Виглядала в доброму розположенні духу (НТН. – 2006. – 24 квітня). 

17. Сьогодня у Верховній Раді прощальний день (НТН. – 2006. – 26 квітня). 

18. Приймали здраві рішення (ТРК Україна. – 2006. – 26 квітня). 

19. Вживає заборонені медицинські препарати (К1. – 2006. – 27 квітня). 

20. Предприємства суміжних галузей (ТРК Україна. – 2006. – 28 квітня). 

21. Замість дзвоника [повісив] колокол (НТН. – 2006. – 30 квітня). 

22. Подвоєно рахунок було після часу гри (ТРК Україна. – 2006. – 30 квітня). 

23. У нас нема такого спорченого телефону (М1. – 2006. – 30 квітня). 

24. Кубінські студенти, що навчалися в нас, створили перші бейсбольні 

команди (К1. – 2006. – 1 травня). 

25. Головне, аби не було предвзятості (Інтер. – 2006. – 2 травня). 

26. Вірне рішення прийняв Олег (Інтер. – 2006. – 2 травня). 

27. Отримали річну підписку від “Аргумент-газети” (НТА. – 2006. – 3 

травня). 

28. Для отоплення використовують всі підручні засоби (ІСТV. – 2006. – 5 

травня). 

29. Покарання таке. Сурове покарання (ТРК Україна. – 2006. – 6 травня). 

30. Тут не проводять сурового відбору (К1. – 2006. – 6 травня). 

31. Який вивід з цього можна зробити? (ТРК Україна. – 2006. – 7 травня). 

32. Психологічно на піднятті грають підопічні Луческу (СТБ. – 2006. – 10 

травня). 

33. Намагається до вірного зіграти (Інтер. – 2006. – 10 травня). 

34. Ясень впав… У місті понад 750 дерев, які потребують ліквідації (Львів 

ТБ. – 2006. – 11 травня). 

35. Виписування штрафних квітанцій прямо на дорозі (Тоніс. – 2006. – 12 

травня). 

36. Чи хвате сил фізичних, емоційних? (ТРК Україна. – 2006. – 14 травня). 

37. Жовту картку отримує Мілевський відразу після свого появлення на полі 

(ТРК Україна. – 2006. – 14 травня). 



38. Як раньше казали, не знаєш, кому віддати м’яч, віддай Гаврилову (ТРК 

Україна. – 2006. – 14 травня). 

39. Агахова. Де його швидкість? Убігає від суперника (ТРК Україна. – 2006. 

– 14 травня). 

40. Політична діяльність Симона Петлюри приходиться на початок ХХ 

століття (ТРК Україна. – 2006. – 15 травня). 

І. 

1. Розглядає італійців в якості фаворитів (К1. – 2006. – 16 травня). 

2. Організація діє вже біля року (ТРК Україна. – 2006. – 16 травня). 

3. На протязі двох років він намагався бути і бухгалтером, і торговим 

агентом (НТРК Заграва. – 2006. – 16 травня). 

4. Германія оголосила війну (НТРК Заграва. – 2006. – 16 травня). 

5. Хлопчика обов’язково одіваємо у блакитні светрики (ЛТБ. – 2006. – 17 

травня). 

6. Минулого року в нас були братья Кличко (УТ-1. – 2006. – 18 травня). 

7. Обрав собі на конкурс таку собі миролюбиву пісню (УТ-1. – 2006. – 20 

травня). 

8. Досягла успіху у дві тисячі третьому року (УТ-1. – 2006. – 20 травня). 

9. Зараз я намагатимуся її вірно вимовити (УТ-1. – 2006. – 20 травня). 

10. У нас з вами флаг одного кольору (УТ-1. – 2006. – 20 травня). 

11. Не робив ніяких громогласних заяв (ТРК Україна. – 2006. – 21 травня). 

12. Поодаль – невеликий мітинг узбецької опозиції (К1. – 2006. – 23 травня). 

13. Не всім вдалося з першого разу нажати “за” чи “проти” (НТН. – 2006. – 

24 травня). 

14. Вони вимагали передати в аренду клубу стадіон (5-й. – 2006. – 25 травня; 

титр). 

15. Сформували тимчасовий президіум Верховної Ради (К1. – 2006. – 25 

травня). 

16. Не поступало повідомлень про поранених (К1. – 2006. – 26 травня). 

17. Олексій Пукач знаходиться в розшуку (24. – 2006. – 26 травня). 

18. В мене аж око дьоргається (Інтер. – 2006. – 28 травня). 

19. Їхав на стартову площадку ЛАЗівським автобусом [космонавт Борис 

Волинов] (НТА. – 2006. – 29 травня). 

20. Голова обласної державної адміністрації, який відзначив свій 50-річний 

юбілей, здивований (НТА. – 2006. – 29 травня). 

21. А вже на південному побережжі – 25 умовних [одиниць] (Тоніс. – 2006. – 

29 травня). 

22. В “Нью-Йорк таймс” приводиться цитата жінки з Мічігану (К1. – 2006. – 

29 травня). 

23. Маючи таку загрузку, звідки черпаєте наснагу? (ЛТБ. – 2006. – 1 червня). 

24. Ваша картинна галерея знаходиться біля Галицького ринку бувшого 

(ЛТБ. – 2006. – 1 червня). 

25. Пустими стоять навіть пивні (5-й. – 2006. – 1 червня). 



26. В теплій одежі перебувають уболівальники (УТ-1. – 2006. – 2 червня). 

27. Суворо зараз іде рефері, аби чітко відідвинути стінку (УТ-1. – 2006. – 2 

червня). 

28. Вдіває захисні щитки Франческо Тотті (УТ-1. – 2006. – 2 червня). 

29. В очікуванні германського Мундіалю пригадаємо найцікавіші події (ТРК 

Україна. – 2006. – 4 червня). 

30. Машина оснащена всіма приборами (К1. – 2006. – 5 червня). 

31. Дві шахматні олімпіади поспіль українці привозили золото (УТ-1. – 

2006. – 6 червня). 

32. Він пропонує замість екзаменів у школі здавати тести (5-й. – 2006. – 6 

червня). 

33. Свині живуть по-барськи (УТР. – 2006. – 7 червня). 

34. Основна робота направлена на підготовку до чемпіонату світу (К1. – 

2006. – 7 червня). 

35. Ініціатором перериву в пленарних засіданнях є в тому числі й 

Соціалістична партія (НТН. – 2006. – 8 червня). 

36. Можемо ми відстоювати інтереси в суді, якщо люди рахують, що їхні 

права порушені? (Львів ТБ. – 2006. – 8 червня). 

37. Не зможете лишити їх депутатського мандата (НТН. – 2006. – 8 червня). 

38. Футболіємо разом з Київстар (Інтер. – 2006. – 9 червня). 

39. Драмонд, до речі, мав би потягатися із Ламом за швидкість (Інтер. – 

2006. – 9 червня). 

40. Не так часто, але зато влучно (ІCTV. – 2006. – 10 червня). 

Ї. 

1. Представляєте собі, яка сума?! (Інтер. – 2006. – 10 червня). 

2. Почав хлопчина скитатися з клубу в клуб (Інтер. – 2006. – 11 червня). 

3. Відповідатиме за праву бровку півзахисту (ІCTV. – 2006. – 12 червня). 

4. Стали грати більш відповідально (ІCTV. – 2006. – 12 червня). 

5. Добивається зараз [збірна Австралії] волевої перемоги (ІCTV. – 2006. – 12 

червня). 

6. Приїхали венценосні гості із Лондона, Токіо (5-й. – 2006. – 12 червня). 

7. Вийшли з діаметрально протиположним настроєм (НТН. – 2006. – 13 

червня). 

8. Ніко Кранчар був уже на убойній позиції (Інтер. – 2006. – 13 червня). 

9. Шимоніч знаходиться на газоні (Інтер. – 2006. – 13 червня). 

10. І травмування, і, звісно, незадоволення судейством (ІСТV. – 2006. – 13 

червня). 

11. Що робити?! Такове життя (5-й. – 2006. – 14 червня). 

12. Збиралися зробити табір круглорічним (ТРК Люкс. – 2006. – 14 червня). 

13. Ми розберемося по ходу гри (ІCTV. – 2006. – 14 червня). 

14. Домашній арест до кінця чемпіонату (УТ-1. – 2006. – 14 червня). 

15. Два гравці вибули зі строю у збірній Парагваю (Інтер. – 2006. – 15 

червня). 



16. Джованні Еспіноза відноситься до найбільш непомітних футболістів 

(ІCTV. – 2006. – 15 червня). 

17. Він і гаразд м’яча пробити, і взагалі майстер на всі руки (ІCTV. – 2006. – 

15 червня). 

18. Не змінює відношення до себе вболівальників (ІCTV. – 2006. – 15 

червня). 

19. 45 хвилин єсть у двох збірних (Інтер. – 2006. – 15 червня). 

20. Залишився тут на кромці поля (Інтер. – 2006. – 15 червня). 

21. Гравець, без якого важко представити собі збірну Парагвая (Інтер. – 

2006. – 15 червня). 

22. Ніхто не знав його в Європі до появлення в “Арсеналі” (Інтер. – 2006. – 

16 червня). 

23. Семенять ніжками [японські футболісти] (ICTV. – 2006. – 18 червня). 

24. Сказав перед початком матчу буквально наступне (Iнтер. – 2006. – 18 

червня). 

25. Важко діставити цей м’яч до штрафного майданчика збірної Франції 

(Iнтер. – 2006. – 18 червня). 

26. Шевченко зовсім чуть-чуть розминувся з м’ячем (Інтер. – 2006. – 19 

червня). 

27. Українська вища ліга може лишитися одного з колективів (ТРК Україна. 

– 2006. – 19 червня). 

28. У всеможливих виданнях представляли збірну Того (ІCTV. – 2006. – 19 

червня). 

29. Може пагубним чином позначитися на результаті (ІCTV. – 2006. – 19 

червня). 

30. У цьому матчі він наглядно продемонстрував, як має грати другий 

форвард (УТ-1. – 2006. – 20 червня). 

31. Ситуація знаходиться під контролем (Львів ТБ. – 2006. – 20 червня). 

32. Їхня робота визивала чималий інтерес у тих, хто зібрався (ТРК Україна. – 

2006. – 21 червня). 

33. Я б ще зачислив сюди також Маскерано (Інтер. – 2006. – 21 червня). 

34. Може наварити такої каші, що нею можна накормити всю Європу (Інтер. 

– 2006. – 21 червня). 

35. Ван Ністелрой відстояв перший тайм так добросовісно (Інтер. – 2006. – 

21 червня). 

36. Занадто вольготно, по піжонськи… захисники збірної Бразилії (Інтер. – 

2006. – 22 червня). 

37. Вальяжно поводяться на полі нащадки пентакампеонів (Інтер. – 2006. – 

22 червня). 

38. М’яч постійно виляє перед голкіпером (Інтер. – 2006. – 22 червня). 

39. Ось скідка хороша була на Фонсеку (Інтер. – 2006. – 24 червня). 

40. Відідвинути стінку з двох футболістів (Інтер. – 2006. – 24 червня). 

 



Завдання 18. Знайти в тексті лексичні росіянізми. З’ясувати, як можна 

уникнути цих хиб. 

А. 

1. Не бачив він польот м’яча (Інтер. – 2006. – 24 червня). 

2. Відмітив, що, можливо арбітр не витримав тиску (Євроспорт-Україна. – 

2006. – 25 червня). 

3. Рахунок, який на табло, повністю витікає із характеру гри на полі (ІCTV. – 

2006. – 25 червня). 

4. Приютити політологів на цих виборах взялося кілька політичних сил 

(Тоніс. – 2006. – 27 червня). 

5. Бразилію чекають сурові часи (УТ-1. – 2006. – 27 червня). 

6. Дозволяє собі називати його [А. Шевченка] дорогою мебеллю (Інтер. – 

2006. – 27 червня). 

7. Деколи він [час] може бути незносно тягучим (НТА. – 2006. – 28 червня). 

8. Немов шар в лузу загнав м’яч в кут воріт Бартеза (Інтер. – 2006. – 28 

червня). 

9. Заборонено перетинати кордон кубинським судам і літакам (Тоніс. – 2006. 

– 29 червня). 

10. Подивіться, який накал пристрастей (ІCTV. – 2006. – 30 червня). 

11. Казан бурлить (ІCTV. – 2006. – 30 червня). 

12. Активно бороздить правий фланг (ІCTV. – 2006. – 30 червня). 

13. Непогано там Одонкор підпригував над м’ячем (ІCTV. – 2006. – 30 

червня). 

14. Арбітр рішив присікти такі дії (ІCTV. – 2006. – 30 червня). 

15. Пам’ятаєте, сидів він біля бровки поля (ІCTV. – 2006. – 30 червня). 

16. Зараз селяни масово вирубують скот (НТН. – 2006. – 1 липня). 

17. Португалія дещо обезкровлена, дещо обезточена (ІCTV. – 2006. – 1 

липня). 

18. Все ж таки єсть така проблема (ІCTV. – 2006. – 1 липня). 

19. Судорога звела ногу Джона Террі (ІCTV. – 2006. – 1 липня). 

20. Це родоначальники футболу (ІCTV. – 2006. – 1 липня). 

21. Такі слова говорив Сколарі. Як у воду глядів (ІCTV. – 2006. – 1 липня). 

22. Це також немаловажливо (ІCTV. – 2006. – 1 липня). 

23. У польоті тобі відведена доля секунди (НТА. – 2006. – 2 липня). 

24. Окремо від корпусу купують двигун та бортові прибори (К1. – 2006. – 4 

липня). 

25. Не виконує гасла “Бандитам тюрьми” (УТ-1. – 2006. – 5 липня). 

26. Відправляйтеся за покупками в Ар дю Ліон (НТА. – 2006. – 5 липня). 

27. Навіть пляшку з водою вибив у серцях ногою на поле (Інтер. – 2006. – 5 

липня). 

28. Чекаємо на другу половину цієї живої і видовищної гри (Інтер. – 2006. – 

5 липня). 

29. Ці футболісти мають колосальний перевіс (ІCTV. – 2006. – 8 липня). 



30. У нього досвіду хоть відбавляй (ІCTV. – 2006. – 8 липня). 

31. Суміщати приємне з корисним (НТН. – 2006. – 9 липня). 

32. Так, як колись ткацький станок (НТА. – 2006. – 9 липня). 

33. Могли організувати щось на подобіє відриву (Інтер. – 2006. – 9 липня). 

34. Група радянських фізиків прочісувала Германію (СТБ. – 2006. – 10 

липня). 

35. В робочих знову з’явилася робота (К1. – 2006. – 11 липня). 

36. Арест Младіча – головна умова вступу Сербії до Євросоюзу (К1. – 2006. 

– 14 липня). 

37. Середній вік її [команди] складає лиш 20 років (К1. – 2006. – 14 липня). 

38. Саме тут ми знайшли собі прихисток в одному з миловидних будиночків 

(НТА. – 2006. – 15 липня). 

39. Оказались втягнутими у скандал (НТН. – 2006. – 15 липня). 

40. У ВТО росіянам поки що зась (Н. – 2006. – 15 липня). 

Б. 

1. Несуть збитки через ескалацію конфлікту (Н. – 2006. – 15 липня). 

2. Дебютують у матчі такого накалу (1+1. – 2006. – 16 липня). 

3. Тільки добро дає можливість по-справжньому повелівати людьми (СТБ. – 

2006. – 18 липня). 

4. Навіть у музеї побували ми мимоходом (НТА. – 2006. – 18 липня). 

5. Святкуємо День Воєнно-морських сил (НТА. – 2006. – 18 липня). 

6. Хлопчина просто вирішив не упускати шанс (Тоніс. – 2006. – 19 липня). 

7. Накопичення в гривнях і в доларах (Тоніс. – 2006. – 19 липня). 

8. Нацисти обіцяють германському народові жорсткі та радикальні зміни 

(СТБ. – 2006. – 19 липня). 

9. Арбітр рахує, що це було ігрове зіткнення (СТБ. – 2006. – 21 липня). 

10. Розповідає про уклад життя своїх предків (НТА. – 2006. – 21 липня). 

11. Відрахували за пронепригодність (ЛТБ. – 2006. – 23 липня). 

12. В’ячеслав Грозний так наказав його (ЛТБ. – 2006. – 23 липня). 

13. Обрушився додолу [атракціон] (Н. – 2006. – 24 липня). 

14. З кожною грою ми будемо тільки прибавляти (ТРК Люкс. – 2006. – 24 

липня). 

15. Міг узагалі не здавати екзамени (5-й. – 2006. – 25 липня). 

16. Скільки зараз годин? (5-й. – 2006. – 28 липня). 

17. Я бачу, що мій прогноз був вірним (УТ-1. – 2006. – 29 липня). 

18. Здавалося, що ми перенеслися в турецьке чи персидське місто (5-й. – 

2006. – 30 липня). 

19. Заяви до суду поступали не від всіх потерпілих сімей (НТА. – 2006. – 31 

липня). 

20. Удар в дальній кут воріт! Виймайте! (СТБ. – 2006. – 2 серпня). 

21. Подання прем’єра тягнеться із певною суматохою (НТН. – 2006. – 2 

серпня). 



22. Чотирикратна олімпійська чемпіонка розпочала заплив вдало (К1. – 

2006. – 3 серпня). 

23. Більше року назад трохи було інакше (5-й. – 2006. – 4 серпня). 

24. Невідворотні центробіжні сили (5-й. – 2006. – 4 серпня). 

25. Співпали в часі з візитом (N-1. – 2006. – 5 серпня). 

26. П’ять вантажівок прибуло, щоб погрузити персики та овочі (N-1. – 2006. 

– 5 серпня). 

27. Зараз на станції знаходяться лише троє космонавтів (N-1. – 2006. – 6 

серпня). 

28. Не дивлячись на те, що перевага є у господарів поля, часто атакують і 

гості (УТ-1. – 2006. – 6 серпня). 

29. Треба було робити передачу на партнерів, які знаходилися у непоганих 

позиціях (УТ-1. – 2006. – 6 серпня). 

30. Цілком логічно прервав атаку “Карпат” Погорєлов (УТ-1. – 2006. – 6 

серпня). 

31. Експерти розходяться (1+1. – 2006. – 6 серпня). 

32. Перший тайм особливою видовищністю не відрізнявся (НТА. – 2006. – 7 

серпня). 

33. Свої думки виказали лікарі (ТРК Україна. – 2006. – 8 серпня). 

34. Влада й далі помикає мас-медіа (Н. – 2006. – 8 серпня). 

35. Вона саме патрулювала прибрежні води (Н. – 2006. – 8 серпня). 

36. Дивна позиція турецьких футболістів, можливо, навіть високомірна 

(СТБ. – 2006. – 9 серпня). 

37. Якесь затміння найшло на Грема Пола (СТБ. – 2006. – 9 серпня). 

38. Польські гості не скривають, що в Одесі їх задовольнить і нічия (ТРК 

Україна. – 2006. – 9 серпня). 

39. Разом з руминським захисником (ТРК Україна. – 2006. – 11 серпня). 

40. Усе від серфінга до стрибка на резинці (НТА. – 2006. – 11 серпня). 

В. 

1. Наказав податковій призупинити відшкодування НДС (ICTV. – 2006. – 11 

серпня). 

2. Вона є одногодкою футбольного клубу “Шахтар” (5-й. – 2006. – 12 

серпня). 

3. Перші хворі до міської інфекційної лікарні поступили вчора (НТН. – 2006. 

– 14 серпня). 

4. Там щороку росіяни викупають по два–чотири острови (НТН. – 2006. – 14 

серпня). 

5. Окремого футболіста, який би був дирижером всіх атак, немає (УТ-1. – 

2006. – 15 серпня). 

6. Що взагалі представляє собою наша “молодіжка”? (УТ-1. – 2006. – 16 

серпня). 

7. З вуглем усе ясно: його вистачить (Н. – 2006. – 17 серпня). 

8. Снігові пушки стоять на кожному схилі (НТА. – 2006. – 17 серпня). 



9. Розчиняєшся у сонячних бліках (НТА. – 2006. – 18 серпня). 

10. У насильницький спосіб любов до мови не прив’єш (5-й. – 2006. – 18 

серпня). 

11. Перевагою володіли футболісти “Карпат-2” (ЛТБ. – 2006. – 22 серпня). 

12. Накануні побачив літак Ту-154 (НТН. – 2006. – 23 серпня). 

13. Запам’яталася швидка многоходівка (ТРК Україна. – 2006. – 25 серпня). 

14. Дряпався за кожен м’яч [футболіст “Манчестер-Ситі”] (МС. – 2006. – 26 

серпня). 

15. Збирається сурово карати (ICTV. – 2006. – 31 серпня). 

16. Розноситься гучний рев моторів (НТА. – 2006. – 1 вересня). 

17. Ми йдемо вірною дорогою (Н. – 2006. – 1 вересня). 

18. Свої скриті таланти спікер теж повідав спудеям (5-й. – 2006. – 2 вересня). 

19. Грав відтянутого форварда (МС. – 2006. – 2 вересня). 

20. Дуже вольготно, дуже комфортно себе почувають (МС. – 2006. – 2 

вересня). 

21. Припинили своє шестя по Європі (МС. – 2006. – 6 вересня). 

22. Настала черга Ґаттузо бути в ролі жертви. Зазвичай він був 

полювальником (ICTV. – 2006. – 6 вересня). 

23. Заробити достатньо грошей, щоб прокормити себе взимку (УТ-1. – 2006. 

– 10 вересня). 

24. Це лише дань пам’яті (НТН. – 2006. – 11 вересня). 

25. Якщо перевести на просту мову те, що ми маємо сьогодні (5-й. – 2006. – 

12 вересня). 

26. Ви зсилаєтеся на меморандум (5-й. – 2006. – 12 вересня). 

27. Дуже неординарне мишлення у Франческо Тотті (УТ-1. – 2006. – 12 

вересня). 

28. Оця перевага, навіть чисельна, сказалася (УТ-1. – 2006. – 13 вересня). 

29. Це буде записано в уставі (ЛТБ. – 2006. – 15 вересня). 

30. На вихідні встановив наступні курси валют (24. – 2006. – 16 вересня). 

31. Капітан погранслужби (К1. – 2006. – 20 вересня). 

32. Автотранспортні засоби обновляються дуже повільно (ЛТБ. – 2006. – 23 

вересня). 

33. Осколок задів шийну артерію хлопчика (5-й. – 2006. – 24 вересня). 

34. Це дає київському “Арсеналу” приблизитись до своїх суперників (УТ-1. 

– 2006. – 24 вересня). 

35. Стабільність – признак класу. Чи не так? (УТ-1. – 2006. – 25 вересня). 

36. З магнітофона доноситься музика (УТ-1. – 2006. – 25 вересня). 

37. Чи можна притягти до відповідальності людину за переписку на 

інтернет-форумі? (5-й. – 2006. – 26 вересня). 

38. Ноль – ноль у матчі “Шахтар” – “Олімпіакос” (УТ-1. – 2006. – 27 

вересня). 

39. Шпіонські пристрасті у Грузії (К1. – 2006. – 28 вересня). 

40. Але я вірно сказав, що це ще тільки початок (УТ-1. – 2006. – 28 вересня). 



Г. 

1. Невдало діє. Потрібно наказувати за такі помилки (УТ-1. – 2006. – 28 

вересня). 

2. Ми і дальше будемо стежити, що відбувається у Львові (НТН. – 2006. – 30 

вересня). 

3. Прозівали фактично Акбон Лахора захисники “Челсі” (МС. – 2006. – 30 

вересня). 

4. Створена ячейка опозиції від Юлії Тимошенко (НТН. – 2006. – 30 

вересня). 

5. Особливо завзятих студентів можуть наказати за такі виступи (К1. – 2006. 

– 1 жовтня). 

6. Приєднаються співвласники – Румунія та Словакія (СТБ. – 2006. – 2 

жовтня). 

7. Їх визнали винними і приговорили до страти (Тоніс. – 2006. – 3 жовтня). 

8. У Москві нині шуткують (1+1. – 2006. – 5 жовтня). 

9. Під час драки студент наніс сім ножових поранень (5-й. – 2006. – 5 

жовтня). 

10. Наглядним прикладом таких робіт є вулиця Варшавська (Львів ТБ. – 

2006. – 5 жовтня). 

11. Через нього таможня не хотіла нас пропускати (ТРК Україна. – 2006. – 8 

жовтня). 

12. У Криму перевернувся автобус (НТН. – 2006. – 9 жовтня). 

13. Польот на повітряній кулі після такого – романтика (НТА. – 2006. – 10 

жовтня). 

14. Уряд вважає профнепригодними [п’ятьох губернаторів] (НТН. – 2006. – 

11 жовтня). 

15. Прем’єр сьогодня пообіцяв (НТН. – 2006. – 11 жовтня). 

16. Його жостко атакував суперник (УТ-1. – 2006. – 11 жовтня). 

17. Міжнародні авіалінії – офіційний перевезник збірної України з футболу 

(УТ-1. – 2006. – 11 жовтня). 

18. Де Россі з’явився у збірній Італії своєчасно (МС. – 2006. – 11 жовтня). 

19. Шальки терезів перевішують в сторону того, що він справляється (МС. – 

2006. – 11 жовтня). 

20. Дотошні європейці не вважають горілку якісною (Н. – 2006. – 12 

жовтня). 

21. В якості атрибутів взяла просто диски до автомобілів (К1. – 2006. – 12 

жовтня). 

22. Час одноосібних рішень пройшов (1+1. – 2006. – 12 жовтня). 

23. Прибіг Чипріан Маріка. Підсказує щось своїм захисникам (ТРК Україна. 

– 2006. – 14 жовтня). 

24. Розминається біля кромки поля (МС. – 2006. – 14 жовтня). 

25. Тут таки різниця в класі мала свій відпечаток (МС. – 2006. – 14 жовтня). 

26. Двоє гравців набігали і могли підкараулити (МС. – 2006. – 14 жовтня). 



27. Час практично вийшов уже. Дограють останні секунди команди (ТРК 

Україна. – 2006. – 15 жовтня). 

28. Він віз ртуть у резинових грушах (Н. – 2006. – 16 жовтня). 

29. Тут робитимуть пересадку кісткового мозгу (ICTV. – 2006. – 17 жовтня). 

30. Температура знизилася до 14 градусів. А це значить: час починати 

топити (5-й. – 2006. – 17 жовтня). 

31. Не сумніваюсь, що ви освідомлені, що з “Ліоном” ми ще не грали (УТ-1. 

– 2006. – 17 жовтня). 

32. Вілья, безподобний Вілья забив два м’ячі (УТ-1. – 2006. – 18 жовтня). 

33. Дружелюбно налаштовані демонстранти (УТ-1. – 2006. – 19 жовтня). 

34. Ми готові вам запропонувати нашу площадку (1+1. – 2006. – 19 жовтня). 

35. Лікбез для чиновників (1+1. – 2006. – 20 жовтня). 

36. Не раз давали про себе знати колишні травми (ТЕТ. – 2006. – 21 жовтня). 

37. Сергій перехопив м’яч і пробив туда, в центр (ТРК Україна. – 2006. – 22 

жовтня). 

38. Можливо, йдеться про крушіння корабля (ІCTV. – 2006. – 25 жовтня). 

39. Дитячий садік №75 (ЛТБ. – 2006. – 25 жовтня). 

40. Два вдохи на тридцять натискань (НТА. – 2006. – 26 жовтня). 

Ґ. 

1. Без запинки називає повне ім’я Остапа Бендера (НТН. – 2006. – 27 

жовтня). 

2. Шофер потрапив до шпиталю з розбитою головою та поломаними ногами 

(ТРК Люкс. – 2006. – 27 жовтня). 

3. Український корабель взяли на буксир і тягнуть до берегів Турції (К1. – 

2006. – 31 жовтня). 

4. В Росію не поступають товари з позначкою “Зроблено в Грузії” (К1. – 

2006. – 1 листопада). 

5. Щось підсказує, намагаючись їх вишикувати (МС. – 2006. – 5 листопада). 

6. Час здавати перші іспити (ICTV. – 2006. – 12 листопада). 

7. Після невеликого інструктажу можна легко попасти в мішень (НТН. – 

2006. – 18 листопада). 

8. Так на протязі майже сімдесяти років живе музика, яка перемогла (ЛТБ. – 

2006. – 19 листопада). 

9. Вимагали позачиняти тюрьми суворого режиму (НТН. – 2006. – 20 

листопада). 

10. Гру Франческо Тотті [Мірча Луческу] мав розібрати по крупицях (УТ-1. 

– 2006. – 22 листопада). 

11. Ще донедавна Анатолій Кондратюк переписувався з Фіделем Кастро 

(ТРК Люкс. – 2006. – 23 листопада). 

12. Повідомили, що типографію, де друкуються виборчі бюлетені, 

заміновано (ICTV. – 2006. – 23 листопада). 

13. Зараз, на закаті кар’єри цього гравця (МС. – 2006. – 23 листопада). 

14. У понеділок не матиме цієї привілегії (НТН. – 2006. – 25 листопада). 



15. Люба́ дорога мені здавалася завузькою (НТА. – 2006. – 25 листопада). 

16. Він дуже грубо зіграв протів Віталія Лисицького (УТ-1. – 2006. – 26 

листопада). 

17. Серйозні справи. Навіть носилки з’явилися на полі (УТ-1. – 2006. – 26 

листопада). 

18. Навіс у штрафну (УТ-1. – 2006. – 26 листопада). 

19. Можливо, судороги легкі відчуває Луї Саа (МС. – 2006. – 26 листопада). 

20. Український представник там перебуває в якості спостерігача (5-й. – 

2006. – 28 листопада). 

21. Звідки взяти гроші на покупку запасу (ICTV. – 2006. – 28 листопада). 

22. Найкращий [автомобіль] у своєму класі з точки зору розходу палива 

(НТА. – 2006. – 30 листопада). 

23. Почали чіплятися за подарену ним зброю (5-й. – 2006. – 1 грудня). 

24. Ціну на керосин диктують монополісти (ICTV. – 2006. – 2 грудня). 

25. Стріляти можна чергами або поодинокими вистрілами (НТА. – 2006. – 2 

грудня). 

26. Прибори нічного бачення (НТА. – 2006. – 2 грудня). 

27. Вони можуть нести груз до 190 кілограмів (НТА. – 2006. – 9 грудня). 

28. Як же все перевертається з ніг на голову! (СТБ. – 2006. – 10 грудня). 

29. Спочатку ми не придавали цьому значення (Інтер. – 2006. – 13 грудня). 

30. Виносили ранених побратимів з поцарапаними спинами (5-й. – 2006. – 16 

грудня). 

31. Цього року воно [зерно] лежить мертвим грузом (1+1. – 2006. – 17 

грудня). 

32. Українські назви місяців не завжди співпадали з сучасними (Е. – 2006. – 

10 березня). 

33. Деркачі – батько та син – виявилися прозорливими щодо політичного 

орієнтування і вчасно підтримали “помаранчевих” (ГС. – 2006. – 7 березня). 

34. Вони [спідниці] можуть бути пишними, з вишивками, блискітками і 

бусинками (СП. – 2006. – 9 березня). 

35. Рудоволоса дівчина [Ірина Розенфельд] була найбільш дружелюбно 

налаштована до всіх, радо спілкувалася із журналістами (АГ. – 2006. – 15 

березня). 

36. Міліціонери знайшли трьох дівчат, які обібрали ровесницю (Е. – 2006. – 

16 березня). 

37. Та й узагалі об’єктивність – це співпадіння кількох суб’єктивних думок 

(Е. – 2006. – 16 березня). 

38. Претенденти на титул чемпіона добились крупних перемог на виїзді з 

однаковим рахунком – 3:0 (СП. – 2006. – 23 березня). 

39. Перед ними жінка сорока з лишнім років, абсолютно роздягнена [Шерон 

Стоун] (СП. – 2006. – 23 березня). 

40. З двух зол вибирайте менше (НБ. – 2006. – 23 березня). 

Д. 



1. Бажаючі купити квартиру та взяти пайову участь у будівництві, мали 

перевести відповідні суми на рахунки фіктивних фірм (СП. – 2006. – 30 

березня). 

2. Виглядати, за її [Шерон Стоун] уявленням, чоловік її мрії повинен так – у 

піжамі з витягнутими колінками та картинками з мультика (СП. – 2006. – 30 

березня). 

3. І звідки насправді вітер дує, видно хоча б з російської преси (П. – 2006. – 

13 квітня). 

4. Звичайні, здавалося б, надписи (СП. – 2006. – 13 квітня). 

5. “Тату, а наша збірна, за теорією ймовірності, колись виграє у футбол?” – 

“Навряд чи! Тут уже теорія малоймовірності” (АГ. – 2006. – 19 квітня). 

6. Хлопець успішно здав іспити та тести, однак його чомусь не записали до 

“кузні кадрів” майбутніх офіцерів запасу (АГ. – 2006. – 19 квітня). 

7. Особливо не експериментуйте із зачіскою і нижньою білизною (П. – 2006. 

– 20 квітня). 

8. А у Вілларіба знову свято – вітер дує в їхню сторону! (СП. – 2006. – 27 

квітня). 

9. Близнюки зможуть надолужити упущені раніше можливості і цілком 

реалізуватися як у коханні, так і на роботі (ВЗ. – 2006. – 4 травня). 

10. Намагаємося суміщати мої роз’їзди та її навчання (ВЗ. – 2006. – 4 

травня). 

11. Навіть думаючи, що у тебе міцна сім’я, треба продовжувати її 

укріплювати (ВЗ. – 2006. – 4 травня). 

12. Одна з найбільш “жирних” посад в Україні після курйозної кадрової 

чехарди залишається вакантною (АГ. – 2006. – 17 травня). 

13. Проміжний слой захищає м’яч від вологи і надає йому високої 

еластичності (АГ. – 2006. – 17 травня). 

14. Пан професор звернувся до студентів і побажав усім ефективної і 

високоякісної здачі іспитів (АГ. – 2006. – 17 травня). 

15. І не обов’язково почуватися посвіжілим. Хоча б облегшеним (ВЗ. – 2006. 

– 18 травня). 

16. Надпис на Хресті не  погоджувався з українською стороною (СП. – 2006. 

– 18 травня). 

17. Якимось образом Симанова втратила орієнтацію, коли виходила з 

туалету в коридор (СП. – 2006. – 18 травня). 

18. Випала із транспорту на швидкості 60 км/ч (СП. – 2006. – 18 травня). 

19. Напередодні оголошеного “Укрзалізницею” підвищення цін на квитки 

біля білетних кас почався справжній ажіотаж (Е. – 2006. – 23 травня). 

20. У четвер, 25 травня, у Львові ведучому журналісту “Української правди” 

Сергію Лещенку вручать премію імені Сашка Кривенка “За поступ в 

журналістиці” (ВЗ. – 2006. – 25 травня). 

21. Сергій першим підняв тему розкішного життя сина Президента (ВЗ. – 

2006. – 25 травня). 



22. Постраждалі не витримали і звернулися до суду, який чомусь до сих пір 

не може знайти винних у цій справі (П. – 2006. – 25 травня). 

23. Все це корабль зробив без дозволу Верховної Ради України (Е. – 2006. – 

1 червня). 

24. Тестування тривало 135 хвилин, тобто 2 години з четвертиною (П. – 

2006. – 1 червня). 

25. Міняю персидський килим 3 х 4 метри на такий же ж кусок сала! (СП. – 

2006. – 1 червня). 

26. Включив телевізор, там чемпіонат світу – матч “Україна – Іспанія” (АГ. – 

2006. – 7 червня). 

27. Скандал навколо кіноконцертного комплексу “Міленіум” – сімейна 

сварка, роздута до масштабів великої проблеми (АГ. – 2006. – 7 червня). 

28. Справа в тому, що моя донька Софія розійшлася з Нестором 

Несторовичем Шалаєм, і він просто мститься нашій родині (АГ. – 2006. – 7 

червня). 

29. Взяв від 23-х студентів-заочників гроші за успішну здачу державного 

іспиту (Е. – 2006. – 22 червня). 

30. Україна має намір взяти участь у проекті “Галілео”. Що він собою 

представляє? (Е. – 2006. – 22 червня). 

31. Департамент ДАІ скерував вказівки у місцеві підрозділи ДАІ з вимогою 

поліпшити умови обслуговування в міжрайонних регістраційно-

екзаменаційних відділеннях ДАІ (МРЕО) (П. – 2006. – 22 червня). 

32. Ноутбук на базі операційної системи Linux, дисплей із розрішенням 

800х420 (ЛГ. – 2006. – 22 червня). 

33. Тут немає жодних вказівників, куди податися абітурієнтові з паперами 

для вступу (ЛГ. – 2006. – 22 червня). 

34. Потрапити до списку тих, що відгадали (він в кожному номері) 

рахувалось дуже престижним (СП. – 2006. – 22 червня). 

35. Встановлено, що регулярне вживання какао допомагає позбутися язви 

шлунка і дванадцятипалої кишки, а також запобігти їх появі (СП. – 2006. – 22 

червня). 

36. “Я вчив собаку лаяти, коли він захоче їсти” – “Ну і як?” – “Тепер він не 

їсть, поки я не залаю…” (СП. – 2006. – 22 червня). 

37. Відправ смс з текстом “Ти де?” на будь-який номер о 4 годині ночі і 

отримай прикольну рифму на свій мобільний телефон (СП. – 2006. – 22 

червня). 

38. Сходні прикраси є майже в кожної третьої людини у віці 18-29-ти років 

(СП. – 2006. – 22 червня). 

39. Ці документи були отримані агентством Associated Press на основі 

Freedom of Information Act, закону “Про свободу в області інформації” (СП. – 

2006. – 22 червня). 

40. У Daily News поступив анонімний дзвінок (СП. – 2006. – 22 червня). 

Е. 



1. Ми часто сварилися з дружиною (приводів було чимало) і врешті-решт 

розійшлися (Е. – 2006. – 29 червня). 

2. У Львові у пологовому будинку, що на вул. Рапопорта, створено 

відділення сумісного перебування матері та дитини (СП. – 2006. – 29 червня). 

3. Ну що дохрюкалась – замурували! (СП. – 2006. – 13 липня). 

4. Помаранчеві збираються в’яло, неохоче (АГ. – 2006. – 19 липня). 

5. Пресловутий джип “Тойота-Лендкрузер”, через який попередній голова 

Тернопільської облради Анатолій Жукінський ледь не сів у тюрму, буде 

продано з аукціону (АГ. – 2006. – 26 липня). 

6. Номери, указані в техпаспорті, не сходяться з номерами на бампері (АГ. – 

2006. – 26 липня). 

7. Правила аматорського боксу можуть перетерпіти революційні зміни (СП. 

– 2006. – 27 липня). 

8. За словами О. Улінця, оригіналу постанови президіуму обласного суду 

про зняття судимостей з В. Януковича не існує (СП. – 2006. – 27 липня). 

9. Нема кращого друга, як вірна супруга (СП. – 2006. – 3 серпня). 

10. Хочу знову перечитати Макіавеллі “Государ” (БЦ. – 2006. – 3 серпня). 

11. Особисто мені було наказано в місячний термін перевести на рахунок 

Ради сільгоспвиробників, громадської організації, 7800 гривень (БЦ. – 2006. – 

3 серпня). 

12. Суд визнав Леоніда Михайловича невинуватим (БЦ. – 2006. – 3 серпня). 

13. На ринках, у супермаркетах можна купити свіжі овочі та фрукти 

круглорічно (АГ. – 2006. – 9 серпня). 

14. Віктор Янукович, 1950 року народження, з робочих, дата народження 9 

липня  (Е. – 2006. – 10 серпня). 

15. При тому розділенні сил у помаранчевій команді, яке ми всі бачили, у 

нього не було виходу  (Е. – 2006. – 10 серпня). 

16. Не поспішай – зверху приймають цілодобово!  (СП. – 2006. – 10 серпня). 

17. Земля – селянам! Заводи – робочим!  (СП. – 2006. – 10 серпня). 

18. Та ось, дружину хороню  (СП. – 2006. – 10 серпня). 

19. За скільки часу ми доберемося до найближчої залізнодорожної станції?  

(СП. – 2006. – 10 серпня). 

20. При цьому влада не називає конкретних дат росту тарифу  (СП. – 2006. – 

10 серпня). 

21. Усі семирічні цикли завершуються “доленосними роками”: 7, 14, 21, 28, 

35, 42, 49 і так дальше  (СП. – 2006. – 10 серпня). 

22. Він також відомий бізнесмен, який має на Прикарпатті обширні земельні 

площі та фермерські угіддя (АГ. – 2006. – 23 серпня). 

23. 23 і 24 серпня Львів горделиво вивісить стяги нашої свободи і 

незалежності  (ВЗ. – 2006. – 23 серпня). 

24. Виплатить їм у повному обсязі все, що передбачено діючим 

законодавством  (ВЗ. – 2006. – 23 серпня). 



25. У тій же кімнаті нібито є розпорядок дня воїнів. Згадав про цей 

розпорядок невипадково  (ВЗ. – 2006. – 23 серпня). 

26. Жінка попросила лікаря, адже вона все одно в лікарні, зробити їй 

усеможливі косметичні операції  (СП. – 2006. – 23 серпня). 

27. Не можна годувати тим, що дитина не в стані перетравити  (ВЗ. – 2006. – 

31 серпня). 

28. Довге волосся нападниці заплуталося в дверках машини (СП. – 2006. – 

31 серпня). 

29. Виляла в різні сторони, намагаючись скинути жінку на шосе (СП. – 2006. 

– 31 серпня). 

30. Запитували росіян про їхнє відношення до мігрантів і націоналістичних 

гасел (СП. – 2006. – 31 серпня). 

31. Якщо ж “Наша Україна” доб’ється свого – переформатування коаліції на 

основі нової угоди, то золото акції обезціниться (ВЗ. – 2006. – 7 вересня). 

32. Дим Вітчизни. Із циклу “Листи з побережжя” (ЛГ. – 2006. – 7 вересня). 

33. Зустрічають по одежі, проводять по розуму (СП. – 2006. – 7 вересня). 

34. Оголошення: Бажаючим вивчати англійську мову у досвідченого вчителя 

за помірну платню уступлю місце у 8-Б класі (СП. – 2006. – 7 вересня). 

35. В наборі є ножнички, щоб ви змогли вирізати шматочок тканини (СП. – 

2006. – 7 вересня). 

36. І він не призиває “одразу поміняти державну систему” (СП. – 2006. – 7 

вересня). 

37. Втім, вичислити в Казахстані єдиного можливого кандидата на пост 

монарха не важко (СП. – 2006. – 7 вересня). 

38. Масштабний політичний скандал розгорівся впродовж останнього тижня 

в Киргизії (ЛГ. – 2006. – 14 вересня). 

39. Дітлахи нюхають із рукавів клей та оббирають п’яничок (ЛГ. – 2006. – 21 

вересня). 

40. Противники багатожонства стверджують, що полігамні сім’ї можуть 

нанести дитині набагато більше шкоди, аніж традиційна моногамна сім’я (СП. 

– 2006. – 21 вересня). 

Є. 

1. Людство поступово тупіє (ВЗ. – 2006. – 28 вересня).  

2. На конкурсі я зрозуміла, що кожна людина представляє собою не завжди 

те, що хоче показати людям (Е. – 2006. – 5 жовтня). 

3. Борт 121376, викликаю диспетчера! Паливо на нулі! Усі прибори – 

відмовляють! (СП. – 2006. – 5 жовтня). 

4. А ви вже обновили свій осінньо-зимовий гардероб? (ВЗ. – 2006. – 12 

жовтня). 

5. Ремонт тривав непомірно довго (ЛГ. – 2006. – 12 жовтня). 

6. Це як киплячий чайник. Якби це був чайник, ти б його просто виключив 

(СП. – 2006. – 12 жовтня). 

7. У перший раз це трапилося кілька місяців назад (СП. – 2006. – 19 жовтня). 



8. У дійсності російські військові, яких ми затримали, готували повал влади 

(СП. – 2006. – 19 жовтня). 

9. Мудрий чоловік сприймає зраду коханої по-людськи. Дехто до самої ідеї 

зради відноситься злобно та підозріло. Ці два підходи ми й співставимо (СП. – 

2006. – 19 жовтня). 

10. Це лише розвідка боєм, прощупування партійного ґрунту (ВЗ. – 2006. – 

26 жовтня). 

11. Тоді переслідуваний стрибнув у воду і, незважаючи на багаторазові 

прохання, так більше і не винирнув (СП. – 2006. – 9 листопада). 

12. У Польщі не прийнято додавати колишнім високопосадовцям приставку 

“екс” (ВЗ. – 2006. – 16 листопада). 

13. Ось так і протікає політичне життя (ВЗ. – 2006. – 16 листопада). 

14. А найбрудніше місце в квартирі та в офісі – зовсім не коврик перед 

дверима (СП. – 2006. – 16 листопада). 

15. Вони [цифри] кращі за будь-які вітіюваті промови прокурорів і адвокатів 

(ВЗ. – 2006. – 23 листопада). 

16. У спорі народжується істина (ВЗ. – 2006. – 23 листопада). 

17. Важко збирати вибиті зуби зломаними руками (СП. – 2006. – 30 

листопада). 

18. Впускати треба собаку, Ватсоне. Вона перестане лаяти, коли увійде (СП. 

– 2006. – 30 листопада). 

19. Вічно мені не щастить, ось побачите, попадеться або свисток без дирки, 

або акула глуха (СП. – 2006. – 7 грудня). 

20. На пальці у Малахова красувалось велике колечко, схоже на обручку 

(СП. – 2006. – 14 грудня). 

21. Вони [чоловіки] виявилися здебільшого з області спорту (ВЗ. – 2006. – 21 

грудня). 

22. Зелена мартишка має великі сумні очі (ВЗ. – 2006. – 21 грудня). 

23. Потрібно спокійніше відноситися до змін (СП. – 2006. – 21 грудня). 

24. Той, старий козел, не уступив місце старшому! (СП. – 2006. – 21 грудня). 

25. Під бій курантів хрюкайте якнайголосніше (ВЗ. – 2006. – 28 грудня). 

26. Мандри дразнять шанувальників (СП. – 2006. – 28 грудня). 

27. Я взагалі не належу до осіб-страдальців (Е. – 2006. – 28 грудня). 

28. А нащо, питаємо, напрягатися, якщо глобальна Імперія сама собі риє 

яму? (ПП. – 2006. – 29 грудня). 

29. Магазинчики та бутіки Львова рясніють всеможливими новорічно-

різдвяними знижками, проте львів’яни усе менше в них вірять (СП. – 2007. – 4 

січня). 

30. Щойно заплющу очі, мені мерещиться, наче білі миші зі сірими у футбол 

грають (СП. – 2007. – 11 січня). 

31. Обступають його селяни… Щупають костюм… Тканина крута, фасон 

крутий… (СП. – 2007. – 11 січня). 

32. Від такого поцілунку і Берлінська стіна рухнула (ВЗ. – 2007. – 11 січня). 



33. У США вітаються потисканням руки або хлопанням по спині (ВЗ. – 

2007. – 11 січня). 

34. Якщо чоловік дарує вам квіти, отже у нього не вистачило грошей на 

золоте колечко (СП. – 2007. – 18 січня). 

35. Безпощадний “Єнакієвець” (ЛГ. – 2007. – 25 січня). 

36. Випробування в дусі “Зоряних воєн” піднімають питання про роль 

Китаю у світі (СП. – 2007. – 25 січня). 

37. Психолог, вислушавши його, каже: “Загалом, ви все робите правильно” 

(СП. – 2007. – 1 лютого). 

38. Були змиті прямо на залізнодорожну колію [гроші] (СП. – 2007. – 1 

лютого). 

39. Від коханої дружини чоловік спочатку сліпне, а потім глохне (СП. – 

2007. – 15 лютого). 

40. Ми признаємо, що усі наші заяви про Шевченка не відповідають 

дійсності (СП. – 2007. – 1 березня). 

Ж. 

1. У Канаді не прикидайтеся, що ви – канадець (СП. – 2007. – 26 липня). 

2. При бажанні може й працювати, я не заставлятиму її сидіти вдома (ПГ. – 

2007. – 27 липня). 

3. Не все є золотом те, що блистить (ПГ. – 2007. – 27 липня). 

4. Деякі видні члени СДПУ(о) увійшли нині у виборчий список Партії 

регіонів (НБ. – 2007. – 16 серпня). 

5. Українська політика – така смішна і забавна штука, що нею зацікавилося 

Вєрка Сердючка (ВЗ. – 2007. – 23 серпня). 

6. “Те, що російські політтехнологи задіяні менш активно, означає, що 

нинішня виборча кампанія буде чистішою, ніж минула?” – “Навряд чи” (ВЗ. – 

2007. – 23 серпня). 

7. Щодо політреклами, то ні росіяни, ні українці “тягатися” у цьому з 

американцями не можуть (ВЗ. – 2007. – 23 серпня). 

8. Судячи з обширної фільмографії, яку ви оголосили, ви взагалі не спите і 

працюєте 24 години на добу? (Е. – 2007. – 30 серпня). 

9. Вони просто розходяться з рештою фізиків в інтерпретації відтворених 

уже давно фізичних явищ (Е. – 2007. – 30 серпня). 

10. Президент Молдови Воронін заборонив Роспотребнагляду інспектувати 

місцеві винзаводи (СП. – 2007. – 30 серпня). 

11. Збитки від катастрофи можуть скласти більше 150 млрд доларів (СП. – 

2007. – 30 серпня). 

12. Демократія – це баланс інтересів, і в першу чергу економічних (НВ. – 

2007. – 3 вересня). 

13. Представники ведучих ЗМІ утворюють спільну робочу групу по 

вивченню і висвітленню теми НАТО (НВ. – 2007. – 3 вересня). 

14. Книжки не коштували так дорого. Ми купували цілі підписки на видання 

(ВЗ. – 2007. – 6 вересня). 



15. Парам потрібно розуміти, що у почуттях після етапу пристрасті наступає 

насичення (ВЗ. – 2007. – 6 вересня). 

16. Намагалися розговорити солдата, який мовчки ходив за металевою 

решіткою, що відокремлювала нас, ув’язнених від вагонного коридору (Нов. – 

2007. – №3. – С.66). 

17. У пресі з’явилися витримки з якогось підручника історії, який, за 

чутками, нібито рекомендують як єдиний підручник (Нов. – 2007. – №4. – 

С.36). 

18. Нещодавно невдоволені гравці мадридського “Реала” спародіювали 

свого тренера Капелло, зокрема його манеру ходити зі зложеними руками за 

спиною (ВЗ. – 2007. – 20 вересня). 

19. Олена [Ісинбаєва] показала в стрибку із жердиною наступні результати: 

15 червня в Осло 4,85 м, 6 липня в Парижі 4,91 м (СП. – 2007. – 20 вересня). 

20. Владі – шик, народові – шиш (ВЗ. – 2007. – 27 вересня). 

21. Інакше, як об’їдками, “людські” статті бюджету не назвеш (ВЗ. – 2007. – 

27 вересня). 

22. Швидко домовилися про перший сеанс зняття порчі в його офісі (ЛГ. – 

2007. – 27 вересня). 

23. Не так небезпечне полювання, як дільба шкіри (ВЗ. – 2007. – 4 жовтня). 

24. На німецькій сцені Путін опиниться в менш виграшній компанії: 

сценаристи підготували для нього зустріч з “бабунею Світланою з Беслана” і 

Ганною Політковською в якості янгола (СП. – 2007. – 4 жовтня). 

25. Як ти ставишся до того, що молоді поети сьогодні стають відомими не за 

рахунок якості текстів? (ПП. – 2007. – Жовтень). 

26. Британці мають намір узятися за надбогатих (СП. – 2007. – 11 жовтня). 

27. Ви завжди і всюди усміхаєтесь. За рахунок чого відбувається 

підживлення внутрішньою енергією? (Е. – 2007. – 18 жовтня). 

28. Трудова міграція, здебільшого, носить нелегальний характер (СП. – 

2007. – 18 жовтня). 

29. “Штірліц, як Ви відноситеся до жінок?” – “Не відношуся”, – скромно 

відповів Штірліц (СП. – 2007. – 18 жовтня). 

30. Що трапилося? Чому ви розійшлися з чоловіком? (СП. – 2007. – 18 

жовтня). 

31. Як вдало здати іспит на профпридатність (ВЗ. – 2007. – 25 жовтня). 

32. Те, що вони приховують, недоговорюють або, навпаки, забовтують, ми 

(в міру своїх сил і таланту, зрозуміло) показуємо світу (ЛГ. – 2007. – 25 

жовтня). 

33. Зіткнення літаків з птахами, а також непередбачені виїзди за межі ВПП 

трапляються в два рази частіше, ніж стверджує офіційна статистика (СП. – 

2007. – 25 жовтня). 

34. Вони просувають престижний одіжний бренд Kova&T (СП. – 2007. – 8 

листопада). 



35. Переважна більшість опитаних вважає, що ФК “Карпати” “повинен 

брати участь у підготовці до Євро-2012”. Правда незрозуміло в якій якості! 

[пунктуацію збережено] (СП. – 2007. – 15 листопада). 

36. Італія побудує автостраду в Лівії в якості компенсації за колонізацію цієї 

країни (СП. – 2007. – 15 листопада). 

37. Скарбниця Росії переповнена. У результаті у Путіна з’явилися засоби на 

модернізацію зношеної армії (СП. – 2007. – 15 листопада). 

38. Телефонне опитування, проведене зранку 1 січня, дало наступні 

результати: 2% опитаних відповіли “слухаю”, 3% – “алло”, іншим 95% було 

важко відповісти (СП. – 2007. – 22 листопада). 

39. Анна Семеновіч (на фото) виступила в якості ведучої популярного шоу 

“Льодяниковий період”, замінивши вагітну Ірину Слуцьку (СП. – 2007. – 22 

листопада). 

40. Збільшення прибутку кіностудій зупинилося після значного росту у 

2000–2004 рр. (СП. – 2007. – 22 листопада). 

З. 

1. Будьте уважніші, не упустіть свою удачу (СП. – 2007. – 6 грудня). 

2. Чимало зірок, що брали участь у польському проекті, розійшлися з 

“половинками” заради партнерів по танцях (ВЗ. – 2007. – 6 грудня). 

3. Представники сильної половини Франції, Ірландії, ЮАР, Австралії (СП. – 

2007. – 20 грудня). 

4. Хлопок, димок… Шампанське відкривають без шуму та піни (ВЗ. – 2007. 

– 27 грудня). 

5. Японська мова стоїть таким собі особняком у світовій мовній сім'ї (ЛГ. – 

2007. – 27 грудня). 

6. Мультимільйонер Ошер Кон водить знайомого по своєму новому 

особняку (СП. – 2008. – 10 січня). 

7. Клуб очолював в якості тренера Олег Лужний (СП. – 2008. – 10 січня). 

8. У продаж поступила нова книга: “Точно їстівні гриби”. Видання друге. 

Виправлене (СП. – 2008. – 17 січня). 

9. Змістом освіти мають стати тільки начала академічних предметів (Е. – 

2008. – 7 лютого). 

10. Тоді їх [сигари] робили лише на Кубі. На відміну від материкових 

індійців, тамтешні були ліниві та не бажали робити трубки – вони просто 

скручували тютюновий лист (СП. – 2008. – 7 лютого). 

11. Своє неодобрення архітекторам Штатсопер висловив навіть сам кайзер 

Франц Йосиф (СП. – 2008. – 7 лютого). 

12. Рівень води, що доходив до її рота, став би підвищуватися і, врешті, вона 

неодмінно б захлебнулася (СП. – 2008. – 7 лютого). 

13. Недолік грошей компенсується достатком розуму, недолік розуму 

компенсується достатком грошей, недолік розуму і грошей компенсується 

удачею… Удачі вам, панове! (СП. – 2008. – 7 лютого). 



14. Станом на 13 лютого у центрах реєстрації відмітилися 41 200 учнів шкіл 

(ВЗ. – 2008. – 14 лютого). 

15. Микола Рудьковський – один із тих, хто був посвячений у всі моменти, 

пов’язані з переформатуванням коаліції (ЛГ. – 2008. – 14 лютого). 

16. Тут виявили бажання перевірити якість своїх знань понад 21 тисяча 

майбутніх абітурієнтів (ЛГ. – 2008. – 14 лютого). 

17. “Парочка вийшла лише сонячним ранком”, – зазначила одна з Настіних 

прихильниць (СП. – 2008. – 14 лютого). 

18. Дзвінок у двері. Господар відкриває, а на порозі – гості (СП. – 2008. – 14 

лютого). 

19. Найпопулярніші питання після прививки (СП. – 2008. – 21 лютого). 

20. Ми задумали зробити студіо – прибрати стіну між кімнатою і кухнею, 

щоб хоч так придати помешканню більше простору (ВЗ. – 2008. – 28 лютого). 

21. Олександр підкупив її насамперед тим, що, на відміну від інших 

залицяльників, не давав підстав думати, що ним можна вертіти і помикати (ВЗ. 

– 2008. – 6 березня). 

22. Загальна виручка об’єднаної компанії прогнозується на рівні 12 млрд 

дол. на рік (СП. – 2008. – 6 березня). 

23. Наука, яка не признає інші шляхи розуміння, – сліпа! (Е. – 2008. – 20 

березня). 

24. Усі здали тести на четвірки і п’ятірки (Е. – 2008. – 20 березня). 

25. Він, проте, повідомив, що ЕЦБ поки не має наміру вживати заходи у 

зв’язку з безперервним збільшенням курсу євро, із-за побоювань підстебнути 

інфляцію (СП. – 2008. – 20 березня). 

26. Якось Марчело Мастрояні в розпал гучного дружнього застілля заспівав 

стародавню пісеньку “Згорів той будинок, де я так щасливий був…” (СП. – 

2008. – 20 березня). 

27. Варіант з однократним прийомом їжі підходить лише для короткого 

проміжку часу (СП. – 2008. – 20 березня). 

28. Нещастя скользить під ногами, або падає на наші голови, як сніг 

[пунктуацію збережено] (СП. – 2008. – 20 березня). 

29. Ні, ми занадто молоді для цього! І, признаюсь чесно, не сидимо на дієтах 

(Е. – 2008. – 27 березня). 

30. У місті орудує банда бомжів-хакерів. Вони взламують коди на під’їздах 

(СП. – 2008. – 3 квітня). 

31. За цю аварію він одержав 3 штрафних пункти (всього допускається 15 

протягом року, після чого призначається перездача іспиту) (СП. – 2008. – 3 

квітня). 

32. Закон реклами: “Неважливо, що це, але якщо воно гуде, мигає і вимагає 

не менше шести батарейок, більшість чоловіків захочуть це придбати” (СП. – 

2008. – 10 квітня). 

33. Фіналіст проекту “Шанс” Владіслав Левицький (улітку представлятиме 

Україну на “Слов’янському базарі-2008” у Вітебську) (ВЗ. – 2008. – 17 квітня). 



34. На кухні кішка мявчить (СП. – 2008. – 17 квітня). 

35. Наступили перші заморозки (СП. – 2008. – 17 квітня). 

36. Кожна бацилка – є вона чи її нема – роздувається до масштабів слона у 

колбі (Е. – 2008. – 24 квітня). 

37. Для мене це так – забавно (Е. – 2008. – 24 квітня). 

38. Щось мені не віриться, що незалежне оцінювання так просто викоренить 

корупцію в освіті. Радше вона прийме інші форми (Е. – 2008. – 1 травня). 

39. Переможцем стане та команда, яка зможе використати свої сильні якості 

(ВЗ. – 2008. – 8 травня). 

40. Мер Лондона лейборист Кен Лівінґстон, який керував столицею ще з 

часів заснування цього посту, на чергових виборах уступив своє місце 

кандидату від Консервативної партії Великої Британії Борисові Джонсону (ВЗ. 

– 2008. – 15 травня). 

И. 

1. Знаючи, що представляє з себе інтелектуал-управлінець Медведчук, кажу, 

що це неспіврозмірне порівняння (ВЗ. – 2008. – 29 травня). 

2. Мабуть, наступає моральне отверезіння (ЛГ. – 2008. – 29 травня). 

3. Треба все життя займатися самоосвітою, і найкраще, що може дати школа, 

– привити любов до здобуття знань (Е. – 2008. – 5 червня). 

4. Ви переконаєтеся, що нема у світі освідомленіших у політиці людей (СП. 

– 2008. – 12 червня). 

5. За якісь долі секунди молодик разом з телефоном зникає у невідомому 

керунку (СП. – 2008. – 12 червня). 

6. Для створення венценосного головного убору використали величезну 

купу квітів (ВЗ. – 2008. – 19 червня). 

7. Ні, до роботи телевізійників справді не можна придертися (Е. – 2008. – 26 

червня). 

8. В деяких садочках прививають любов до народної музики (ЛГ. – 2008. – 

26 червня). 

9. Тут же здавна знаходився магазин підписних видань. Тепер підписки на 

книги немає (ВЗ. – 2008. – 17 липня). 

10. Володимир Нахшин (у центрі) на фестивалі знатоків у Німеччині (ВЗ. – 

2008. – 17 липня). 

11. Чому, не дивлячись на цей факт, влада містечка, де була ставка генерала, 

ніколи не ставила питання про перейменування містечка у Брусилов? (ВЗ. – 

2008. – 17 липня). 

12. “Їхні власні чоловіки весь час п’ють і не приділяють їм жодної уваги”, – 

йдеться у докладі Есме Віссер (ВЗ. – 2008. – 17 липня). 

13. Проте, як відмічає британське видання, на дати релізів студії зрив 

операції з Deutsche Bank вплинути не повинен (Д. – 2008. – 17 липня). 

14. Збори від її [“Paramount”] картин перевищили з початку року відмітку 

мільярд доларів (Д. – 2008. – 17 липня). 



15. Чому всі тяготи історії так сильно позначилися на росіянах? (Д. – 2008. – 

22 липня). 

16. А чи не думаєте ви, що нинішня російська влада зацікавлена в 

консервації названого вами стану раболіпства? (Д. – 2008. – 22 липня). 

17. Абітурієнти традиційно здають рисунок, живопис та композицію (СП. – 

2008. – 24 липня). 

18. Впровадити цифрове віщання на всій території держави Україна 

зобов’язалась, нагадаємо, до 2015 року (Д. – 2008. – 29 липня). 

19. Необхідно близько 6 млрд. грн. Із держбюджету на це готові виділити 

трохи більше одного мільярда, інше передбачається залучити у вигляді 

інвестицій (Д. – 2008. – 29 липня). 

20. Такі поступки лобісти компанії збираються “вибити” у держави через 

уряд шляхом прийняття змін до діючого держбюджету (Д. – 2008. – 29 липня). 

21. І щоб в Україні признали, і в Росії закріпити успіх на “Новій хвилі” (ВЗ. 

– 2008. – 31 липня). 

22. До того ж на кожному засіданні присутній юрисконсультант, який 

коментує рішення з точки зору відповідності діючому законодавству (ВЗ. – 

2008. – 31 липня). 

23. За багатьма повідомленнями, в деяких із них безчинствовали “славні” 

осетинські ополченці (Д. – 2008. – 22 серпня). 

24. Я як людина досвідчена з точки зору безпеки у  військових конфліктах, 

вважаю, що прийняв не зовсім вірне рішення. Я мав бути більш далекоглядним 

(Д. – 2008. – 22 серпня). 

25. Судячи з усього, знали, але чи то не вірили, що бліц-криг наступить, чи 

просто проґавили момент (К. – 2008. – 5 вересня). 

26. БЮТ почне виступати проти діючого мера за три-чотири місяці до 

виборів (К. – 2008. – 5 вересня). 

27. Сама собою ліквідація – це вистріл по горобцях (К. – 2008. – 5 вересня). 

28. Майже половина уставних фондів українських банків західного 

походження (ВЗ. – 2008. – 30 жовтня). 

29. У садочках, де є власні котельні, опалення включили ще у вересні (ВЗ. – 

2008. – 30 жовтня). 

30. Потім він ще багато чого обіцяв робочим і селянам, але виконав тільки 

перше (ЛГ. – 2008. – 6 листопада). 

31. Коли колективне рішення – одне, а хтось починає кренити в інший бік, 

для мене це неприйнятно (ВЗ. – 2008. – 6 листопада). 

32. Придивляюся до поломаних ринв дерев’яних сходів, на яких ми сидимо 

(ВЗ. – 2008. – 6 листопада). 

33. Приближення світової культурної традиції ще не було (ВЗ. – 2008. – 6 

листопада). 

34. Maxima: “Ми взірвемо світ любов’ю”. Жанр: поп-рок (Інф. – 2008. – 11 

листопада). 



35. Автоапокаліпсис наступив 17 листопада. Чорна дата у житті всіх 

українських автомобілістів (Інф. – 2008. – 18 листопада). 

36. Юрист за освітою, практикуючий адвокат, відома телеведуча Лариса 

Денисенко вже встигла зайняти свою нішу в письменницькому середовищі 

(Інф. – 2008. – 18 листопада). 

37. Ця п’ятірка і претендуватиме на приз 500 тисяч гривен (Е. – 2008. – 20 

листопада). 

38. Скандалом закінчилися гастролі актриси московського театру 

“Современник” Лії Ахеджакової з виставою “Персидський бузок” у Львові (Е. 

– 2008. – 20 листопада). 

39. Коаліціаду, спікеріаду, перевибори, блокування трибуни ще згадують у 

перлах народного гумору, але якось в’яло (ЛГ. – 2008. – 27 листопада). 

40. Борець греко-римського (класичного) стилю здає іспит із літератури в 

інституті фізкультури (ЛГ. – 2008. – 4 грудня). 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

Перший варіант             

1. На основі прикладів із власної журналістської діяльності висвітлити питання 

“Текст як основний об’єкт редакторського аналізу”. 

2. Наводячи  конкретні приклади з редакційної практики (з практики 

діяльності інтернет-видання, редакції газети, телебачення, радіо), висвітлити 

питання про межі втручання редактора в текст. 

3. Виявити в журналістських текстах логічні помилки (навести приклади) і 

запропонувати способи уникнення цих помилок (3–4 приклади). 

4. Навести приклади розповідного та описового журналістського тексту (20–

30-рядкові фрагменти тексту); з’ясувати особливості редагування текстів 

зазначених видів. 

5. Конкретними прикладами із мас-медіа проілюструвати основні правила 

редакційно–технічного оформлення цитат у журналістському тексті. 

6. Відредагувати текст “Відомий поет і преса”. Зазначити, які види правки ви 

тут використали, які фактичні, логічні, композиційні помилки усунули.  

 

ВІДОМИЙ ПОЕТ І ПРЕСА 

Геніальний поет-байкар Л. І. Глібов розпочав свою художню діяльність ще 

за життя І. П. Котляревського, продовжував її одночасно зі Степаном 

Руданським, а завершив тоді, як уже лунали молоді голоси Лесі Українки і М. 

Коцюбинського. Письменникові нераз довелося зазнавати утисків, 

переслідувань з боку російсько-самодержавної реакції. Кращі байки і ліричні 

поезії Леоніда Івановича, надруковані окремими збірниками і в шкільних 

хрестоматіях, здобули зараз широку популярність в народі. Нині ми 

відзначаємо 185-річчя з дня народження відомого публіциста, тому й наша 

газета не змогла пройти мимо цього ювілею. Він народився 27 лютого 1820 

року в селі Поділ на Полтавщині. В 1840 р. виходять з друку “Вірші Л. 



Глібова”, в яких автор, тоді ще учень УІ класу, виявив неабиякий поетичний 

хист. На формуванні світогляду молодого публіциста особливо позначився 

вплив російських письменників-різночинців, особливо Т. Г. Шевченка. Ще 

1880 р. у “Черниговских губернских ведомостях” з’явилися перші байки Л. І. 

Глібова. 1887 р. в Петрограді починає виходити “Основа”. Напрям її був 

ліберальний. Тоді вона була єдиним періодичним виданням українською 

мовою. В ньому були надруковані твори Шевченка та Марка Вовчка, Степана 

Васильченка, С. Руданського. Внаслідок зусиль Глібова у липні 1872 року 

починає виходити щотижнева газета “Черниговский листок” українською і 

російською мовою. Л. І. Глібову, напівсліпому після важкої хвороби, 

доводилося перемагати значні труднощі, пов’язані з виданням газети 

(переважно брак коштів і постійних співробітників), самому бути і редактором, 

і коректором, і найдіяльнішим співробітником “Черниговского листка”. Перові 

самого Л. І. Глібова в “Черниговском курьере”, що виходив з тривалими 

перервами в 1861–1863 рр., належать майже всі передові (під назвою 

“Новости, вести и слухи”), чимало фейлетонів, кілька театральних рецензій і 

ціла низка прозових і поетичних творів, надрукованих під псевдонімами “Л. 

Сонин”, “Й. Кернер”, “Простодушный”. “Черниговские ведомости” 

висвітлювали також питання громадського і культурного життя України того 

часу, ставлячись з неприхованою симпатією до українського селянства, які 

після 1881 року дістали “голодну волю”. Після закриття журналу “Основи” в 

Петрограді “Черниговский вестник” з жовтня 1860 р. до серпня 1863 року 

залишився єдиним періодичним органом українською мовою в усій імперії. 

Він вийшов за вузькомісцеві рамки, мав своїх читачів на Поволжі, в Польші, на 

Кавказі і в Криму. У цьому ж 1863 р. окремим наказом міністра внутрішніх 

справ Валуєва було заборонено “Черниговский листок”, і Глібов був змушений 

переїхати в м. Ніжин до свого тестя. Позбавлений роботи, Л. Глібов потрапив 

у матеріальну скруту. Спроби співробітничати в різних періодичних виданнях, 

зокрема в “Особых прибавлениях” до “Черниговских губернских ведомостей” 

не давали бажаних наслідків. Навколо Глібова групуються літературні і 

театральні сили Чернігова. Зокрема, старіючий поет тепло привітав перші 

успіхи на сцені талановитої Марії Алдановської, пізніше відомої під ім’ям 

Марії Заньковецької. Марія Костянтинівна народилася 3 серпня 1860 року в 

селі Занька тепер Чернігівської області. Вона стала однією з основоположників 

українського професійного театру, народною артисткою Республіки (1922 

року). 27 жовтня 1882 року дебютувала в Єлисаветграді в першому 

українському професійному театрі, очолюваному М. Л. Кропивницьким, була 

потім провідною артисткою найкращих труп. Померла в 1934 р. у Києві. З 1889 

року Л. Глібов зв’язується з галицькими періодичними виданнями, вміщує свої 

твори в журналах “Зоря” та “Дзвіночок”. За останні чотири роки свого життя 

письменник створює удвічі більше творів українською мовою, ніж за весь 

попередній час.  



Помер він 29 жовтня 1893 р. Поховано його в Чернігові, де він провів усе 

своє життя безвиїзно. На пам’ятнику на могилі його вирізьблено слова поета 

Самійленка, прочитані ним на похороні: 

... І от замовк твій голос: погас огонь ясний, 

Що в темному світив окопі, 

Згадаєм ми тебе в недоленці лихій 

І в кращий час нової волі! 

ВАСИЛЕНКО, економіст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

Другий варіант                    

1. На основі прикладів із власної журналістської діяльності висвітлити питання 

“Психологічні засади роботи редактора над текстом”. 

2. Наводячи  конкретні приклади з редакційної практики (з практики 

діяльності інтернет-видання, редакції газети, телебачення, радіо), висвітлити 

питання про межі втручання редактора в текст. 



3. Виявити в журналістських текстах логічні помилки (навести приклади) і 

запропонувати способи уникнення цих помилок (3–4 приклади). 

4. Навести приклади тексту-роздуму та  тексту-дефініції (10–30-рядкові 

фрагменти тексту); з’ясувати особливості редагування текстів зазначених 

видів.  

5. Конкретними прикладами із мас-медіа проілюструвати основні правила 

редакційно–технічного оформлення числового матеріалу в журналістському 

тексті. 

6. Відредагувати текст “Гетьман Петро Суховій проти Дорошенка”. Зазначити, 

які види правки ви тут використали, які фактичні, логічні, композиційні 

помилки усунули.  

 

ГЕТЬМАН ПЕТРО СУХОВІЙ ПРОТИ ДОРОШЕНКА  

Запорожжя висунуло свого кандидата на гетьманську булаву, свого 

військового писаря Петра Суховія, котрого проголосили Гетьманом ще у Січі. 

Він узяв на підмогу татар і пішов під Чигирин. Але тут розбив Дорошенко його 

військо, і сам він ледве втік на Запоріжжя. Петро Дорошенко був родом з 

козацької сім’ї Чигиринської сотні. Його дід, Михайло Дорошенко, був 

Гетьманом у 1825 році і загинув під мурами Кафи; батько був полковником за 

Кирила Розумовського. Ще за Богдана Петро вже мав високий пост, а за Ґ. 

Виговського, бувши Прилуцьким полковником, був його щирим 

прихильником. Після того, як З. Тетеря покинув гетьманський пост, 

гетьманства домагався Ведмедівський полковник Опара, але, почуваючи 

непевність, бо старшина його не любила, він обернувся у Крим до хана і став 

прохати його, щоб він допоміг стати Гетьманом. Мурзи татарські рушили в 

Україну, але їх перейняв Д. Дорошенко, піддобрився до них, і вони взялися 

йому допомагати зробитися Гетьманом. Опару заарештували і віддали П. 

Дорошенкові. А козаки, які йшли з ним, проголосили наказним Гетьманом 

Дорошенка М. П. З того часу він починає змагатися з П. Брюховецьким, щоб 

стати самостійним Гетьманом по обидва боки Дніпра. 

Думка Дорошенка була: зібрати всю Україну докупи, а як пощастить, то й 

самостійною зробити. Розуміючи заміри Москви і добре знаючи порядки та 

становище Польщі, він вирішив знайти захист десь окрім них. Дорошенко на 

початку 1779 року піддався Туреччині. Він намовив султана Магомеда УІІ, і 

той року 1672 у травні рушив на Польщу. Разом з Дорошенком побили вони 

поляків, узяли Кам’янець, Львів, і Польща  змушена була підписати ганебну 

для себе Буджацьку угоду. За нею вона зрікалася України і визнавала її 

власністю козаків, а Турції мала платити данину. Тепер Московській державі 

ніщо вже не загрожувало єднати до себе знову всю Україну. І Дорошенко дуже 

добре допоміг цим Москві і тепер мріяв, що вдячна Москва настановить його 

Гетьманом усієї України. Але Москві такий Гетьман, як Дорошенко, не 

підходив, бо він боровся за незалежність України. Тим-то вона постійно 



підтримувала його суперників – Степана Брюховецького, Дем. Многогрішного 

та І. Самойловича, аби в такий спосіб знесилити Україну. А тут іще Суховій. 

Після того, як Петро Брюховецький був убитий і І. Дорошенко на деякий час 

став Гетьманом України по обидві боки Дніпра. Але замість Брюховецького 

вибрали Гетьманом лівобічної України Дмитра Многогрішного. Дорошенко 

залишив його наказним Гетьманом тимчасово, а сам поїхав додому в 

особистих справах. Знову почалася між гетьманами війна, і тривала вона аж 

два роки. Весною 1669 р. Суховій знову показується на Україні; до нього 

пристає п’ять полків; із собою він привів знову татар. На річці Росі біля Канева 

вони облягли табір В. Дорошенка, але турецький султан звелів татарам зняти 

облогу і не зачіпати П. Дорошенка, бо він підлеглий Туреччини. Татари пішли 

додому, а козаки одні відсахнулися від Суховія і знову перейшли на бік В. 

Дорошенка, а другі пристали до правобічних полків і з ними на раді в Умані 

вибрали Гетьманом Уманського полковника Михайла Ханенка. Ханенко ще 

був у партії невдоволених Переяславською угодою і тепер став Гетьманом під 

зверхністю Польші. Ханенко ще два роки боровся з Дорошенком, але втратив 

будь-яку надію, що з того щось вийде. Навесні 1774 р. прийшов у Переяслав до 

лівобічного Гетьмана Я. Самойловича, поклав перед ним булаву та клейноди і 

зрікся гетьманства. Більше про Петра Суховія нічого невідомо. Відтоді 

говорять, що де два українці, там три гетьмани. Чи не нагадує це сучасні 

президентські перегони? Зокрема, запобігання ласки перед Москвою, поділ 

України на дві частини, одна з яких дивиться в бік Москви, орієнтується на неї, 

а ті донеччани, які добилися постійної прописки в Москві, стають місцевими 

знаменитостями, донецькими національними героями. Хоча, коли Л. Кучма 

ставав президентом, перемігши в 14 адміністративно-територіальних 

одиницях, а не як В. А. Ющенко в 17, ніхто не говорив ні про розкол України, 

ні про її поділ на дві частини. Шукай, кому це вигідно. 

ПАВЛОВ–ПЕТРЕНКО, комерсант, історик-аматор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

З «РЕДАГУВАННЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ»  
1. Предмет і завдання курсу. Редактор і текст. 



1. Назвіть аспекти редагування. 

1. Політичний.  

2. Граматичний.  

3. Науковий.  

4. Фонетичний.  

5. Літературний.  

6. Формальний. 

 

2. Який аспект редагування абсолютизують найчастіше,  визначаючи предмет 

редагування в ЗМІ як мовностилістичне вдосконалення тексту?  

1. Політичний.  

2. Граматичний.  

3. Науковий.  

4. Літературний.  

5. Фонетичний.  

6. Формальний. 

 

3. Форма мовної діяльності, процес редагування мови, стилю, композиції; 

поліпшення форми твору з урахуванням його змісту – це…  

1. політичне редагування;  

2. граматичне редагування;  

3. літературне редагування;  

4. лінгвістичне редагування;  

5. наукове редагування. 

 

4. Редагування – це…  

1. галузь суспільно-політичної та ідеологічної праці, яка включає всі 

аспекти роботи над рукописом;  

2. єдиний творчий процес, до якого входять оцінка теми, перевірка й 

виправлення викладу;  

3. перевірка та виправлення розробки теми;  

4. літературне опрацювання тексту;  

5. наукова праця, спрямована на глибоке дослідження предмета 

авторського розгляду. 

 

5. Журналістський текст є… 

1. єдиним об’єктом редагування в ЗМІ;  

2. основним об’єктом редагування в ЗМІ;  

3. мінімальним об’єктом редагування в ЗМІ;  

4. макрооб’єктом редагування в ЗМІ. 

 

6. Якими є основні завдання редагування? 

1. Аналіз тексту.  



2. Модифікація тексту.  

3. Оцінювання тексту.  

4. Трансформація тексту.  

5. Виправляння тексту. 

 

7. Праця редактора в ЗМІ – це… 

1. тільки виправляння помилок;  

2. співтворчість з автором;  

3. наукова праця, спрямована на глибоке дослідження предмета 

авторського розгляду. 

 

8. У журналістських текстах їх жанрово-стильовий різновид… 

1. є підставою для функціонально-стилістичного аналізу тексту;  

2. не справляє вирішального впливу на методику редагування;  

3. визначає склад макроструктури: сторінки, номера видання, теле- чи 

радіопрограми тощо;  

4. справляє вирішальний вплив на методику редагування. 

 

9. Для редактора в ЗМІ дуже важливими є аналіз і оцінка тексту… 

1. як мікроструктури, що також поділяється на мікроструктури;  

2. як мікроструктури, самоцінної та самодостатньої;  

3. як мікроструктури, що входить до складу макроструктури. 

 

10. Автором першого українського посібника з теорії та практики редагування 

газети є… 

1. К. М. Накорякова;  

2. М. С. Тимошик;  

3. М. Д. Феллер;  

4. В. С. Терехова;  

5. Р. Г. Іванченко;  

6. В. В. Різун;  

7. Н. В. Зелінська;  

8. З. В. Партико;  

9. Д. С. Григораш;  

10. Е. І. Огар. 

 

11. Редакторське втручання в текст зумовлене тим, що… 

1. мовленнєве спілкування ефективне тільки за умови неоднакового 

розуміння повідомлення його відправником і отримувачем;  

2. мовленнєве спілкування неефективне;  

3. мовленнєве спілкування ефективне завжди;  

4. мовленнєве спілкування ефективне тільки за умови однакового 

розуміння повідомлення його відправником і отримувачем. 



 

12. Глибина усвідомлення змісту редагованого твору залежить насамперед 

від… 

1. особливостей редагованого твору;  

2. досвіду редактора;  

3. мотиву, який спонукає до редакторської діяльності;  

4. досвіду автора твору. 

 

13. Під час сприймання тексту доводиться долати інтерференцію навичок. Це 

означає: 

1. розподіл навичок;  

2. набуття певної техніки читання;  

3. сприймання тексту літера за літерою;  

4. накладання навичок;  

5. відсутність навичок. 

 

14. Момент закінчення якогось конкретного акту мовлення є водночас… 

1. моментом зникнення конкретного тексту;  

2. моментом написання конкретного тексту;  

3. моментом виникнення абстрактного тексту;  

4. моментом виникнення конкретного тексту. 

 

15. Суперечність між індивідуальним і соціальним у сприйнятті того самого 

тексту є суперечність… 

1. між індивідуальним (автор) і соціальним (читачі);  

2. між індивідуальним (редактор) і соціальним (читачі);  

3. між індивідуальним (автор) і соціальним (редактори);  

4. між загальним (автор) і конкретним (читачі);  

5. між загальним (автор) і конкретним (редактор). 

 

16. Прийоми, які використовують для досягнення поглибленого розуміння 

тексту: 

1. уявне складання плану тексту (структурно-логічний його аналіз);  

2. зіставляння змісту тексту з тими знаннями, які вже мав редактор, 

долучання змісту тексту до системи знань, що сформована в 

редактора;  

3. зіставляння різних частин тексту: тієї, що зараз читає редактор, з 

тими, що він уже прочитав; але зіставляння не за структурою, як під 

час складання плану, а за змістом;  

4. використання наочних уявлень, образів;  

5. “переклад” змісту тексту на “свою” мову;  

6. антиципація – передбачання, вгадування наперед наступного викладу;  

7. постановка запитань, що випереджують виклад. 



 

17. Зв’язок між мовою, мисленням, мовленням і текстом утворює такий 

ланцюжок:  

1. мова і текст – мислення і мовлення – свідомість;  

2. мова і свідомість – мислення і мовлення – текст;  

3. мислення і свідомість – мова і мовлення – текст;  

4. текст і свідомість – мислення і мовлення – мова;  

5. мова і мовлення – мислення і свідомість – текст. 

 

18. Суперечність загального й окремого, соціального й індивідуального у 

мовленні є… 

1. основною суперечністю мовленнєвого спілкування;  

2. основною суперечністю редакторського спілкування;  

3. основною суперечністю спілкування між журналістами;  

4. основною суперечністю спілкування між авторами;  

5. основною суперечністю спілкування між редакторами. 

 

19. За дослідженнями з психології мислення потрапляти до сфери свідомості та 

її контролю може… 

1. тільки той об’єкт, той зміст, який є для редактора безпосередньою 

метою дії;  

2. не тільки той об’єкт, той зміст, який є для редактора безпосередньою 

метою дії, а й одночасно з ним інші об’єкти;  

3. всі об’єкти одночасно;  

4. не може жоден об’єкт. 

 

20. Місце тексту в умовній схемі визначає його… 

1. прямий зв’язок з мисленням і опосередкований (через мислення й 

мовлення) з мовою;  

2. прямий зв’язок з мовою і опосередкований (через мислення й мову) з 

мисленням;  

3. тільки опосередкований зв’язок. 

 

21. За підсумками психологічних досліджень, первісний варіант тексту (тобто 

поки що не написаний або не виголошений) оформлюється… 

1. у внутрішньому мовленні, що виконує функції внутрішньої роботи 

думки, планування, підготовки процесу спілкування та обміну 

думками;  

2. у зовнішньому мовленні, що виконує функції планування, підготовки 

процесу спілкування та обміну думками;  

3. у внутрішньому мовленні, що не виконує функції внутрішньої роботи 

думки, планування, підготовки процесу спілкування та обміну 

думками;  



4. у зовнішньому мовленні, що не виконує функції планування, 

підготовки процесу спілкування та обміну думками.  

 

22. Питання про межі втручання редактора в текст – це проблема…  

1. “автор – автор”;  

2. “автор – редактор”;  

3. “редактор – редактор”;  

4. “ЗМІ – редактор”. 

 

23. До елементів класичної схеми комунікації, яку запропонував Г. Лассвелл і 

уточнив В. Ламсер, належать : 

1. комунікатор, адресат (реципієнт);  

2. самe повідомлення;  

3. оповідь;  

4. канал зв’язку,  

5. висновок;  

6. напрям передавання;  

7. засоби передавання;  

8. комунікативний ефект.  

 

24. Назвіть основні особливості внутрішнього мовлення. 

1. Своєрідний синтаксис – скорочений, згорнутий, гранично 

предикативний. 

2. Зредукованість фонетичного боку мовлення. 

3. Повнота передавання граматичного значення слова. 

4. Переважання “змісту” слова (індивідуального) над його значенням 

(загальновживаним). 

 

25. Кількість виправлень і змін у рукописі… 

1. свідчить про якість роботи редактора в ЗМІ;  

2. не свідчить про якість роботи цього працівника ЗМІ;  

3. свідчить про сумлінність роботи цього працівника ЗМІ:  

4. свідчить про глибокі знання редактора ЗМІ;  

5. свідчить про багатий досвід цього працівника ЗМІ. 

 

26. Основні ознаки тексту – це його…  

1. закріпленість;  

2. незвичність;  

3. об’єктивованість;  

4. зв’язність;  

5. когерентність;  

6. цілісність;  

7. зафіксованість;  



8. умовність. 

 

27. З природи внутрішнього мовлення випливають такі можливі хиби його 

зовнішнього втілення: 

1. індивідуальне слововживання;  

2. уживання майбутнього «визначень»;  

3. невдале звукове оформлення тексту (немилозвучність, виникнення 

самостійних слів на стикові вжитих);  

4. “недорозгорненість” синтаксису;  

5. надуживання іншомовних слів. 

 

28. Межі редакторського втручання в авторський текст визначити… 

1. раз і назавжди для всіх випадків неможливо;  

2. раз і назавжди для всіх випадків можна;  

3. раз і назавжди для всіх випадків потрібно з навчальною метою. 

 

29. Медіатора (посередника), що має можливість свідомого перетворення, 

редагування повідомлення розташовують… 

1. між комунікатором і комунікативним ефектом;  

2. між комунікатором і адресатом;  

3. між адресатом і комунікативним ефектом;  

4. між комунікатором і напрямом передавання. 

 

30. Відтворення тексту за повної або часткової зміни способу його вираження, 

коли часто називають прямо те, що тільки припускалося або здавалося саме 

собою зрозуміле, – це його (тексту)… 

1. пряма феноменологізація;  

2. інтерпретація;  

3. прямий переказ;  

4. опосередкована феноменологізація;  

5. опис. 

 

31. К. М. Накорякова наголошує на таких аспектах втручання редактора в 

авторський текст: 

1. політичному;  

2. суспільному;  

3. етичному;  

4. естетичному;  

5. літературному;  

6. науковому. 

 

32. Проблеми, пов’язані з психологією творчості, розглянуто в посібниках… 



1. В. А. Роменця;  

2. А. Горальського;  

3. В. Й. Здоровеги;  

4. Н. В. Зелінської;  

5. В. Д. Пельта;  

6. Г. В. Лазутіної. 

 

33. Від інтерпретації в діалогічному мовленні літературне опрацювання 

повідомлення відрізняється тим, що… 

1. діалогічне мовлення є реакцією мовця на неправильне розуміння чи 

нерозуміння партнером або на запитання, яке він ставить, а 

літературне опрацювання повідомлення має на меті зняття 

суперечності індивідуального й соціального ще до оприлюднення 

повідомлення;  

2. діалогічне мовлення є реакцією мовця на правильне розуміння 

партнером або на відповідь, яку він дає, а літературне опрацювання 

повідомлення не має на меті зняття суперечності індивідуального й 

соціального ще до оприлюднення повідомлення;  

3. діалогічне мовлення є реакцією мовця на неправильне розуміння чи 

нерозуміння партнером або на запитання, яке він ставить, а 

літературне редагування повідомлення має на меті зняття 

суперечності індивідуального й соціального вже після 

оприлюднення повідомлення. 

 

34. Прагнення редактора викликати в автора бажання самому попрацювати й 

удосконалити твір – це… 

1. риса журналіста-професіонала;  

2. хиба в діяльності редактора;  

3. бажання перекласти свою роботу на інших людей. 

 

35. У теорії редагування процес творчості розглядають, бо…  

1. особливості творчого процесу того, хто пише, не позначаються на 

тексті;  

2. особливості творчого процесу того, хто пише, обов’язково 

позначаються на тексті;  

3. будь-який текст не є підсумком певного творчого процесу, навіть 

цілого ланцюга творчих процесів;  

4. будь-який текст є підсумком певного творчого процесу, навіть 

цілого ланцюга творчих процесів. 

 

36. Інтерпретація тексту за допомогою тієї самої мови, коли ми додатково 

називаємо те, що раніше в повідомленні не було достатньо виявлене, – 

складова частина… 



1. літературного редагування, літературного опрацювання 

повідомлення;  

2. наукового редагування;  

3. політичного редагування повідомлення;  

4. редагування повідомлення з естетичного погляду;  

5. редагування повідомлення з етичного погляду. 

 

37. Фахове редакторське читання… 

1. базується на звичайному засвоєнні тексту;  

2. кардинально відрізняється від звичайного засвоєння тексту;  

3. нічим не відрізняється від звичайного засвоєння тексту;  

4. базується на особливих принципах засвоєння тексту. 

 

38. Чинники, які визначають інтерес редактора до творчої особистості автора: 

1. текст характеризує свого автора;  

2. текст не характеризує свого автора;  

3. текст відображає процес творчості;  

4. текст не відображає процесу творчості;  

5. текст є остаточним підсумком цього процесу, а тому природно вбирає 

в себе всі його особливості та хиби;  

6. текст не є остаточним підсумком цього процесу, а тому не вбирає в 

себе всіх його особливостей та хиб. 

 

39. До принципів «популяризації» належать: 

1. лексико-семантичний переклад – автор “перекладає” виклад 

проблеми зі спеціальної мови на мову слухачів;  

2. конкретизація абстрактних понять, положень, що переважно 

роблять за допомогою ілюстрування (наведення прикладів) та 

відповідного мовного оформлення;  

3. забезпечення художньості викладу – трансформації наукового 

викладу шляхом використання художніх прийомів;  

4. абстрактизація викладу, занадто простого для сприйняття масовою 

аудиторією.  

 

40. Редакторові у сприйманні тексту насамперед заважає… 

1. автоматизм під час його засвоєння;  

2. недостатня техніка читання;  

3. низький темп читання тексту. 

 

2. Редакторський аналіз тексту. Логічні засади редагування. Види текстів 

1. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

Ігор Градчук, один з активістів “Пори”… 

Ігор Радчук, активіст “Пори”… 



Валентин Радчук на досягнутому зупинятися не збирається (АГ. – 

2005. – 5 жовтня). 

1. Контактно-виразна суперечність. 

2. Дистантно-виразна суперечність. 

3. Контактно-імпліцитна суперечність. 

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

2. До труднощів сприйняття, які закладають поза безпосередньою працею над 

текстом, належать:  

1. неправильна настанова;  

2. несинхронність розумової діяльності та її мовленнєвого оформлення;  

3. обмеженість творчих можливостей автора;  

4. невиразне уявлення в автора про читача;   

5. активність творчого процесу (автор у полоні творчих задумів інколи 

не зважає на те, наскільки зрозумілим і повним буде його твір);  

6. “інерція авторського письма” (виклад за звичкою, готовими фразами, 

що давно втратили семантичну наповненість і перетворилися на 

штампи). 

 

3. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

За освітою принцеса – майбутній фахівець в галузі соціальної праці 

(TV-E. – 2010. – 4 березня). 

1. Контактно-виразна суперечність;  

2. Дистантно-виразна суперечність;  

3. Контактно-імпліцитна суперечність;  

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

4. До прийомів виявляння логічних зв’язків належать: 

1. виокремлення слів або розділових знаків, що передають характер 

логічних зв’язків;  

2. зіставляння суджень чи понять, логічний зв’язок між якими вербально 

чи пунктуаційно не позначають;  

3. чітке виокремлення суджень і згортання їх до якомога простіших;  

4. відновлення пропущених ланок;  

5. зіставляння логічно пов’язаних ланок. 

 

5. У текст-визначення ми включаємо ознаки…  

1. яскраві, такі, що запам’ятовуються;  

2. істотні, характерні для всіх предметів і явищ певного ряду;  

3. всі звичайні ознаки;  

4. ознаки, що дозволяють скласти образне, конкретно-чуттєве уявлення 

про предмет, явище. 

 



6. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Звісно, якби я була 16-річною натуральною блондинкою двометрового 

зросту з габаритами 60 – 90 – 60, не було б жодних проблем (ЗВУ. – 

2004. – 31 серпня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів.  

5. Фактичної.  

 

7. До труднощів сприйняття, які закладають безпосередньо під час праці над 

текстом, належать:  

1. неправильна настанова;  

2. несинхронність розумової діяльності та її мовленнєвого оформлення;  

3. обмеженість творчих можливостей автора;  

4. невиразне уявлення в автора про читача;   

5. активність творчого процесу (автор у полоні творчих задумів інколи 

не зважає на те, наскільки зрозумілим і повним буде його твір);  

6. “інерція авторського письма” (виклад за звичкою, готовими фразами, 

що давно втратили семантичну наповненість і перетворилися на 

штампи). 

 

8. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ВБИВСТВА 

Січень 2000 року – замах на життя тодішнього директора ринку 

“Південний”, тепер народного депутата Петра Писарчука. Кілер 

зробив два постріли з пістолета “люгер”. Одна куля пройшла навиліт 

через черевну порожнину, друга – застрягла в голові. Лікарям дивом 

вдалося врятувати життя Петра Писарчука (АГ. – 2005. – 30 

листопада). 

1. Контактно-виразна суперечність;  

2. Дистантно-виразна суперечність;  

3. Контактно-імпліцитна суперечність;  

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

9. Створення нового варіанта тексту на основі матеріалу, поданого автором, є 

метою редакторської… 

1. правки-вичитування;  

2. правки-скорочення;  

3. правки-доопрацювання;  

4. правки-переробки. 

 

10. Журналістські тексти є переважно текстами… 



1. обов’язкового прочитання;  

2. довільного читання;  

3. докладного читання;  

4. поглибленого читання.  

 

11. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

Повноваження президента до і після політичної реформи 

ПІСЛЯ 

Верховна Рада за поданням прем’єра призначає та звільняє голову 

СБУ… 

Що реформа нам готує 

Склад уряду і прем’єр-міністра призначатиме парламент. За 

президентом тільки міністр оборони та закордонних справ, а також 

голова СБУ, та навіть на них потрібна згода парламенту (АВ. – 2005. – 

7 жовтня). 

1. Контактно-виразна суперечність. 

2. Дистантно-виразна суперечність. 

3. Контактно-імпліцитна суперечність. 

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

12. Удосконалення тексту, зокрема його форми, уточнення ідеї автора, його 

задуму  є метою редакторської… 

1. правки-вичитування;  

2. правки-скорочення;  

3. правки-доопрацювання;  

4. правки-переробки. 

 

13. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

У неділю – Яблуневий Спас! 

На Гуцульщині цього дня до кошиків поряд з яблуками кладуть… ківі й 

банани. Нехай це і заморський, але ж також Божий дар! 

За християнським церковним календарем, у неділю православні та 

греко-католики святкують Преображення Господнє (Е. – 2005. – 18 

серпня, четвер). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів.  

2. Логічної.  

3. У мовностилістичному використанні метафор.  

4. У мовностилістичному використанні паронімів.  

5. Фактичної.  

 

14. Тексти довільного (необов’язкового) читання є… 

1. вибагливими щодо викладу;  

2. невибагливими щодо викладу;  



3. стилістично нейтральними;  

4. емоційно нейтральними. 

 

15. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

“Звичайно, я буду боротися на парламентських виборах за посаду 

прем’єр-міністра. Для цього потрібно, щоб наша сила перемогла на 

парламентських виборах”, – підкреслила вона. “Я впевнена, що ми 

переможемо на виборах і наберемо 226 голосів”, – заявила Тимошенко 

(Е. – 2005. – 15 вересня). 

1. Контактно-виразна суперечність. 

2. Дистантно-виразна суперечність. 

3. Контактно-імпліцитна суперечність. 

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

16. Досягти максимального лаконізму без втрат для змісту  є метою 

редакторської… 

1. правки-вичитування;  

2. правки-скорочення;  

3. правки-доопрацювання;  

4. правки-переробки. 

 

17. Під час першого читання варто… 

1. зосередити увагу на змісті твору, на його задумі;  

2. аналізувати текст у деталях;  

3. скласти загальне уявлення про твір у цілому, про манеру й стиль 

автора;  

4. виправляти текст;  

5. ознайомитися з текстом. 

 

18. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

УСЕНАРОДНІ ВИБОРИ АСТРОНАВТА 

Міністр науки Малайзії має намір віддати в руки мешканців країни 

вибір першого в історії малазійського астронавта. 

Малайці зможуть проголосувати за свого кандидата з мобільного 

телефону за допомогою текстового повідомлення… 

Свої заявки на участь у голосуванні вже подали 11 тисяч людей. 

Однак пройти необхідні випробування змогли лише 200 осіб, які змогли 

пробігти 3,5 кілометра менше ніж за 20 хвилин і пройти медичне 

обстеження. 

Коли після попереднього відбору залишиться лише з десяток 

кандидатів, інформацію про них буде розміщено в інтернеті на 

спеціально створеному для цього веб-сайті (П. – 2005. – 15 вересня). 

1. Контактно-виразна суперечність. 



2. Дистантно-виразна суперечність. 

3. Контактно-імпліцитна суперечність. 

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

19. Читання тексту “наскрізь” є метою редакторської… 

1. правки-вичитування;  

2. правки-скорочення;  

3. правки-доопрацювання;  

4. правки-переробки. 

 

20. Аналітичний (реєстраційний) і синтетичний – це різновиди тексту… 

1. розповіді;  

2. оповіді;  

3. опису;  

4. дефініції. 

 

21. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Близько 20 прихильників екс-президента Грузії Звіада Гамсахурдія в 

одному з тбіліських готелів закидали яйцями автомобіль фінансиста 

Джорджа Сороса (АГ. – 2005. – 8 червня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Фактичної.  

 

22. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

Отже, їм потрібно якось штучно зняти цю конкуренцію. Як? Тільки 

підвищити бар’єр до семи відсотків. Тоді зрозуміло, що непокірних 

заженуть в одну стайню, а всіх інших просто знищать (П. – 2005. – 1 

вересня). 

1. Контактно-виразна суперечність. 

2. Дистантно-виразна суперечність. 

3. Контактно-імпліцитна суперечність. 

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

23. Редакторський аналіз тексту передбачає виокремлення його структурних 

одиниць насамперед за однією основною ознакою:  

1. змістовою;  

2. граматичною;  

3. графічною;  

4. аналітичною;  

5. статистичною. 



 

24. Дедуктивний та індуктивний – це різновиди тексту… 

1. розповіді;  

2. опису;  

3. роздуму;  

4. дефініції. 

 

25. Про три види ставлення редактора до читання тексту й про три функції 

скеровування читання пише у своєму дослідженні з теорії редагування: 

1. К. М. Накорякова;  

2. В. І. Свинцов;  

3. М. Д. Феллер;  

4. Д. С. Григораш;  

5. Р. Г. Іванченко;  

6. В. В. Різун;  

7. Н. В. Зелінська;  

8. З. В. Партико;  

9. В. С. Терехова;  

10. Е. І. Огар. 

 

26. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

Власне свято припало на неділю, 28 серпня… Щойно 25 липня Віктор 

Ющенко підписав указ про виокремлення з Міністерства палива й 

енергетики Міністерства вугільної промисловості, як наступного ж дня 

глава уряду “цей подарунок” привезла шахтарям із “найщирішими” 

словами привітань із професійним святом (ЛГ. – 2005. – 29 серпня). 

1. Контактно-виразна суперечність. 

2. Дистантно-виразна суперечність. 

3. Контактно-імпліцитна суперечність. 

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

27. Під час редакторського аналізу поділ на структурні одиниці тексту 

визначається насамперед… 

1. конкретними особливостями певного фрагмента тексту;  

2. завданнями аналізу;  

3. конкретними особливостями певного ЗМІ;  

4. завданнями певного ЗМІ;  

5. завданням дотримання життєвої правди в ЗМІ. 

 

28. Статичний і динамічний – це різновиди тексту… 

1. розповіді;  

2. опису;  

3. роздуму;  



4. дефініції. 

 

29. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Однак і тут ми натрапляємо на «часові» загадки: по Балтійському 

флоту готовність №1 оголосили практично відразу – о 23.37, 

натомість по Чорноморському – через годину 45 хвилин… Перейшли ж 

на №1: Чорноморський – приблизно через годину 30 хвилин, Балтійський 

– через три години 10 хвилин, Північний – аж через п’ять годин без 

п’яти хвилин. Різниця в годинах (ЛГ. – 2005. – 23 червня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів.  

2. Логічної.  

3. У мовностилістичному використанні метафор.  

4. У мовностилістичному використанні паронімів.  

5. Фактичної.  

 

30. Функції скеровування читання, тобто управління розумовою діяльністю 

читача: 

1. виховна;  

2. організовувальна;  

3. номінативна;  

4. експресивна;  

5. контактна. 

 

31. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

– Розкажіть, будь ласка, про родину та про себе. 

– Я [Скарлетт Йогансон] народилася та виросла в Нью-Йорку, і 

тепер буваю там лише деколи, а в Лос-Анджелесі купила собі будинок… 

– Вам не сподобалося в Лондоні? Не плануєте перебратися до 

Європи? 

– Ні, звичайно, не планую. Адже Лондон – чудове місто (ЛГ. – 2005. – 

18 серпня). 

1. Контактно-виразна суперечність. 

2. Дистантно-виразна суперечність. 

3. Контактно-імпліцитна суперечність. 

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

32. Редакторський аналіз тексту передбачає виокремлення певних його 

структурних одиниць за такими основними ознаками:  

1. змістовими, аналітичними, графічними;  

2. змістовими, граматичними, графічними;  

3. змістовними, граматичними, фонетичними;  

4. змістовими, граматичними, аналітичними;  

5. аналітичними, граматичними, графічними. 



 

33. Аналітичний і синтетичний – це різновиди тексту… 

1. розповіді;  

2. опису;  

3. роздуму;  

4. оповіді. 

 

34. “Знати все” – для редактора значить…  

1. досягти того, щоб у тексті, над яким він працює, не було жодної 

неясної для нього фрази, жодного слова, значення котрого зрозуміле 

для нього лише приблизно;  

2. бути фахівцем, таким самим, а то й більшим, ніж автор;  

3. володіти загальною методологією оцінювання твору, мати уявлення 

про предмет розгляду;  

4. знати основну довідкову літературу й уміти нею користуватися. 

 

35. Визначити тип логічної помилки, якої припустився автор тексту: 

На рапорті стоїть резолюція Кучми: “Терміново! Прошу розглянути 

на засіданні координаційного комітету та внести свої пропозиції. 28 

жовтня 2003 року”...  

Юрій Луценко: 

“Я бачив рапорт одного з обласних прокурорів, який доносив на 

Піскуна... Резолюція Кучми про негайне зібрання Ради нацбезпеки” (ЛГ. – 

2005. – 26 травня). 

1. Контактно-виразна суперечність. 

2. Дистантно-виразна суперечність. 

3. Контактно-імпліцитна суперечність. 

4. Дистантно-імпліцитна суперечність. 

 

36. Редакторський аналіз – це критика, звернена насамперед до… 

1. читача, слухача, глядача;  

2. редактора;  

3. автора;  

4. реципієнта;  

5. адресата. 

 

37. Епічний і сценічний – це різновиди тексту… 

1. розповіді;  

2. опису;  

3. роздуму;  

4. дефініції. 

 

38. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 



Телеекспрес: від 31. 11. 2009 р. до 8. 11. 2009 р. (Е. – 2009. – 29 

жовтня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів.  

2. Логічної.  

3. У мовностилістичному використанні метафор.  

4. У мовностилістичному використанні паронімів.  

5. Фактичної.  

 

39. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Павло Попович здійснив два космічні польоти як пілот на космічному 

кораблі “Восток-4” за програмою першого групового польоту на кораблі 

“Восток-3” (12 – 15 серпня 1962 р.) і як командир космічного корабля 

“Союз-14” і військової орбітальній станції [так у тексті – А. К.] 

“Салют-3” (3 – 19 липня 1974 р.) (СП. – 2009. – 1 жовтня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів.  

2. У мовностилістичному використанні паронімів. 

3. У мовностилістичному використанні метафор.  

4. Логічної. 

5. Фактичної.  

 

40. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Як, наприклад, з Райаном Рейнольдом у фільмі “Пропозиція”… На 

початку дня Раян (партнер Баллок по фільму) та я дуже переймалися… 

А ви працювали з Рейнольдсом раніше? (Гл. – 2009. – №27. – С.5). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів.  

2. Логічної.  

3. У мовностилістичному використанні метафор.  

4. У мовностилістичному використанні паронімів.  

5. Фактичної.  

 

3. Редакторський аналіз композиції рукопису. Праця редактора над 

фактичним матеріалом. Мовностилістичні особливості тексту в засобах 

масової інформації та завдання редактора 

1. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 

1. 5-й, 5-го;   

2. 5-ий, 5-ого;  

3. 5-й, 5-о;  

4. 9 вересня 2007-го року;  

5. 9-го вересня 2007-го року;  

6. 9 вересня 2007 року. 

 



2. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 

1. млн, млрд, грн, тис.;   

2. млн., млрд., грн., тис.;  

3. 888. 777. 521 м.;  

4. 888 777 521 м;  

5. 15 000 – 20 000 м;  

6. 15 – 20 000 м 

 

3. Звіряння з авторитетним джерелом; внутрішньотекстова перевірка; офіційне 

підтвердження – це… 

1. основні способи перевірки додержання мовностилістичних норм у 

творі;  

2. основні способи перевірки додержання законів логіки;  

3. основні способи перевірки композиції твору;  

4. основні способи перевірки фактичного матеріалу. 

 

4. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 

1. архіт., осін.;   

2. архіте., осінн.;  

3. ККД, ПДВ;  

4. К.К.Д., П.Д.В.;  

5. у.о., рр., вв., пп. 

 

5. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Учора ввечері також відбулася вечірка від російської конкурсантки 

Тетяни Подольської, але, знову ж таки, головними героями свята стали 

Кірковов, Агурбаш та наша Руслана (П. – 2005. – 19 травня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор.  

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Фактичної. 

 

6. Коли заголовок передає ставлення автора до повідомлення, то він виконує 

функцію… 

1. називну;  

2. інформативну;  

3. апелятивну;  

4. емотивну;  

5. рекламну. 

 



7. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 

1. агентство Франс Пресс, агентство Юнайтед Пресс Інтернешенал;   

2. Агентство Франс Пресс, Агентство Юнайтед Пресс Інтернешенал;  

3. Агентство Франс пресс, Агентство Юнайтед пресс інтернешенал;  

4. філол., асист., дієприкм.;  

5. філ., ас, дієпр. 

 

8. а) Опис і аналіз події, яка спричинила проблему (констатація фактів); б) 

аналіз причин виникнення проблеми; в) характеристика учасників події; г) 

загальна оцінка конфліктної ситуації, соціальної проблеми, яка стоїть за 

конфліктом; ґ) шляхи до практичного вирішення проблеми. Це… 

1. жанрово-стилістичні особливості журналістського твору;  

2. етапи праці журналіста над збиранням матеріалу до твору;  

3. структурні елементи редакторського змістово-тематичного аналізу 

тексту;  

4. композиційні вузли журналістського твору. 

 

9. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 

1. Людвіг Ван Бетховен, Леонардо Да Вінчі, Макс Фон дер Грюн;  

2. Людвіг Ван Бетховен, Леонардо Да Вінчі, Макс фон Дер Грюн;  

3. Людвіг ван Бетховен, Леонардо да Вінчі, Макс фон дер Грюн;  

4. Людвіг Ван Бетховен, Леонардо Да Вінчі, Макс Фон Дер Грюн; 

5. Людвіг ВанБетховен, Леонардо ДаВінчі, Макс ФонДерГрюн. 

 

10. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 

1. Кім Ченір, Фам Вандонг;  

2. Кім ЧенІр, Фам ВанДонг;  

3. Кім Чен-ір, Фам Ван-донг;  

4. Кім Чен-Ір, Фам Ван-Донг;  

5. Кім Чен Ір, Фам Ван Донг. 

 

11. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 

1. Ден СяоПін, Ху ЦзіньТао;  

2. Ден Сяо-пін, Ху Цзінь-тао;  

3. Ден Сяо Пін, Ху Цзінь Тао;  

4. Ден Сяопін, Ху Цзіньтао;  

5. Ден Сяо-Пін, Ху Цзінь-Тао. 

 

12. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 



І проект Путін спрацював. На початку 1999 року колишній шпигун 

став в. о. президента, а через три місяці виграв вибори (Е. – 2005. – 10 

червня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Фактичної.  

 

13. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 

1. Айн-Ель-Хаджель, Ріо-Де-Жанейро, Ростов-На-Дону;   

2. Айн-ель-Хаджель, Ріо-де-Жанейро, Ростов-на-Дону;  

3. Айн ель-Хаджель, Ріо де-Жанейро, Ростов на-Дону;  

4. Айн ель Хаджель, Ріо де Жанейро, Ростов на Дону;  

5. Айн Ель-Хаджель, Ріо Де-Жанейро, Ростов На-Дону. 

 

14. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 

1. Керим-ага, аль-Джахм, ас-Салем, Турсун-заде, Мамед-огли, Сейф 

уль-Іслам, Мірза-хан;   

2. Керим-Ага, Аль-Джахм, Ас-Салем, Турсун-Заде, Мамед-Огли, Сейф 

Уль-Іслам, Мірза-Хан;  

3. Керим Ага, Аль Джахм, Ас Салем, Турсун Заде, Мамед Огли, Сейф 

Уль Іслам, Мірза Хан;  

4. Керимага, альДжахм, асСалем, Турсунзаде, Мамедогли, Сейф 

ульІслам, Мірзахан. 

 

15. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

– А з ким ви товаришували найбільше? 

– З Климентієм Ворошиловим. Ми з ним часто сиділи за одним 

столом… 

– Крім Ворошилова, кого ще тепло згадуєте? 

– Миколу Суслова. Він був правою рукою Хрущова, керівником 

Політбюро, головним ідеологом КПРС (Е. – 2005. – 23 червня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор.  

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Фактичної.  

 

16. Який з наведених варіантів відповідає нормам редакційно-технічного 

оформлення фактичного матеріалу? 



1. Макдональдс, Мак Грегор;   

2. Мак Дональдс, Мак-Грегор;  

3. МакГрегор, Макдональдс;  

4. Мак-Грегор, Макдональдс;  

5. Мак-Дональдс, Макгрегор. 

 

17. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Одна дама в романі у письменника Марта Ларні прийшла до 

висновку: “Чим більше я дізнаюсь про людей, тим сильніше починаю 

любити собак!” (СП. – 2005. – 12 травня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Фактичної.  

 

18. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Одного разу, коли мирно вечеряли у Москві, в ресторані готелю на 9 

поверсі з колишнім чоловіком Валерії Пригожиним, спрацювала 

пожежна безпека (АГ. – 2005. – 1 червня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Фактичної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Логічної.  

 

19. Коли заголовок є першою фразою, яка встановлює контакт між автором і 

читачем, то він виконує функцію… 

1. називну;  

2. інформативну;  

3. апелятивну;  

4. емотивну;  

5. рекламну. 

 

20. Коли заголовок привертає увагу до тексту, то він виконує функцію… 

1. називну;  

2. інформативну;  

3. апелятивну;  

4. емотивну;  

5. рекламну. 

 

21. Що включає в себе поняття “фактичний матеріал”, яке широко 

використовують у редакційній практиці ? 



1. Власне факти, тобто щось твердо встановлене, таке, що відбулося 

насправді.  

2. Власні імена.  

3. Географічні назви.  

4. Дати.  

5. Кількісні показники. 

6. Цитати. 

7. Рекламу. 

8. Заголовки. 

9. Підзаголовки. 

 

22. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Федеральне бюро розслідувань Росії намагалося зробити все, щоб 

прізвище Кучми не спливло у справі Гонгадзе (1+1. – 2009. – 25 лютого). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. Фактичної.  

5. У мовностилістичному використанні паронімів. 

 

23. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

“Євробачення” як фестиваль пік своєї популярності пережило років 

10-15 тому, коли там виступала Аbba й інші сильні виконавці (ЛГ. – 

2009. – 12 березня). 

1. Фактичної. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. У мовностилістичному використанні антонімів.  

 

24. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

От і маємо. Це ще гірше, ніж 1937 року, коли в такий спосіб 

позбулися Винниченка, Грушевського й інших “незручних” письменників 

(ЛГ. – 2009. – 11 червня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Фактичної.  

 

25. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Склад нового уряду оголосила генеральний канцлер Німеччини Ангела 

Меркель (5-й. – 2009. – 24 жовтня). 



1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Фактичної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Логічної.  

 

26. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Збірка віршів, виданих ще 1938-го, коли ще нікому невідомий сержант 

Калашников служив у Стрию на Львівщині [про конструктора 

радянського автомата АК Михайла Калашникова] (1+1. – 2009. – 10 

листопада). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. Фактичної. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. У мовностилістичному використанні метафор.  

 

27. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Нині делегати від викладачів, співробітників та студентів, яких 

обрала вчена рада університету, мають визначити, хто ж стане 

ректором (Е. – 2010. – 25 березня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Фактичної.  

 

28. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

У 1996 році Президент Віктор Ющенко призначив Хорошковського на 

посаду першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони 

України (ВЗ. – 2010. – 25 березня). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 

4. Фактичної. 

5. У мовностилістичному використанні паронімів.  

 

29. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Ще восени 2009 року Петя Глоба напророкував Тимошенко 

переконливу перемогу (ПП. – 2010. – Квітень). 

1. У мовностилістичному використанні антонімів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні метафор. 



4. У мовностилістичному використанні паронімів. 

5. Фактичної.  

 

30. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Мовляв, у суботу, 27 березня, Валерій Георгієвич [Газзаєв] повідомив 

про своє рішення босів клубу (ЛГ. – 2010. – 1 квітня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

4. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

5. Фактичної.  

 

31. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Тоді, коли вибирали між Марією Собко й Альошою, хвилини так довго 

тягнулись (Е. – 2010. – 25 березня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

4. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

5. Фактичної.  

 

32. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

На благодійний рахунок надійшло 244 тисяч гривень (ВЗ. – 2010. – 21 

січня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

3. Логічної 

4. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

5. Фактичної.  

 

33. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Це не означає, що можна сидіти склавши руки і чекати, коли два 

Віктора втретє розсваряться (Е. – 2010. – 7 січня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

4. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

5. Фактичної.  

 

34. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Всі ці позиції відображали інтереси певної частини виборців, але вони 

були конфронтаційними (ЛГ. – 2010. – 18 березня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 



2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

4. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

5. Фактичної.  

 

35. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Тим паче, як можна збудувати те, чого ти ніколи не будував? 

“Азовінтекс” будував шахти, житло, але не стадіони. Хоч би якими 

хорошими будівельниками вони були, стадіон – специфічний об’єкт (Е. – 

2010. – 7 січня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. Логічної. 

3. Фактичної. 

4. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

5. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів.  

 

36. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Письменники вашого рівня завжди опинятимуться у ситуації, коли, 

видавши одну книжку, від них чекатимуть-вимагатимуть наступної 

(ВЗ. – 2010. – 11 березня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

4. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

5. Фактичної.  

 

37. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Якщо ви берете людину на роботу – відповідаєте за неї перед Богом, а 

не Соцстрахом або Пенсійним фондом (ВЗ. – 2010. – 1 квітня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

4. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

5. Фактичної.  

 

38. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Голосування провалили не лише за голову облради, а й заступників (E. 

– 2010. – 18 березня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

4. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

5. Фактичної.  



 

39. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Про це “Пошті” наголошує екс-керівник міліції Львівщини, а нині 

начальник служби безпеки одного з банків Богдан Шкарада (ЛП. – 2010. 

– 18 березня). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

3. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

4. Логічної. 

5. Фактичної.  

 

40. Проаналізувати текст. З’ясувати, якої помилки припустилися журналісти. 

Зараз він працює комерційним директором на фірмі (ВЗ. – 2010. – 11 

лютого). 

1. У мовностилістичному використанні лексичних засобів. 

2. Логічної. 

3. У мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

4. У мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. 

5. Фактичної.  

 

 

 

 


