
ПОДОРОЖ 

УКРАЇНА ВРАЖАЄ  
 

Випуск 12 - Ефір 29.04.2017 

https://www.youtube.com/watch?v=BfpTX5v6McA 

   У Карпати на трамваї. І це не вигадка. Одна з найяскравіших зупинок трамвайчика – 
Мизунський живий міст. Чому живий? Дізнаєтеся у випуску. Взяти в оренду замок, 
зробити в ньому ремонт і запрошувати гостей. Мрія? А ось для героя одного з сюжетів 
"Україна вражає" – реальність. Команда програми в старовинному карпатському 
містечку Чинадієво вирушить до замку Сент-Міклош, в гості до сучасного феодала. Ну а 
для тих, хто любить історію і не проти зануритися в енергетику щастя і радості, – 
подорож у щасливе місто Ольвію. А ще глядачі програми відкриють для себе невідомий 
для більшості туристів Бердичів з підземним ринком контрабанди та монастирем Босих 
кармелітів.  

Канал на YouTube: https://goo.gl/ry2P6n  

Група у Facebook: https://goo.gl/cQthA5  Офіційний сайт: http://inter.ua/uk/video/tag/4342 

 

Фрагмент 1  

Закарпатська область 
(00.30 – 04.32) 

1. Прочитайте слова, які ви почуэте в фрагменті. Перегляньте  
слова у  словнику. 

взяти в оренду 

феодал 

угорський 

воєвода 

родове помістя 

форт 

https://www.youtube.com/watch?v=BfpTX5v6McA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnB0TjlCbUthUDFTM0ZDT19OUThFT2E5TmZ4Z3xBQ3Jtc0ttRjJLNm55RFdCQU1xTmdCVDdic1FwWnY3bmdha1VpQ2dxWlo0TzUxMFJMdlRsLW9NM1JZZWt4T1NKOXFRdWZjdjFDQ0otUUhtc3BmT25HQTJRS2dmMk5vVnJvcmdRN2dzUFNQZTFVVkVTNnpOQ25EVQ&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fry2P6n
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhSckRxcXBha3FvMzU2d3F0alkteHN6c3liUXxBQ3Jtc0tsQkZDVDJaTWxSeTJaU0Npb0p4SldrcjFQVTZCSHcwMnlzaW1IVmY5NFFVS2hLS2k0dmVFWEdyZ0ZsWjlyTlNzMGgwNmx2ZzlvNHYwZ0lPYTRHMzNOQnVTenJyckZxX1paZzN6cGd0NlgxaUtYZDNXUQ&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FcQthA5
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZGTXpPSmlkNlBGek9OeHhuTTR1WFpfSTZod3xBQ3Jtc0tta09GQWNjUnB0WGotZklTY0tySDQ4ME5BNW9INVRWc1EtY2JabnBGazB4akVBMU1McWlpd2dLbVNCY2RKY0VDM0ZnbWlndjVhRUl6Z0tsSnc1UjVPa1ZLdDltblJwRHRRQkdPMkhkNWtFOWNiOVNqcw&q=http%3A%2F%2Finter.ua%2Fuk%2Fvideo%2Ftag%2F4342


хазяйнувати  

за походженням 

вельможа 

бажання здійсниться 

блукати 

найпливовійшою жінкою 

навал 

соловидность 

скріплювати  вузи 

повноріччя 

меч  

збруя 

яскравий 

залишити подяку 

 

2. Подивіться відеофрагмент та виконайте тест. 

А.  Скажіть, чи відповідають змісту тексту наступні вислови:  

1. Сент Міклош – з угорського Святий Миколай (так, ні). 

2. 12 тому років замок був у руїнах, а тепер виглядає чудово (так, ні). 

3.  Товстенні метрові стіни замку Сент-Міклош не мають потаєнні ходи  

(так, ні). 

4. Ілона Зрія жила в замку у 19 столітті  (так, ні). 

5. Прогулянка у замку коштує багато (так, ні).  

 



Б. Знайдіть правильний варіант 

1. Сент Міклош – з угорського Святий Миколай. Цю назву 

а)  позичів у містечка, яке власно так і 

називалося 

б) назву отримав від імені першого 

господаря 

в) так звали ченця, який жив там 

2. Сучасний хазяїн   а) українець за походженням 

      б) литовець за походженням 

      в) білорус за походженням 

3. Ілони Зрія оборонила історічне Закарпаття від 

а) німецької навали 

б) австрийської навали  

в) польскої навали  

4. В замку є     а)  ціла сістема подзімних ходів  

      б) багато зачинених кімнат 

      в) страшне горище  

5. Прогулянка у замку    а) коштує багато  

б) безкоштовна 

в) небагато коштує 

 



В. Закінчите вислову відповідно до змісту тексту:  

1. Команда «Україна вражає» в старовинному __________________________.  

2. Теперь тут хазяйнує художник, литовець за походженням, _____________.  

3. Блукаючи  коридорами фортеції Сент – Міклош, я почула 

_____________________________________________________.  

4. В замку ще ціла сістема подзімних ходів, чи мало з них 

__________________________________________________________________. 

5. Загадати бажання, і це бажання здійсниться обов’язково, 

_______________________________________________________________. 

6. Прогулянка у замку безкоштовна, так _____________________________.  

7. Але можна залишити ___________________________________________. 

 

3. Перегляньте ще раз відеофрагмент та додайте необхідні слова та 
висліви у речення. Перевірьте себе по тексту відеофрагмента. 
 

Взяти в оренду замок і зробити в ньому ремонт _____________________. Мрія 

– та ні,  це реальність. Команда «Україна вражає» ________________________ 

Чінадієво. Ми йдемо в гості до сучасного ______________. 

 Сент Міклош – ________________ Святий Миколай. Цю назву позичів у 

містечка, яке ______________________. Звів його знатний _________________ 

барон Перені, ___________________, а заразом і стратегичний форт. Теперь 

тут _____________ художник, литовець ______________, українець ________. 

_____тому років Йосип закохався у це місце і взяв замок в оренду, __________, 

а тепер погляньте!  



 - Доброго дня! 

 - Ми до вас напросилися _________________, але дуже хочемо у гості. 

- У цей замок запрошення не потрібно. 

Пан Йосип – справжній ______________. Як це жінка буде підніматися 

сходами да без допомоги!  

- А ми знаєте, що ми маєте зробити перед тим, щоб війти в цю будівлю?  

Загадати бажання, і це __________________________, тем паче коли 

воно звязано с коханнем. Це замок _______________________.  

- Я подумаю.  

Блукаючи  коридорами фортеції Сент – Міклош, я почула ______ 

_______ Ілони Зрії, тиєї самої яку у 17 столітті називали ___________________ 

жінкою Європи. Вона оборонила ___________________ від австрийської 

навали. Саме тут у Чинадієво вона зустріла своє ________________ – 

трансельванського князя Текелі. 

- Дуже багато людей, пари _________________тут і дають 

соловидность один одному. 

Розписуються в князівітські спальні, бо це місто ще ______________________. 

Господарь по секрету розповів мені, що ___________________ замку 

Сент-Міклош подекули мають ________________ – це потаєнні ходи. Колись 

були потаенні. Теперь тут двері. Потаєнний хід з вікном?! Вперше таке бачу. 

О! Ми в інші кімнате. (3.03) 



В замку ще __________________ подзімних ходів, чи мало з них не 

___________ та сберегають свої таємниці. І ще тут багато традицій і розваг, 

_____________________.  

 - Чого, чого, а меча ще ніколи _______________. 

 - В жіночіх руках така збруя дивиться _______________! Ми маєте 

встати впевненно і міцно. Руки ваші є ____________________. Зараз я зроблю 

то, що мені дуже не хотілося би зробити... 

- Весело, або ________________ краще не повторюйте! 

Взагалі _______________ видалася екскурсія.  

 До Чинадієво можна ____________________ від Мукачева. Прогулянка 

у замку безкоштовна, так ніби і __________________. Але можна ________ 

_____________  реставраторам. Як на мене, і дня не достатиче на огляду. Як 

схочете _______________ та побачить факельну екскурсію, то в містечку є де 

___________________. 

 Гарні мандрівки! (4.32)  

 

 

ТЕКСТ 

 Взяти в оренду замок і зробити в ньому ремонт та запрошувати гостей. 
Мрія – та ні,  це реальність. Команда «Україна вражає» в старовинному 
закарпатському містечку Чінадієво. Ми йдемо в гості до сучасного феодалу. 

 Сент Міклош – з угорського Святий Миколай. Цю назву позичів у 
містечка, яке власно так і називалося. Звів його знатний угорський воєвода 
барон Перені, родове помістя, а заразом і стратегичний форт. Теперь тут 
хазяйнує художник, литовець за походженням, українець з душею. 12 тому 



років Йосип закохався у це місце і взяв замок в оренду, він був у руїнах, а тепер 
погляньте!  

 - Доброго дня! 

 - Ми до вас напросилися без запрошення, але дуже хочемо у гості. 

- У цей замок запрошення не потрібно. 

Пан Йосип – справжній вельможа. Як це жінка буде підніматися сходами да 
без допомоги!  

- А ми знаєте, що ми маєте зробити перед тим, щоб війти в цю будівлю?  

Загадати бажання, і це бажання здійсниться обов’язково, тем паче коли 
воно звязано с коханнем. Це замок кохання.  

- Я подумаю.  

Блукаючи  коридорами фортеції Сент – Міклош, я почула романтичну 
історію Ілони Зрії, тиєї самої яку у 17 столітті називали найпливовійшою 
жінкою Європи. Вона оборонила історічне Закарпаття від австрийської 
навали. Саме тут у Чинадієво вона зустріла своє справжне кохання – 
трансельванського князя Текелі. 

- Дуже багато людей, пари розписуються тут і дають соловидность 
один одному. 

Розписуються в князівітські спальні, бо це місто ще дужче скріплює вузи. 

Господарь по секрету розповів мені, що товстенні метрові стіни замку 
Сент-Міклош подекули мають порожні зони – це потаєнні ходи. Колись були 
потаенні. Теперь тут двері. Потаєнний хід з вікном?! Вперше таке бачу. О! Ми 
в інші кімнате. (3.03) 

В замку ще ціла сістема подзімних ходів, чи мало з них не обслідженні 
та сберегають свої таємниці. І ще тут багато традицій і розваг, 
середньовичного повноріччя.  

 - Чого, чого, а меча ще ніколи не тримала. 



 - В жіночіх руках така збруя дивиться дуже цікаво! Ми маєте встати 
впевненно і міцно. Руки ваші є продовження меча. Зараз я зроблю то, що мені 
дуже не хотілося би зробити... 

- Весело, або без шелома краще не повторюйте! 

Взагалі яскрава видалася екскурсія.  

 До Чинадієво можна дістатися від Мукачева. Прогулянка у замку 
безкоштовна, так ніби і справді ми у гостях. Але можна залишити подяку 
реставраторам. Як на мене, і дня не достатиче на огляду. Як схочете дочекати 
до ночі та побачить факельну екскурсію, то в містечку є де заночувати. 

 Гарні мандрівки! (4.32)  

 

 

 

 

КЛЮЧИ 

 

2 А 

1 так; 2 так; 3 ні; 4 ні; 5 ні 

 

2 Б  

1 а); 2 б);  3 б);  4 а);  5 б) 

 

 

 

 

 

 



Фрагмент 2  

Село Вигода (Івано-Франківська область) 
 

4.33. – 8.50. 

1. Прочитайте слова, які ви почуэте в фрагменті. Перегляньте  
слова у  словнику.   

спільний громадський транспорт 

привабливий маршрут 

побачити на власні очі 

полювничий 

лісоруб 

одноколійна залізниця 

знищуватися 

принади 

річкові пороги 

лани  

паморочитися 

бюро знахідок 

тривалість 

тримати 

заповідний гай 

джерело 

псуватися 



• Вуйко - слово, уживане на заході Україні щодо брата матері. Замінює 
слово «дядько» (як член родини чи якись незнайомий чоловік) або пан 

 

2. Подивіться відеофрагмент та виконайте тест. 

А.  Скажіть, чи відповідають змісту тексту наступні вислови:  

1. В Україні немає більше привабливого маршруту трамваю, бо цей трамвай 
везе у гори (так, ні).  

2.  Цей транспорт рушає тільки один вік (так, ні). 

3. В 59-60 роках минулого століття залізниця зовсім була знищена (так, ні). 

4. Вода з джерела може зіпсуватися  в дорозі (так, ні).  

5. Мизунський живий міст – це місто, куди приходять по здійснення мрій  

(так, ні). 

  

Б. Знайдіть правильний варіант 

1. Трамвай      а) везе у гори 

      б) везе з одного села в друге 

      в) нікуди не їзде  

2. Трамвай возить    а) туристів 

      б) лісорубів 

      в) лісорубів та туристів 

3. В 50 роки а) в Карпатах зовсім не було  

залізничих колій 

б) в Карпатах збудували першу 
залізницю 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)


в) Карпати були пронизані тисячами 
залізничих колій 

4. В Карпатах було    а) 7 км залізничих колій 

      б) 320 км залізничих колій 

      в) 150 км залізничих колій 

 

5. Мизунський «живий» міст – живий,  

      а) тому, що відвисний і хідкий 

б)  бо вміє слухати 

в) зроблен з дерева  

6. Автору екскурсія    а) сподобалася  

      б) здалася нудною 

      в) автор була в захваті 

 

В. Закінчите вислову відповідно до змісту тексту:  

1. І точно в Україні немає більше привабливого маршруту, ________________. 

2. З 19 столітті біля ціх колії посеред полювничих Карпат збіраються 

_________________________________________________________________.  

3. В 90 році розібрана і залишилося із 320 км ___________________________.  

4. Сьогодні тим самим гірським шляхом знову возять ліс, туристів –  

__________________________________________________.  

5. В 50 роки наші Карпати були пронизані ______________________________. 

6. Так усе швидко, і одразу аж ________________________________________.  

7. Основне здійснилося ще до того певно, як _________________________. 

 



3. Перегляньте ще раз відеофрагмент та додайте необхідні слова та 
висліви у речення. Перевірьте себе по тексту відеофрагмента. 

Я ніколи ще так я сьогодні не хотіла ______________. Ви коли його 

побачите, ми мене зрозумієте. Зі __________________________________ хіба 

є колі та вагони. І точно в Україні немає більше _______________________, бо 

цей трамвай везе у гори.  

 Якби не _____________________, не повірила би. Хоча цей трамвайчик 

більш схож ______________________. «Поєздок», - так цей транспорт мило 

називають в Вигоді, де цей транспорт рушає ________________. З 19 столітті 

біля ціх колії посеред полювничих Карпат збіраються ________________, на 

роботу їх ________________дружини. Карпатська романтика. 

 - Тоді барон фон Попер, австрієць, заснував цю _____________________. 

Помаленьку-помаленьку вона з____________________. В _______ роках 

минулого століття вона зовсім __________________. В 90 році ___________ і 

залишилося із _______км тіки ___ км одноколійної залізниці.  

 Сьогодні тим самим гірським шляхом знову ___________, туристів – у 

перерви _______________. 

 Вже _________________ цого залізничного турне ємоції 

_______________. Вони ______________абсолютно  в усіх пасажирів.  

 - Аж не віриться, що в ___________ наші Карпати __________________ 

тисячами залізничих колій.  І от вам реальний ___________ – ми їдемо в гору. 

А дорогою _________________ за края видами. Усі Карпатськи принади ніби 

______________пропливають за вікном. Ось вам гірські ____________, а за 

ними лани, а ще там ____________. Так усе швидко, і одразу аж у голові 

__________________.  



 - А зупинки будуть? Порушимо?  

Скажіть, будь ласка, я вас трошки відриваю, це не ________________? 

 У машині машиниста як __________________. Фото, календарі, брелоки, 
______________________. А _________________ яка гламурна!  

Якщо не буде поругання, можна я _______________________?  

 - Якщо _______________________________, вам дозволяеться. 

 - Я зрозуміла.  

 Та чого це я, бо їхати -  то довго. 

 - Поїздка _______________ 3,5 – 4 часа, ____________ маршруту 13, 5 
км. 

«Це туди і назад», - каже наш капітан. Є час ___________________ маршрут.  

Півгодини і ми в ___________________________ біля молодильного 

_____________Мороша. Молодильне – бо чисте. Не полінуйтеся, наберіть з 

собою. Вода __________________ в дорозі. 

 Ще одна свіжа зупинка, яка __________________  зі групою – це 

Мизунський _____________міст. Не тому, що відвисний і хідкий. Таких 

більшесть у Карпатах. Вуйки кажуть «живий», бо вміє _______. Сюди 

приходять ______________. А щоби точно здійснилися, екскурсовод ________ 

мені діїти до середини місточка, _______________ до річки і сказати: «Річечко, 

річечко, забери з моєї душі все негативне, а залиш спокій і здоров’я». 

_______________!  

 Основне ________________ ще до того певно, як загадала та 

повернулася. Всього _______________ тримається екскурсія, а я набралась 

стількох емоцій, ниби ___________________. (8.50) 

 



 

ТЕКСТ 

 Я ніколи ще так я сьогодні не хотіла проїхатися  у трамваї. Ви коли його 
побачите, ми мене зрозумієте. Зі спільного громадського транспорта хіба є 
колі та вагони. І точно в Україні немає більше привабливого маршруту, бо 
цей трамвай везе у гори.  

 Якби не побачила на власні очі, не повірила би. Хоча цей трамвайчик 
більш схож на електричку. «Поєздок», - так цей транспорт мило називають і 
Вигоді, де цей транспорт рушає вже не один вік. З 19 столітті біля ціх колії 
посеред полювничих Карпат збіраються лісоруби, на роботу їх провожають 
дружини. Карпатська романтика. 

 - Тоді барон фон Попер, австрієць, заснував цю одноколійну залізницю. 
Помаленьку-помаленьку вона знищувалась. В 59-60 роках минулого століття 
вона зовсім була знищена. В 90 році розібрана і залишилося із 320 км тіки 7 км 
одноколійної залізниці.  

 Сьогодні тим самим гірським шляхом знову возять ліс, туристів – у 
перерви між справами. 

 Вже в перші хвилини цого залізничного турне ємоції переповнюють. 
Вони дітячі абсолютно  в усіх пасажирів.  

 - Аж не віриться, що в 50 роки наші Карпати були пронизані тисячами 
залізничих колій.  І от вам реальний доказ – ми їдемо в гору. А дорогою тільки 
встигай за края видами. Усі Карпатськи принади ніби кінострічка 
пропливають за вікном. Ось вам гірські річкові пороги, а за ними лани, а ще 
там густий ліс. Так усе швидко, і одразу аж у голові паморочиться.  

 - А зупинки будуть? Порушимо?  

Скажіть, будь ласка, я вас трошки відриваю, це не небезбечно? 

 У машині машиниста як у бюро знахідок. Фото, календарі, брелоки, 
новоричний дощик. А ручка передач яка гламурна!  

Якщо не буде поругання, можна я натисну на гудок?  

 - Якщо ви не будете мене відволікати, вам дозволяеться. 



 - Я зрозуміла.  

 Та чого це я, бо їхати -  то довго. 

 - Поїздка тримає 3,5 – 4 часа, тривалість маршруту 13, 5 км. 

«Це туди і назад», - каже наш капітан. Є час розгледити маршрут.  

Півгодини і ми в заповідному карпатському гаю біля молодильного 
джерела Мороша. Молодильне – бо чисте. Не полінуйтеся, наберіть з собою. 
Вода не псується в дорозі. 

 Ще одна свіжа зупинка, яка вразила нас  зі групою – це Мизунський 
живий міст. Не тому, що відвисний і хідкий. Таких більшесть у Карпатах. 
Вуйки кажуть «живий», бо вміє слухати. Сюди приходять по здійснення 
мрій. А щоби точно здійснилися, екскурсовод порадив мені діїти до середини 
місточка, повернутися до річки і сказати: «Річечко, річечко, забери з моєї душі 
все негативне, а залиш спокій і здоров’я». Перевіримо!  

 Основне здійснилося ще до того певно, як загадала та повернулася. 
Всього 4 години тримається екскурсія, а я набралась стількох емоцій, ніби 
тиждень минув. (8.50) 

 

 

 

КЛЮЧИ 

 

2 А 

1 так; 2 ні; 3 ні; 4 ні; 5 так 

2 Б  

1 а); 2 в); 3 в); 4 б); 5 б); 6 в) 


