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Аа 
Аби руки і охота, буде зроблена робота.
Ану, вставай, чоловіче, третій півень кукуріче.

Бб
Без верби і калини нема України.
Бережи честь змолоду.
Без вірного друга великая туга.

Вв
Вкраїна — мати, за неї треба головою стояти.
Всяка пташка своє гніздо знає.
Воля дорожча за життя.
Всюди добре, а вдома найліпше.
В чужому краї і солов’ї не так співають.
Відстанеш годиною — не здоженеш родиною.

Гг
Грудка рідної землі дорожча за золото.
Голова без розуму, як ліхтар без світла.
Грамоті вчиться — на все пригодиться.
Грамотний — видющий і на все тямущий.

Ґґ 
Ґав ловитимеш весною на печі — восени не їстимеш калачі.

Дд
Добре ім’я — найкраще багатство.
До свого роду — хоч через воду.
Де козак — там і слава.
Добре томуˆ, хто в своєму домуˆ.
Де рідний край — там і під ялиною рай.

Ее
Гостре словечко коле сердечко.

Єє
Є люди, що й солов′я не люблять.
Хто за чуже хапається, той свого позбувається.

Жж
Живий приклад кращий сотні повчань.
Жить — Вітчизні служить.

Зз
За рідний край життя віддай.
З нечесної справи добра не буде.

Ñåð³þ çàñíîâàíî 2010 ðîêó
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â÷èòåëü âèùî¿ êàòåãîð³¿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, 

â÷èòåëü-ìåòîäèñò
Áóäíà Í.Î.
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З добрим поживеш — добре й переймеш,
з лихим зійдешся — й свого позбудешся.

Ии
Добрі помирають, а діла їхні живуть.

Іі
І на нашій вулиці буде свято.
І сила перед розумом никне.
Хто більше читає, той більше знає.

Її
Їж пиріг з грибами, держи язик за зубами.
Пташка красна своїм пір’ям, а людина — своїм знанням.

Йй
Все добре переймай, а зла уникай.
Робиш добро — не кайся, робиш зло — начувайся.

Кк
Кожному мила своя сторона.
Калина — одвічний символ України.
Козацькому роду нема переводу.

Лл
Ліпше розум, як готові гроші.
Людина без вітчизни, як соловей без пісні.

Мм
Мудрим ніхто не вродився, а навчився.
Матимеш щирого друга, то матимеш ще одну голову.

Нн
Нема у світі цвіту цвітнішого над маківочку, 

нема ж і роду ріднішого над матіночку.
Найдорожча пісня — з якою мати колисала.
Нема в світі, як своя країна.
На чужій стороні Вітчизна удвічі миліша.
Наша слава — Українська держава.

Оо
Один у полі не воїн.
Один цвіт не робить вінка.
Одною рукою в долоні не заплещеш.

Пп
Посієш вчинок — виросте звичка.
Поважай старих, бо й сам старим будеш.

Рр
Рідна мова — не полова: її за вітром не розвієш.
Рідна земля і в жмені мила.
Рідний край — земний рай.
Рідна земля — мати, а чужа — мачуха.

Сс
Світ не без добрих людей.
Сумління — найкращий порадник.

Тт
Та земля мила, де мати народила.
Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.

Уу
Учись змолоду — пригодиться на старість.
У чужій стороні не так і сонце світить.

Фф
Для нашого Федота не страшна робота.

Хх
Хто мови своєї цурається, той сам себе стидається.
Хто знання має, той мур зламає.
Хто раз збреше, другий раз не вірять.

Цц
Ціп любить голодного, а коса ситого.
Праця чоловіка годує, а лінь — марнує.

Чч
Чесне діло роби сміло.
Чесному всюди честь — хоч і під лавкою.

Шш
Шануй батька й неньку — буде тобі скрізь гладенько.
Шануй людей і тебе шануватимуть.

Щщ
Щире слово, добре діло душу й серце обігріли.

ь 
Хто кривдить людей, той кривдить своїх дітей.

Юю
Юрій з водою, а Микола з травою.
Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте.

Яя
Якщо за день нічого не вивчив, то весь день змарнував.
Якщо добре працюватимеш — честь і славу матимеш.
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Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ó Òåðíîï³ëüñüê³é ã³ìíàç³¿ ìîëîäà ñï³âà÷êà 
â÷èòüñÿ ó Ëüâ³âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿, ïîò³ì — â ²òàë³¿. Âèñòóïàº íà 
ñöåíàõ íàéâ³äîì³øèõ òåàòð³â ñâ³òó: ²òàë³¿, ²ñïàí³¿, Ôðàíö³¿, Ðîñ³¿ òà 
îòðèìóº âñåñâ³òíº âèçíàííÿ ³ ñëàâó. 

Òà äå á íå áóâàëà Ñîëîì³ÿ ç êîíöåðòàìè, äóøåþ çàâæäè çàëèøà-
ëàñÿ ç Óêðà¿íîþ. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ íà Áàòüê³âùèíó æèëà ³ ïðàöþâà-
ëà ó Ëüâîâ³, äå é áóëà ïîõîâàíà ïîðÿä ç ìîãèëîþ ²âàíà Ôðàíêà. 

Ó 2010 ðîö³ â Òåðíîïîë³ âñòàíîâëåíî ïåðøèé ó ñâ³ò³ ïàì’ÿòíèê 
ñï³âà÷ö³ ó ïîâíèé çð³ñò. Ñîëîì³ÿ íåìîâáè ïîâåðíóëàñÿ äî íàñ ìî-
ëîäîþ ³ êðàñèâîþ, òàêîþ, ÿê áóëà, êîëè âïåðøå çàëèøèëà ð³äíèé 
êðàé ³ âèðóøèëà íàçóñòð³÷ ñëàâ³. (116 ñë³â)

Äåíèñ Ñ³÷èíñüêèé
Äåíèñ Ñ³÷èíñüêèé — óêðà¿íñüêèé êîìïîçèòîð ³ õîðîâèé äèðè-

ãåíò, ïåðøèé ïðîôåñîð ìóçèêè â Ãàëè÷èí³. Íàðîäèâñÿ â 1865 ðîö³ 
â ñåë³ Êëþâèíö³ Ãóñÿòèíñüêîãî ðàéîíó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. 
Ìóçè÷íó îñâ³òó çäîáóâ ó Ëüâ³âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿.

Íàïèñàâ îïåðó «Ðîêñîëàíà», ìóçè÷í³ òâîðè íà ñëîâà 
Ò. Øåâ÷åíêà, ². Ôðàíêà, ï³ñí³ äëÿ ä³òåé, ìóçè÷í³ îáðîáêè íàðîä-
íèõ ï³ñåíü. Óñ³ì â³äîìà ï³ñíÿ íà ñëîâà Ê. Ìàëèöüêî¿ «×îì, ÷îì, 
çåìëå ìîÿ, òàê ëþáà òè ìåí³», àëå ìàëî õòî çíàº, ùî ìóçèêó äî íå¿ 
íàïèñàâ íàø çåìëÿê Äåíèñ Ñ³÷èíñüêèé. Âñå ñâîº æèòòÿ â³í ïðè-
ñâÿòèâ ìóçèö³. (77 ñë³â)

²âàí Ïóëþé
Â ìåäèöèí³ ñò³éêî çàêð³ïèëîñÿ ñëîâî «ðåíòãåí», ââåäåíå íà 

÷åñòü í³ìåöüêîãî ô³çèêà Ðåíò´åíà. Àëå ðåíòãåí³âñüê³ ïðîìåí³ ìî-
ãëè á íàçèâàòèñÿ çîâñ³ì ïî-³íøîìó.

2 ëþòîãî 1845 ðîêó â ñåë³ Ãðèìàéë³â íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
â ñ³ì’¿ Ïóëþ¿â íàðîäèâñÿ õëîï÷èê ²âàí. Ï³äð³ñøè, â³í íàâ÷àâñÿ 
â Òåðíîï³ëüñüê³é ã³ìíàç³¿, êóäè ùîäíÿ õîäèâ ï³øêè 10 ê³ëîìåòð³â. 
Áàòüêè ïîíàä óñå õîò³ëè äàòè ñèíîâ³ ÿê³ñíó îñâ³òó. Âîíè ìð³ÿëè, 
ùî â³í ñòàíå ñâÿùåíèêîì. Òà ²âàí Ïóëþé âèð³øèâ ïðèñâÿòèòè 
ñâîº æèòòÿ ô³çèö³.

Â÷åíèé çðîáèâ áàãàòî íàóêîâèõ â³äêðèòò³â ³ ñàìå â³í ñòàâ 
ïåðøèì âèíàõ³äíèêîì òàê çâàíèõ «ðåíòãåí³âñüêèõ ïðîìåí³â», â³ä-
êðèâøè ¿õ íà 14 ðîê³â ðàí³øå Ðåíò´åíà! Àëå â÷àñíî íå çàïàòåíòó-
âàâøè ïðàâî íà âèíàõ³ä, Ïóëþé íå çì³ã ÷è íå ñõîò³â â³äñòîþâàòè 
ñâîº àâòîðñòâî íà ÷óäî-ïðîìåí³. 

Ëèøå ÷åðåç áàãàòî ðîê³â ïðàâäà â³äêðèëàñÿ ñâ³òîâ³. (110 ñë³â)
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