
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Скажіть, ви ще й досі не чули про Львів? 
Мерщій замовляйте із сотню квитків, 
Запрошуйте друзів, знайомих, родину, 
І разом до Львова гайда на гостину!!! 
То місто, в якому ви щастя знайдете, 
Його прославляють співці і поети... 

 
Охріменко М.  



Ранок 22 жовтня був 

насичений атмосферою 

передчуття чогось неймовірно-

приємного. В першу чергу –  це 

виступ на конкурсі «Школа має 

талант» та подорож до 

найстарішого міста Львова… 

О 18 годині всі ми 

рушили до станції Шевченково 

(м. Сміла) та зустрівшись усі 

разом на залізничному вокзалі, ми ділилися враженнями про збір речей, про 

ті величезні і не дуже сумки, які зібрали з собою у подорож. І ось ми вже всі 

разом чекаємо на наш потяг «Херсон –Львів». Радість в наших очах та 

тривога в очах батьків, адже відпускають свої чада аж на 5 днів.   

 
Пройшло лише з пів години після того, як ми рушили, а вже по вагону 

відчувався запах запашної вечері та мелодійний звук гітари… Одним з 

приємних сюрпризів того вечора було вітання нашому іменнинику Зав’ялову 

Єгору, букет з цукерок та віршовані рядки лунали від наших вчителів. Єгор 

був приємно вражений і задоволений, а його мама розчулена таким 

приємним сюрпризом. 



Вечір підходив до завершення і вже всі ми, перебуваючи на своїх 

місцях, вкладалися відпочивати, хтось до ранку, а хтось трохи передрімавши, 

продовжував приємне спілкування, яке іноді розбавляли наші педагоги. 

 
Прокинулися ми дуже рано (о 5 годині ранку) і почали готуватися до 

приїзду… 

Львів, 8 година ранку. Більшість учнів 10 класу з сонними очима 

виходила до центрального входу вокзалу, тягнучи за собою свої речі. Там 

вже на нас чекала пані Христина, наш екскурсовод. Це була приємна жінка, 

на вигляд 27-29 років, з посмішкою на обличчі . Місто нас зустріло хмарною 

погодою, сонця не було видно, а легенький вітерець своєю прохолодою 

будив усіх тих, хто спав на ходу. Ми підійшли до автобуса, де нас чекав пан 

Володимир, наш водій. Наша група швидко зайняла автобус, і через декілька 

хвилин ми їхали по ранковому Львову. Місто вже прокинулося і кипіло від 

великої кількості людей та транспорту.  

 



 

Приблизно через 20 хвилин ми виїхали з міста. Проїжджаючи відому 

всім Арену Львів, нам розказали план на сьогоднішній день.  

Перша наша зупинка була у с. Коростові, там ми мали можливість 

трішки перепочити від дороги та посмакувати всіляких добреників.  

 
Першим екскурсійним пунктом був бункер Лінії Арпада, який 

знаходився в селі Верхня Грабівниця. Їхали ми до цього села приблизно 4 

години, і весь цей час пані Христина розповідала про захоплюючу історію та 

різноманітну культуру закарпатського краю. І ось ми приїхали до бункера. 

Він знаходився у підніжжі гори, яка була дуже яскравою через дерева, які 

були розмальовані у кольори, притаманні для осені. Грандіозний бункер, це 

найбільш  збережений та цікавий об’єкт суперпотужної колись оборонної 

лінії Арпада. Лінія будувалася угорською армією в 1943-1944р.р. для захисту 

від радянської армії. Пані екскурсовод розповідала нам історію створення 

даної історичної памятки, водила нас по півкілометровому тунелю з 

боковими відгалуженнями, вентиляційними шахтами. Ми мали можливість 

побачити кімнати відпочинку, лікарню, та місце 

для їдальні і хоча предметів побуту зберегти до 

сьогодення не вдалося, але самі стіни ніби 

заворожували і розповідали свою нелегку 

історію.  



Наступним пунктом 

нашої екскурсії був 

Санаторій Карпати, або 

його стародавня назва – 

палац Шенборнів. Він 

розташувався у містечку 

Чинадієво. Замок 

знаходився на підніжжі 

гори. Пані Христина 

запропонувала нам два 

варіанти підйому до 

нього: як піднімались 

графи або як піднімались 

придворні і слуги. І як можна зрозуміти, всі погодились на перший варіант. 

Коли ми піднялися до цього палацу, то побачили будівлю, виконану в стилі 

неоромантизму, з чудовим садом та озером. Особливістю цього палацу була 

кількість вікон, їх було рівно 365, як і днів у році,також палац мав 12 входів 

(як 12 місяців) та 52 кімнати (як тижнів у році). Палац оточений неймовірним 

парком з багатьма екзотичними рослинами. посеред парку ми побачили 

невелике озеро, яке було трохи схожим на серце, також на території парку є 

бювет з мінеральною водою «Поляна Купель».  Зараз ця будівля є санаторієм 

для хворих на серцево-судинні захворювання. 

 

 



 
Далі ми поїхали на страусину ферму в місті Мукачеве. Там нас уже 

чекав пан Сергій, який розповів нам цікаву інформацію про життя страусів, 

про їх особливості та умови вирощування в неволі. В кінці екскурсії нас 

чекав приємний подарунок – жмуток гарного великого страусиного пір’я, 

який подарував нам особисто пан Сергій.  

 
 



 

На одинокій вулканічній горі в Мукачеве нас чекала найпотужніша 

фортеця в Україні – замок «Паланок», який спорудив князь Федір Корятович, 

а овіяла героїчною славою княгиня Ілона Зоріні. З розповіді екскурсовода 

нам стало відомо, що цей замок жодного разу не був захоплений через велику 

кількість перешкод, кожну з яких було дуже важко подолати, але нам це 

вдалося і всі ми мали можливість побувати на самій вершині замку 

«Паланок», з якого був неймовірно гарний краєвид на місто Мукачеве. 

Поверталися з замку вже коли сутеніло, але попереду нас чекало містечко 

Чинадієво  та «Замок кохання»…. 

  
Вже після 20 години ми прибули до Чинадієво і в темряві ми побачили 

стіни похмурого середньовічного замку Барона Перені. Нас вже чекали… Ця 

екскурсія була найцікавішою за всю нашу 

подорож. Всі вже були дуже втомлені, але 

коли нас завели до замку, всі були 

вражені і водночас налякані. В замку було 

темно, за нами зачинилися двері і ми 

побачили ледве помітне мерехтіння 

вогню, за ним стояв чоловік середнього 

зросту, з сідим, довгим волоссям… Його 

голос, акцент, вимова інтригували і 



водночас лякали всіх. Своїми розповідями він ніби повернув нас до тих часів, 

та розповів історію кохання раніше згаданої Ілони Зріні. Вся ескурсія 

проходила під палахкотінням факелу, який час від часу змінювали. Вузькі 

проходи, потаємні кімнати, деревяні сходи, атмосфера – це було неймовірно! 

Коли ж екскурсія закінчилась, усі хотіли сфотографуватися з Йосипом 

Бортошем, і ніхто не сперечався з тим, що ця екскурсія була найкращою! 

 
 



 

Ми повернулися в автобус, але емоції кипіли, попередню втому наче 

відкинуло далеко назад. Після 22 години ми прибули до п’ятикілометрового 

кордону з Угорщиною, де неподалік міста Берегово нас уже чекала пані Іда зі 

своїм чоловіком паном Штефаном. Після розселення по своїх кімнатах, на 

першому поверсі нас чекала запашна вечеря: бограч, угорські голубці, 

солодощі та компот. Угорська кухня виявилася дуже смачною. Після вечері 

всі пішли відпочивати, адже перший день був немовірно насиченим на 

емоції. 

 
На годиннику восьма година ранку, ми за 2 км від угорського кордону. 

Деякі увійшли в роумінг. І ось о дев'ятій автобус рушив. Ми взяли курс на 

Ужгород. По дорозі забрали нашого чудового екскурсовода по місту пана 

Михайла. Дві години їзди по трасі 

Київ-Чоп і ми у місті Ужгороді. 

Місто зустріло нас з сонцем та 

гарною погодою. Вічно 

прикордонне місто зачарувало нас 

своїм шармом і колоритом. 

Найперше що ми побачили – це 

драматичний театр та річка Уж. 

Річка вражає своєю красою. Поки 

ми йшли вздовж берегів, то 



бачили невеличкі фігурки на самому мосту: вузол в честь найсильнішої 

людини – Івана Фірцака, 

фігурка солдата 

Швейка, найменшу 

"статую свободи" або 

найменший маяк, який у 

висоту не більше 15 см, 

а з іншої сторни мосту 

міні-фігурку Михайла 

Колодка та композитора 

Фенцика.  Йдучи 

містом,  можна було 

побачити різних 

вуличних музикантів, 

які створюють там неповторну атмосферу. Перейшовши мостом на ліву 

сторону від річки, ми побачили єдину липову алею в Україні, яка має 

протяжність  2 кілометри. 

Пан Михайло нагадав усім 

нам про вислів: ,,Якщо вас 

не побили в Мукачеве і не 

обікрали в Чинадіївому, то 

вам немає чого боятися''. 

Невеличкими старовинними 

вуличками Ужгорода ми  

дійшли до Ужгородського 

замку, який є найдревнішою 

і найціннішою історико-

архітектурною будовою 

міста. Оточений кам'яним муром він мав вигляд неприступної фортеці… 

Ззовні Ужгородський замок має 

вигляд могутньої оборонної 

споруди у формі трапеції, у 

кожному куті якої розміщені 

бастіони, трохи висунуті у бік рову 

і з’єднані фортечною стіною. 

Зайшовши на територію замку, на 

внутрішньому дворі нас зустрічала 

статуя Геракла.У кімнатах самого 

замку можна було побачити 



старовинні ікони та рукописи, національний одяг Галичини та Закарпаття, 

ознайомитися з традиційними музичними інструментами. Цікавою для 

перегляду була найбільша зала замку, так званий рицарський зал, що 

міститься на другому поверсі, 

його було перетворено на 

внутрішню каплицю. У 1857 році 

її розписав Фердинанд Видра. 

Приблизно тоді ж сусідні зали 

оздоблено ліпкою, розписом, 

сусальним золотом. Зараз цей 

декор вже частково відновлено. 

Останньою для перегляду була 

зала з мумійованим природнім 

рослинним та тваринним світом 

Закарпаччини. Там ми побачили звірів, птахів та комах, які проживають саме 

у цій місцевості. Після відвідування замку в нас був вільний час (приємно 

було поблукати по місту, в якому ти вперше). Майже на кожному кроці є 

кав'ярні, які манять ароматами кави та солодкої випічки. Йдеш вулицями, де 

грають вуличні музиканти, пишуть картини і відчуваєш себе неначе у фільмі. 

Трішки помандрувавши містечком, ми зайшли на обід до готелю «Вілла Пі». 

Там ми скуштували буддайську юшку, угорський перкельт, нокедлі та 

смачний узвар. Добре пообідавши, ми вирушили далі до славнозвісного на 

Закарпатті Невицького замку, який височіє на горі. Це були руїни, до яких 

пролягало два шляхи: короткий та в обхід. І, звичайно, ми обрали коротший і 

потім пожалкували, адже підйом був досить крутий та слизький.  

 



Нарешті ми дісталися 

до руїн замку та від пані 

Христини почули історію 

Невицького замку. Замок 

неодноразово переходив з 

одних рук до інших, не один 

раз зазнавав навали та 

нападів, тому на 

сьогоднішній день маємо 

лише його залишки – руїни. 

Побродивши територією 

замку, ми поверталися до 

автобуса вже більш 

цивілізованою асфальтовою 

дорогою. Після цих 

надзвичайних екскурсій та 

розповідей ми обрали курс на 

Львів, по дорозі ми співали 

пісні та дивилися відео, що 

передають атмосферу 

незабутнього Закарпаття. 

Дорогою до Львова ми мали змогу повечеряти вже у нам відомому мотелі 

«ОКЕЙ» що у с. Коростові, а вже опісля 23 години ми розселялися у номерах 

готелю «Акваріус».  

 



Недільний ранок зустрічав нас яскравим сонцем та гарною погодою. 

Разом з пані Христиною ми вирушили у пішохідну екскурсію «Австрійським 

Львовом». На широких 

вулицях ми проходили повз 

палац Потоцьких, крокували 

проспектом Т.Г. Шевченка, 

проспектом Свободи, 

площею А. Міцкевича, 

оглядали будівлю 

Львівського Національного 

університету. Неймовірні 

враження для нас залишив 

Львівський національний 

академічний театр опери та 

балету імені Соломії Крушельницької, який є однією з найвизначніших 

споруд Львова. Стилістично споруда відноситься до неоренесансу та 

необароко, присутні також елементи модерну. Зайшовши у приміщення 

театру, ми були вражені – висока багато оздоблена стеля, стіни та сходи, 

якими ми крокували до самісінької концертної зали. Одна з головних прикрас 

театру – завіса «Парнас». Написана у Римі польським художником Генріхом 

Семирадським, обрамлена мереживним бордюром італійського художника 

Ретроссі за ескізом Семирадського. Сюжет картини – це роздуми про сенс 

життя і людської діяльності. Події відбуваються на горі Парнас при вівтарі 

Аполлона, під яким знаходиться жриця Піфія, богиня Феміда та 8 муз з 

атрибутами. Перед монтажем у театрі завіса експонувалась у Римі та Львові. 

Вперше опущена 13 

січня 1901 року. При 

піднятті, з метою 

збереження 

цілісності живопису 

вона не згортається, а 

уміщується в 

спеціальний 

протипожежний 

металевий футляр. 

Завіса є власністю 

Львівської галереї 

мистецтв. Зайнявши 

місця у залі, ми 



поринули у атмосферу, притаманну цій залі. На мить заплющивши очі, тебе 

ніби поринуло у оперну виставу, хоча насправді на сцені не було жодної 

людини…. 

Після відвідування театру, протягом 4 годин вільного часу, ми гуляли 

Львівськими вуличками, купували сувенірну продукцію для своїх рідних та 

близьких, смакували запашною львівською кавою та пили смачнючу 

чоколату. А зібравшись знову ввечері усі разом, ми вирушили до Акваріусу, 

де майже до півночі ділилися враженнями від побаченого вдень.  

 
Ранок понеділка почався трішки пізніше, ніж в попередні дні – ми 

збирали всі речі та мали від’їздити з готелю, адже ввечері потягом Львів - 

Маріуполь ми мали їхати додому. Поснідавши у готелі, ми вирушили на наш 

останній екскурсійний маршрут. Розпочався він відвідуванням Личаківського 

цвинтаря. Личаківський цвинтар – один з найвеличніших європейських 

некрополів. Заснований у 1786 році. Тут, від перших років його заснування, 

ховали відомих діячів 

культури, мистецтва, 

науки, а також 

адміністративну 

еліту. В даний час на 

цьому цвинтарі 

ховають наших 

захисників України, 

тих хто поліг 

захищаючи наші 

кордони від вражих 

окупантів.  



Ми відвідали могили Івана Франка, Соломії Крушельницької, 

Володимира Івасюка та ін. Також побували на Польському військовому 

цвинтарі 1918-1920 рр. – одному з найпомпезніших військових меморіалів, 

збудованих перед Другою світовою війною на території Східної Європи. 

Далі наш автобус повіз нас повз Стрійський парк Львова до 

Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка. Від чудового 

екскурсовода ми почули цікаві факти з життя видатного письменника, 

ученого, політичного та громадського діяча. Побачили де  жив, писав свої 

найкращі твори, і звідки пішов у безсмертя. У музеї Івана Франка повністю 

відтворено його робочий кабінет. До сьогоднішнього дня вдалося зберегти 

фортепіано, за яким сидів відомий письменник та робочий стіл, за яким він 

працював і писав свої неймовірні твори. 

 
На письмовому столі Франка – його особисті речі: чорнильниця з 

ручкою, книги  і т.д. Біля стола поруч із кріслом – рибацька сітка, сплетена 

письменником власноруч. Тут стоять 

Франкові шафи з книжками, на стінах 

портрети і малюнки Івана Труша, 

близького приятеля письменника. У 

цьому ж будинку ми бачили ліжка, на 

яких відпочивали його дружина і діти, 

кімнату де вони обідали. До 

сьогоднішнього дня на території музею 

збереглася груша, яку колись посадив 

сам Іван Франко. 

Пройшовши невеличким садом ми 

зайшли до сусідньої садиби до 

Державного меморіального музею 

Михайла Грушевського. Там нам також 

розповіли про життя відомого 



політичного діяча, вченого, історика-дослідника, літературознавця; 

професора Львівського університету, автора фундаментальних наукових 

праць: «Історія України – Руси » та «Історія української літератури», 

ґрунтовних досліджень з історії України, літератури, етнографії, фольклору 

та соціології, які дістали високу оцінку серед науковців цілого світу. 

Побачили робочий кабінет та кімнати відпочинку відомого діяча 

Грушевського. 

 
Після цікавих екскурсій ми вирушили на центральні вулиці Львова, де 

мали змогу під час вільного часу попрощатися з Містом-Левом.  

 

 

 

 

 



Прощаючись з пані Христиною, вся 

наша екскурсійна група вразила її неймовірно-

зворушливими словами подяки за таку 

насичену та неперевершену екскурсію.  

 
 

Близько шостої години вечора ми вже сиділи у потязі та вирушали до 

такого рідного для нас міста Черкаси. 

 

Ми хочемо щиро подякувати нашим батькам  за надану 

можливість так гарно відпочити під час осінніх канікул. 

А найщиріші слова вдячності нашому класному керівнику Токовій 

Валентині Валеріївні, адже вона зробила все можливе, щоб усі ми 

поринули у чарівну казку під назвою «Закарпаття та Австрійський 

Львів», щоб вкотре відчули на собі чарівність Львова – який відкритий 

для світу і для нас.  

Хочемо подякувати 

нашим вчителям Фесак 

Людмилі Миколаївні, 

Кумечко Людмилі 

Павлівні та Пожарській 

Наталії Анатоліївні, які 

вносили в нашу екскурсію 

неймовірні емоційні 

колорити. Дякуємо Вам і 

сподіваємось, ще хоча б 

раз помандрувати разом з 

вами по чарівним місцям 

нашої Батьківщини.  

 


