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ТЕМА 1. ПРИВІТ! ЯК ТЕБЕ ЗВАТИ? 

 

Український алфавіт / Ukrainian Alphabet 

Я [ja] Інна [Inna]. 

Мене́ [mene] зва́ти [zvaty] Інна.  

Моє [moje] ім’я [im’ja] Інна. 

 Моє прі́звище [prizvyshche] Линчак. 

Я виклада́ч [vykladach].  

Я студе́нт [student] (m.) / студе́нтка [studentka] (f.) 

 

Завдання 1. Напишіть за зразком інформацію про себе. Write information 

about yourself like in the example. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

Привітайся! Say ‘Hello!’ 

З другом.  To your friend.                З незнайомцем або зі старшою 

людиною 

To a stranger or to an elder person 

Приві́т! – Hello! 

Доброго ранку! – Good morning! 

Добрий день! – Good afternoon! 

Добрий вечір! – Good evening! 

Вітаю! – Hello! 

Доброго ранку! – Good morning! 

Добрий день! – Good afternoon! 

Добрий вечір! – Good evening! 

Вітаю! – Hello! 

 

Завдання 2. Напишіть Доброго ранку! Добрий день! чи Добрий вечір! Write 

Доброго ранку! Добрий день! or Добрий вечір!    

  7.00 – 12.00 – ранок  

12.00 – 17.00 – день  

17.00 – 23.00 - вечір 

 

а) Доброго ранку! 

 
b) …………………………… 

 
c) …………………………… 

   
d) …………………………… 

  
e) …………………………… 

 
f) …………………………… 

  
g) …………………………… 
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h) …………………………… 

   
i) …………………………… 

 

Український алфавіт / Ukrainian Alphabet – 33 букви, 38 звуків 

Друковані 

Printed 

letters 

Писані 

Written 

letters 

Назва літери 

Letter’s name 

Звук 

Sound 

In English 

words 

А а А а  ‘a’ [a:] number 

Б б Б б ‘be’ [b] ball 

В в В в  ‘ve’ [v] verify 

Г г Г г ‘he’ [h] home 

Ґ ґ Ґ ґ ‘ge’ [g] good 

Д д Д д ‘de’ [d] dog 

Е е Е е  ‘e’ [e:] let 

Є є Є є  ‘je’ [je], [e] yellow 

Ж ж Ж ж ‘zhe’ [zh] measure 

З з З з  ‘ze’ [z] music 

И и И и  ‘y’ [y] Kyiv 

І і І і  ‘i’ [i:] please 

Ї ї Ї ї  ‘ji’ [ji] year 

Й й Й й  ‘jot’ [j] toy 

К к К к  ‘ka’ [k] class 

Л л Л л  ‘el’ [l] love 

М м М м  ‘em’ [m] many 

Н н Н н  ‘en’ [n] nut 

О о О о  ‘o’ [o:] small 

П п П п  ‘pe’ [p] pen 

Р р Р р  ‘er’ [r] train 

С с С с  ‘es’ [s] sweet 

Т т Т т  ‘te’ [t] text 

У у У у  ‘u’ [u:] book 

Ф ф Ф ф  ‘ef’ [f] soft 

Х х Х х  ‘kha’ [kh] high 

Ц ц Ц ц  ‘tse’ [ts] it’s 

Ч ч Ч ч  ‘che’ [ch] chess 

Ш ш Ш ш  ‘sha’ [sh] shop 

Щ щ Щ щ  ‘shcha’ [shch] borshch 

Ь ь  ‘mjakyj znak’ [-] - 

Ю ю Ю ю  ‘ju’ [ju], [u]  manual 

Я я Я я  ‘ja’ [ja], [a] young 
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ГОЛОСНІ. VOWELS: 

- прості (позначають один звук) / simple (denote one sound): А, О, У, И, Е, І 

 

Завдання 3. Слухайте, повторюйте, читайте. Listen, repeat, read.  

 

Голосні звуки  

Аа [а] = [a:] car 

а – а – а – а  

 

Оо [о] = [о:] small 

о – о – о – о 

у – о – у – о – о  

а – е – у – о – е – а – о – у  

Ее [е] = [e:] let 

е – е – е – е  

а – е – е – а – е  

 

Іі [і] = [i:] please 

і – і – і – і  

і – о – і – а – і – у – і – е  

і – а – і – е – і – у – і – о  

Уу [у] = [u:] book 

у – у – у – у  

а – у – е – у – а – у – е – а – у  

 

Ии [и] = [y] Kyiv 

и – и – и – и  

і – и – і – и – і  

а – у – о – е – и – і 

иао-уа        уо-іае        еу-іеи        ие-

іуі        ое-іие        еи-аіу 

 

ПРИГОЛОСНІ. CONSONANTS: 

Розрізняйте вимову складів з голосними И та І. Distinguish between the 

pronunciation of syllables with vowels И and І. 

Зверніть увагу!        Приголосний + I → М’який приголосний + I  

 Приголосний + И → Твердий приголосний + И 

Pay attention!              Cons + I → Soft Cons + I   

                                    Cons + И → Hard Cons + И   

Ex.: т + i → [t'i] 

       т + и → [ty] 

 

Завдання 4. Слухайте, повторюйте, читайте. Пишіть. Listen, repeat, read. Write. 

 

Приголосні звуки  

 

Мм (ем) [м]   = [m] mother                           ми, ма́ма 

МІ – МО – МА – МИ – МЕ – МУ                …………………  

ІМ – ОМ – АМ – ИМ – ЕМ – УМ  

імі – омо – ама – ими – еме – уму                          
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Нн (ен) [н]     = [n] no                                  І́нна, ні, Ні́на                                  

НА – НО – НІ – НУ – НЕ – НИ                   …………………                 

АН – ОН – ІН – УН – ЕН – ИН  

ана – оно – іні – уну – ене – ини                                    

  ана – ама, ене – еме, ини – ими  

  оно – омо, уну – уму, іні – імі  

  ним – ними, нам – нами  

 

  Дд (де) [д] = [d] dress                                       де, дім, оди́н, мед, дід          

  ДО – ДА – ДИ – ДУ – ДІ – ДЕ                        ……………………………… 

  ОД – АД – ИД – УД – ІД – ЕД 

  одо – ада – иди – уду – іді – еде  

  дам – дум – дим, ада – ана – ама  

  де – не – ме, ді – ні – мі  

 

  Тт (те) [т] = [t] table                                    ти, та́то, да́та, Анто́н, дити́на  

  ТУ – ТЕ – ТИ – ТА – ТІ – ТО                     ………………………………...... 

  УТ – ЕТ – ИТ – АТ – ІТ – ОТ  

  уту – ете – ити – ата – іті – ото                                                        

  та – да, то – до, ту – ду  

  те – де, ти – ди, ті – ді  

  ете – еде, ити – иди, іті – іді  

 

  Цц (це) [ц] = [ts] gets                               це, ціна́, цуна́мі 

  ЦЕ – ЦА – ЦИ – ЦО – ЦУ – ЦІ               ………………………… 

  ЕЦ – АЦ – ИЦ – ОЦ – УЦ – ІЦ                        

  еце – аца – ици – оцо – уцу – іці   

 

Завдання 5. Слухайте, повторюйте, читайте. Listen, repeat, read.  

 

Де?↑   – Тут.↓ Там.↓  

 

Де↑ та́то? – Та́то тут.↓  

Де↑ та́то? – Та́то там.↓  

 

Де↑  ма́ма? – Ма́ма тут.↓ 

Де↑  ма́ма? – Ма́ма там.↓  

 

Де↑ дити́на? – Тут↓ дити́на. 

Де↑ дити́на? – Там↓ дити́на. 
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і = та, і ≠  а  

 

Там І́нна. Там Ні́на.     Там І́нна і Ні́на.  

Це та́то, а це ма́ма.     Це та́то та ма́ма.      

Це дід, а це дити́на.     Це дід і дити́на.      

І́нна там. Ні́на тут.     І́нна там, а Ні́на тут. 

Та́то тут. Ма́ма і дити́на там.     Та́то тут, а ма́ма і дити́на там.     

 

Завдання 6. Слухайте, повторюйте, читайте. Listen, repeat, read.  

 

Це ма́ма?↑ – Це ма́ма.↓ 

Тут ма́ма?↑ – Тут ма́ма.↓ 

Ма́ма тут?↑ Ма́ма тут.↓ 

Ма́ма там?↑ Ма́ма там.↓ 

Це ці́на? – Це ці́на.       Це мед? – Це мед.        Це дім? – Це дім. 

Тут ці́на? – Тут ці́на.    Тут мед? – Тут мед.     Тут дім? – Тут дім. 

Ці́на тут? – Ці́на тут.    Мед тут? – Мед тут.     Дім тут? – Дім тут.  

Ці́на там? – Ці́на там.   Мед там? – Мед там.    Дім там? – Дім там.  

    

Завдання 7. Слухайте, повторюйте, читайте. Пишіть. Listen, repeat, read. 

Write. 

 

Бб (бе) [б] = [b] banner                           ба́ба, не́бо, бана́н, обі́д,  

БА – БО – БУ – БИ – БЕ – БІ                 ……………………………… 

АБ – ОБ – УБ – ИБ – ЕБ – ІБ  

аба – обо – убу – иби – ібі                          

аба – ата – ада  

бо – мо – но – то, бу – му – ну – ту  

бин – бен, бам – бом, бим – бім  

бити – мити, бути – дути  

 

Пп (пе) [п] = [p] police                                       пан, п́ані, ма́па  

ПЕ – ПО – ПА – ПІ – ПИ – ПУ                          ……………………………                           

ЕП – ОП – АП – ІП – ИП – УП  

по – бо, пу – бу, пе – бе, пи – би, пі – бі  

пат – бат, тап – дап  

 

Вв (ве) [в] = [v] very                                    він, вон́а, вон́и, вода́, вдо́ма  

ВА – ВУ – ВО – ВІ – ВИ – ВЕ                    ……………………………… 

АВ – УВ – ОВ – ІВ – ИВ – ЕВ  

ава – уву – ово – іві – иви – еве                      

ава – ова, ува – ева, ива – іва, еві – иві  
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Фф (еф) [ф] = [f] film                                     фонта́н, буфе́т, фо́то 

ФА – ФО – ФУ – ФИ – ФЕ – ФІ             ………………………………………… 

АФ – ОФ – УФ – ИФ – ЕФ – ІФ  

афа – офо – уфу – ифи – ефе – іфі 

фа – ва, афа – ава, фо – во, офо – ово  

фу – ву, уфу – уву, уфі – уві  

 

Завдання 8. Слухайте, повторюйте, читайте, перекладайте. Пишіть. Listen, 

repeat, read, translate. Write. 

 

Паб, імуніте́т, моме́нт, ві́део, тон, ме́тод, тома́т, вино́, фонта́н, по́ні, бана́н, 

но́та, вітамі́н, бо́мба, ма́па, да́та, фо́то, медици́на, пі́ца, те́ма, буфе́т, цуна́мі. 

 

Завдання 9. Слухайте, повторюйте, читайте. Listen, repeat, read. 

 

Де ма́ма? – Ма́ма вдо́ма. 

Ма́ма вдо́ма? – Так, ма́ма вдо́ма. 

 

– Привіт! 

– Привіт! 

– Де тато?  

– Тато вдома.  

– А мама?  

– І мама вдома. 

– А Ніна? Ніна вдома? 

– Так, вона вдома.  

– А Вадим? Де Вадим?  

– Вадим не вдома. Він в університеті.  

 

– Доброго ранку! 

– Вітаю!  

– Де пан Іван?  

– Пан Іван вдома.  

– А де пані Анна?  

– І пані Анна вдома.  

– А де Інна? 

– Інна не вдома, вона там. 

– Де там? 

– В університеті. 

 

Завдання 10.  

 

А. Поставте запитання ДЕ? до підкреслених слів. Ask question ДЕ? to the 

underlined words.  

1. Дід вдома. 2. Тут цунамі. 3. Там небо. 4. Тут вода. 5. Там вода і вино. 6. 

Мама і тато вдома. 

 

Б. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова  ТУТ, ТАМ, 

ВДОМА. Answer the questions using words ТУТ, ТАМ, ВДОМА. 

 

1. Де Ніна? 2. Де пан Вадим? 3. Де пані Інна? 4. Де дитина? 5. Де фонтан? 

6. Де ви? 
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Завдання 11. Слухайте, повторюйте, читайте. Пишіть. Listen, repeat, read. 

Write. 

 

Кк (ка) [к] =[k] key                   о́ко, ка́ва, так, вікно́, кімна́та, бу́ква, 

декана́т  

КУ – КО – КА – КЕ – КИ – КІ           …………………………………………… 

УК – ОК – АК – ЕК – ИК – ІК        

уку – око – ака – еке – ики – ікі    

  

Сс (ес) [с] = [s] small        син, сад, со́нце, студе́нт, сік, ніс, мі́сто, су́мка, 

со́ус 

СІ – СУ – СЕ – СИ – СА – СО            ……………………………………… 

ІС – УС – ЕС – ИС – АС – ОС  

ісі – усу – есе – иси – осо  

кас – бос – нус – пес – мис – ніс  

 

Зз (зе) [з] = [z] zoo                                  зима́, звук, зуб, зупи́нка, му́зика  

ЗІ – ЗА – ЗУ – ЗЕ – ЗО – ЗИ                    ………………………………… 

ІЗ – АЗ – УЗ – ЕЗ – ОЗ – ИЗ  

ізі – аза – узу – езе – озо – изи                         

аза – аса, озу – осу, езе – есе  

ізи – іси, езі – изі  

 

Рр (ер) [р] = [r] rain                     рука́, брат, сестра́, две́рі, рис, сир, ри́ба, 

дру́зі  

РО – РА – РІ – РЕ – РУ – РИ            …………………………………................     

ОР – АР – ІР – ЕР – УР – ИР  

оро – ара – ірі – ере – уру – ири           

пар – тор – кур – сер – мир  

 

Лл (ел) [л] = [l] lamp                     сло́во, алло́, ла́мпа, лі́кар, молоко́, стіл 

ЛА – ЛО – ЛУ – ЛЕ – ЛИ – ЛІ             ……………………………………… 

АЛ – ОЛ – УЛ – ЕЛ – ИЛ – ІЛ  

ала – оло – улу – еле – или – ілі                 

кла – кло – клу, бле – бли – блу  

пла – пле – пло – плі  

 

Гг (ге) [г] like home                      друг, по́друга, кни́га, магази́н, нога́, гіта́ра 

ГО – ГА – ГЕ – ГУ – ГІ – ГИ                …………………………………… 

ОГ – АГ – ЕГ – УГ – ІГ – ИГ 

ого – ага – еге – угу – ігі – иги 
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Ґґ (ґе) [ґ] = [g] glass                                           ґу́дзик, ґрунт, Ґа́на, Ко́нґо 
ҐІ – ҐУ – ҐА – ҐО – ҐИ – ҐЕ                                 ……………………………… 
ІҐ – УҐ – АҐ – ОҐ – ИҐ – ЕҐ 
іґі – уґу – аґа – оґо – иґи – еґе                                     
ага – аґа, ого – оґо, угу – уґу  

 

Завдання 12. Слухайте, повторюйте, читайте, перекладайте. Пишіть. Listen, 

repeat, read, translate. Write. 

 

Стадіо́н, гру́па, паке́т, банк, футбо́л, ва́за, фру́кти, інститу́т, медици́на, 

вітамі́н, зоопа́рк, кафе́, рестора́н, бале́т, ма́ска, порт, телеві́зор, спорт, 

програ́ма, бізнесме́н, центр, орке́стр, па́спорт, таксі́, конце́рт, тури́ст, о́пера, 

балко́н, університе́т, гло́бус, пі́ца, клуб, ві́рус, імуніте́т. 

 

Завдання 13. Запишіть імена українськими літерами. Напишіть українською 

мовою своє ім’я. Write the names in Ukrainian letters. Write your name in 

Ukrainian. 

 

Ekrem – Екрем  

Narin – …………………….. 

Arman – …………………….. 

Melika – …………………….. 

Pinar – …………………….. 

Gamze – …………………….. 

 

Tugran – ……………………..  

Avani – …………………….. 

Mirakul – …………………….. 

Fateme – …………………….. 

Garima – …………………….. 

 

Як справи? How are you? 

+ +/- - 

Добре! – Good! 

Дуже добре! – Very good!  

Чудово! – Perfectly! 

Супер! – Super! 

 

Нормально. – It’s ok. 

Непогано. Not so bad. 

Так собі. – So-so. 

 

Не дуже (добре). – Not 

good. 

Погано. – Bad. 

Дуже погано. – Very 

bad. 

Жахливо. – Awfully. 

 

Завдання 14. Прочитайте діалоги. Read the dialogues. 

 

– Привіт! – Привіт! 

– Як справи? – Добре. Дякую. 

 

– Вітаю! – Вітаю! 

– Як справи? – Чудово! Дякую. 

– Доброго ранку! – Доброго ранку! 

– Як справи? – Дуже добре. Дякую. 
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– Добрий день! – Добрий день! 

– Як справи? – Нормально. 

 

Розрізняйте займенники ТИ і ВИ. Distinguish between the Personal 

Pronouns ТИ and ВИ. 

ТИ – INFORMAL                                ВИ – FORMAL   

– Привіт! Як ти?  

– Привіт! Так собі. 

– Добрий вечір! Як Ви? 

– Добрий вечір! Погано. 

 

ТИ → ТВОЇ – Possessive Pronoun            ВИ → ВАШІ – Possessive Pronoun 

 

– Привіт! Як твої справи? 

– Привіт! Дуже погано. 

 

– Добрий день! Як Ваші справи? 

– Добрий день! Непогано. 

– Привіт! Як справи? 

– Добре, дякую. А твої? 

Чудово! 

– Добрий день! Як справи? 

– Так собі. А Ваші? 

– Нормально. 

 

Пам’ятайте! Ви можете вживати особовий займенник ВИ і 

присвійний займенник ВАШІ, якщо вам потрібно звернутися до групи людей. 

 Keep in mind! You can use Personal Pronoun ВИ and Possessive Pronoun 

ВАШІ when you need to address to group of people. 

 

Завдання 15. Заповніть пропуски в діалогах. Fill the gaps in the dialogues. 

 

  Привіт! Як …………………? 

  …………………. Дякую. 

 

  Доброго …………………! ……. Ви? 

  Добре, …………………. 

 

  ………………… вечір! Як Ваші ……………….? 

  ………………… вечір! Чудово. А ………….? 

  Погано. 

 

  ………………… день! ………………… справи? 

  ………………… день! Непогано. А …………..? 

  Нормально. 
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Завдання 16. Перекладіть українською. Translate into Ukrainian. 

 

  Hello! ……………………. 

  Hello! …………………… 

  How are you? ………………………… 

  It's ok. ……………………. 

 

  Hi! How are you? (informal) ……………………………………… 

  Hi! I'm fine, thank you. ……………………………………….. 

 

  Good morning! How are you? (formal) 

……………………………………... 

  Good morning! Perfectly, thank you. ……………………………………. 

 

  Good afternoon! How are you? (informal) ………………………………… 

  Good afternoon! Thank you, so-so. And you? 

……………………………… 

  Not so bad, thank you. ………………………………………. 

 

Завдання 17. Створіть власний діалог. Make up your own dialogue. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Завдання 18. Слухайте, повторюйте, читайте. Пишіть. Listen, repeat, read. 

Write. 

 

Чч (че) [ч] = [ch] choose             ру́чка, дочка́, чолові́к, виклада́ч, чоти́ри, 

чи, 

ЧА – ЧО – ЧУ – ЧИ – ЧЕ – ЧІ          ……………………………………………… 

АЧ – ОЧ – УЧ – ИЧ – ЕЧ – ІЧ             

ача – очо – учу – ече – ичи – ічі  

 

Хх (ха) [х] = [kh] hit                                                 хто, вхід, ви́хід, хала́т, хліб  

ХО – ХЕ –  ХІ – ХА – ХИ – ХУ                          

…………………………………… 

ОХ – ЕХ – ІХ – АХ – ИХ – УХ  

охо – ехе – іхі – аха – ихи – уху 

 

Жж (же) [ж] = [zh] pleasure                          теж, журна́л, жі́нка, гара́ж, ду́же 

ЖУ – ЖА – ЖЕ – ЖІ – ЖИ – ЖО                     …………………………… 

УЖ – АЖ – ЕЖ – ІЖ – ИЖ – ОЖ  

ужу – ажа – еже – іжі – ижи – ожо  
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Шш (ша) [ш] = [sh] shock          до́шка, зо́шит, ша́фа, маши́на, шко́ла, 

ша́пка  

ШУ – ШИ – ША – ШЕ – ШІ – ШО                    

…………………………………… 

УШ – ИШ – АШ – ЕШ – ІШ – ОШ             

ушу – иши – аша – еше – іші – ошо 

аша – ажа, ошу – ожу, еше – еже,  

іши – іжи, иші – ижі  

 

Щщ (ща) [шч] = [sh+ch]                        що, борщ, дощ, щі́тка, прі́звище  

ЩА – ЩО – ЩУ – ЩІ – ЩЕ – ЩИ            …………………………………… 

АЩ – ОЩ – УЩ – ІЩ – ЕЩ – ИЩ            

аща – ощо – ущу – іщі – еще 

 

Завдання 19. Слухайте, повторюйте, читайте, перекладайте. Пишіть. Listen, 

repeat, read, translate. Write. 

 

Шок, чемпіо́н, хі́пі, шокола́д, журі́, шо́у, матч, шампу́нь, хара́ктер, шанс, 

желе́, шампа́нське, чек, хіт, фі́ніш, штамп, жаке́т, шеф, хобі. 

 

Завдання 20. Прочитайте склади і слова з літерами И, І. Read the syllables and 

the words with letters И, І. 

Би – бі, ви – ві, ги – гі, ди – ді, жи – жі, зи – зі, ки – кі, ли – лі, ми – мі, ни - 

ні, пи – пі, ри – рі, си – сі, ти – ті, фи – фі, хи – хі, ци – ці, чи – чі, ши – ші, 

щи – щі. 

 

Ліс – лис, вікно́ – вино́, син – сік, жі́нка – жи́ти, кіт – кит, рис – прі́звище, 

диск – дім, кни́га – ніс, магази́н – дру́зі, гіта́ра – Єги́пет, стіл – ти, щі́тка – 

щит, бик – бік, пі́ца – зупи́нка, місто – ми, зо́шит – шість, цирк – ціна́, ве́чір – 

чи, хіт – хи́трість, ви́хід – ві́за, фільм – фирк. 

 

Пам’ятайте! Ь (м’який знак) не позначає звука. Його функція – 

пом’якшення попереднього приголосного. 

Keep in mind! Ь (soft sign) doesn’t represent an individual sound. It’s 

function – palatalization of the preceding consonant. 

Завдання 21. Прочитайте склади з літерою Ь. Read the syllables with Ь. 

 

ДЬ, ТЬ, ЗЬ, СЬ, ЦЬ, ЛЬ, НЬ 

ОДЬ – УДЬ – АДЬ – ИДЬ – ІДЬ – ЕДЬ  

АТЬ – ОТЬ – УТЬ – ИТЬ – ЕТЬ – ІТЬ  

УЗЬ – АЗЬ – ОЗЬ – ИЗЬ – ЕЗЬ – ІЗЬ  

ОСЬ – ЕСЬ – ІСЬ – АСЬ – ИСЬ – УСЬ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Palatalization_(phonetics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Consonant
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ЕЦЬ – ОЦЬ – АЦЬ – УЦЬ – ИЦЬ – ІЦЬ  

ІЛЬ – ЕЛЬ – АЛЬ – ИЛЬ – ОЛЬ – УЛЬ  

АНЬ – ОНЬ – УНЬ – ЕНЬ – ИНЬ – ІНЬ  

 

Завдання 22. Прочитайте слова з літерою Ь. Read the words with Ь. 

 

День, роль, дядько, батько, учитель, олівець, результат, близько, готель, 

стілець, ось, альбом, донька, модель, мазь, контроль. 

 
Завдання 23. Слухайте, повторюйте, читайте, перекладайте. Пишіть. Listen, 
repeat, read, translate. Write. 
 
Й й (йот) [й] = [j]   yoga      музе́й, трамва́й, троле́йбус, чай, йо́гурт, до́брий  
йа – йо – йу – йе – йі            ………………………………………………………..  
ай – ой – уй – ей – ий – ій 

 

Яя  

            [а] дя́дько, бабу́ся  

 

            [йа]  

                  1) я́блуко, Я́на  

                  2) ім’я́, сім’я́  

                  3) аудито́рія, ле́кція  

 

Єє  

           [е] с́инє  

 

           [йе]  

                 1) Єги́пет  

                 2) ін’є́кція  

                 3) приє́мно  

 

Юю  

             

             [у] любо́в  

 

             [йу]  

                  1) Ю́ра  

                  2) комп’ю́тер  

                  3) дя́кую               

Її = [йі]  

             1) ї́жа  

             2) під’ї́зд  

             3) краї́на, Украї́на  

 

 
Пам’ятайте! Апостроф – це графічний знак. Він не позначає звука.  
Апостроф зазвичай стоїть після приголосних Б, П, В, М, Ф, Р перед 

голосними Я, Ю, Є, Ї та робить їх вимову роздільною. 
✔ Перед апострофом приголосні вимовляються твердо. 
✔ Після апострофа голосні Я, Ю, Є, Ї вимовляються як 2 звуки: [ja], 

[ju], [je], [ji].  
Keep in mind! Apostrophe is a graphic symbol. It does not mark the sound.  
As usual, apostrophe stands after consonants Б, П, В, М, Ф, Р before vowels 

Я, Ю, Є, Ї and makes their pronunciation separate. 
✔ Before apostrophe consonants are pronounced hard;  
✔ After apostrophe vowels Я, Ю, Є, Ї denote 2 sounds: [ja], [ju], [je], 

[ji].  
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Завдання 24. Слухайте, повторюйте, читайте, перекладайте. Пишіть. Listen, 

repeat, read. Write. 

 

Б’Я – П’Я – В’Я – М’Я – Ф’Я – Р’Я  

Б’Ю – В’Ю – Ф’Ю – П’Ю – М’Ю – Р’Ю  

М’Є – В’Є – Р’Є – Б’Є – Ф’Є – П’Є  

Р’Ї – В’Ї – П’Ї – М’Ї – Б’Ї – Р’Ї – Ф’Ї  

 

Завдання 25. Слухайте, повторюйте, читайте, перекладайте. Пишіть. Listen, 

repeat, read. Write. 

 

Я, ім’я, сім’я, Азія, Індія, вулиця  

Комп’ютер, дякую, інтерв’ю, Юлія, сюрприз, люкс, Юпітер, рюкзак, Європа, 

Кар’єра, клієнт, Євген, прем’єра, Єрусалим, Єгипет 

Київ, Україна, їсти, поїзд 

Серйозно, Нью-Йорк, мій, бульйон  

 

Завдання 26. Слухайте, повторюйте, читайте, перекладайте. Пишіть. Listen, 

repeat, read. Write. 

 

Д+Ж=ДЖ  like jouce                                       Джек, Джу́лія 

джа-джо-джу-дже-джи-джі                         ……………………………….. 

адж-одж-удж-едж-идж-ідж 

 

Д+З=ДЗ                                                                дзе́ркало, дзвіно́к 

дза-дзо-дзу-дзе-дзи-дзі                                  ………………………….. 

адз-одз-удз-едз-идз-ідз 

 

Завдання 27. Прочитайте слова з літерами д+ж, д+з: 

 

Джем, менеджер, дзеркало, дзвінок, джміль, джерело, джинси, бджола, день 

народження, дзьоб, джаз, джентльмен, джемпер, джунглі, коледж 

 

Як попрощатися. How to say ‘Good bye’ 

З другом.  To your friend.               З незнайомцем або зі старшою людиною 

To a stranger or to elder person 

 

Бувай!    До побачення! 

Па-па!    Гарного дня! 

До зустрічі!    До зустрічі! 

До завтра! На все добре! 

На добраніч! 
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Завдання 28. Прочитайте діалоги. Перекладіть на англійську мову. Read the 
dialogues. Translate into English. 
 
– Привіт, Ганно!! 
– Привіт, Марино! 
– Як ти? Як у тебе справи? 
– Дякую, добре. А у тебе як справи? 
– Дякую, непогано також. 
– Ти студентка? 
– Так, я студентка. А ти? 
– Ні, я не студентка. Я школярка. 
– Добре. Бувай! 
– Бувай! 

– Добрий вечір, пане Миколо! 
– Добрий вечір! 
– Як Ваші справи? 
– Дякую, нормально. А Ваші? 
– Дякую, теж добре. 
– Ви викладач? 
– Так, я професор і викладач. А ви? 
– А я лікар. Лікар-кардіолог.  
– Ну, до зустрічі! 
– До побачення! 

 

           Запам’ятай! Remember!            Теж = тaкож  (too, also) 

 

Завдання 29. Прочитайте, перекладіть. Read, translate. 

 

Архітектор – це професія. Програміст – це також професія.  

Рок і джаз – це музика. Реп і поп – це теж музика. 

Паспорт – це документ. Віза і контракт – це також документи. 

Місо – це суп. Борщ – це також суп. 

Дантист – це лікар. Кардіолог – це теж лікар. 
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ТЕМА 2. Я – СТУДЕНТ 

Ствердження і заперечення. Affirmation and Negation 

 

- Це …? 

- Так. Це … . 

- Is this …? 

- Yes. This is … . 

- Це …? 

- Ні. Це не … . 

- Is this …? 

- No. This is not … .  

- Це студент? 

- Так. Це студент.    

- Це викладач? 

- Ні. Це не викладач. 

 

Завдання 1. Прочитайте і перекладіть. Read and translate. 

 

Це місто? Так, це місто. Так, місто. – Ні, це не місто. Це село. 

Це портрет? Так, це портрет. Так, портрет. – Ні, це не портрет. Це фото. 

Це сестра? Так, це сестра. Так, сестра. – Ні, це не сестра. Це мати. 

Це музей? Так, це музей. Так, музей. – Ні, це не музей. Це театр. 

Це книга? Так, це книга. Так, книга. – Ні, це не книга. Це зошит. 

Це море? Так, це море. Так, море. – Ні, це не море. Це океан. 

Це Україна? Так, це Україна. Так, Україна. – Ні, це не Україна. Це Польща. 

 

Сполучники. The Conjunctions 

 

і = й (and) а (but, and) чи (or) 

Хлопець і дівчина. 

 

Не хлопець, а дівчина. 

 

Хлопець чи дівчина. 

 

Завдання 2. Складіть і запишіть речення за зразком. Compose and write down 

the sentences according to the model. 

 

Зразок / Model: Це університет і бібліотека. Це університет, а це бібліотека. 

Це університет чи бібліотека? 

 

Це парк. Це банк. – ………………………………………………………………... 

Це пані Катерина. Це пані Меланія. – …………………………………………… 

Це книга. Це ручка. – ……………………………………………………………... 

Це вода. Це кава. – ………………………………………………………………… 

Це стіл. Це дошка. – ……………………………………………………………… 

Це опера. Це стадіон. – …………………………………………………………… 

Це тато. Це син. – ………………………………………………………………… 

Це лікар. Це пацієнт. – …………………………………………………………… 

Це ім’я. Це прізвище. – …………………………………………………………… 
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Особові займенники. Personal Pronouns 

Person Singular Plural 

First 

 

Second 

 

Third 

Я 

 

Ти 

 

Він 

Вона 

Воно 

Ми 

 

Ви 

 

Вони 

 

Завдання 3. Прочитайте і перекладіть. Read and translate. 

 

Я студент. Ти інженер. Він професор. Вона гід. Вино – це воно. Ми клієнти. 

Ви менеджери. Вони адвокати. 

 

Завдання 4. Напишіть особові займенники українською мовою. Write 

personal pronouns in Ukrainian language. 

 

You (sing.) and me – ………………… 

They and we – ………………… 

He and she – ………………… 

It and you (pl.) – ………………… 

We and you (pl.) – ………………… 

She and me – ………………… 

It and you (sing.) – ………………… 

They and he – ………………… 

 

Завдання 5. Напишіть особовий займенник у вправі «Математика». Write the 

personal pronoun in the "Math" exercise. 

 

я + я =______ 

 він + він = ___ 

ти + ти = ___ 

вона + він = __ 

ви + ви = ____ 

вона + вона = __ 

я + ти = _____ 

 ти + ви = ____ 

ви + я = _____ 

ми + ви = ____ 

ви + вони = ___ 

він + я = _____ 

 

Різниця між ХТО і ЩО. Difference between ХТО and ЩО 

Хто це? – Who is this? Що це? – What is it? 

  Хто це? 

  Це брат. 

  Що це? 

  Це банан. 

 

Завдання 6. Читайте, перекладайте. Read. Translate. 

 

Хто це? Що це? Хто він (вона)? Де він (вона)? 

1) Хто це? – Це Антон.  

Хто він? – Він студент.  

2) Хто це? – Це Ірина.  

Хто вона? – Вона артистка.  

1) Що це? – Це готель.  

Де він? – Він там.  

2) Що це? – Це сумка.  

Де вона? – Вона вдома.  
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3) Хто це? – Це Марта.  

Хто вона? – Вона музикант.  

4) Хто це? – Це Петро Мазур.  

Хто він? – Він директор.  

5) Хто це? – Це Джо Байден.  

Хто він? – Він президент. 

3) Що це? – Це книга.  

Де вона? – Вона в університеті.  

4) Що це? – Це рюкзак.  

Де він? – Він ось.  

5) Що це? – Це халат.  

Де він? – Він вдома. 

                                          

Запам’ятай! Remember!    ОСЬ = ТУТ 

 

Завдання 7. Прочитайте, перекладіть. Кожне слово запишіть у колонку. 

Read, translate. Write each word in a column. 

 

ХТО? WHO? ЩО? WHAT? 

Син,  

 

 

 

Око,  

 

 

Око, син, Ґа́на, зима́, ка́ва, кни́га, дру́зі, так, алло́, по́друга, ґу́дзик, вікно,́ 

со́нце, кімна́та, ґрунт, бу́ква, декана́т, сад, рука́, брат, студе́нт, сло́во, ла́мпа, 

Ко́нґо, сік, зуб, молоко́, лі́кар, две́рі, рис, ніс, мі́сто, сестра́,  гіта́ра, зупи́нка, 

му́зика, су́мка, стіл, магази́н, друг, со́ус, звук, сир, ри́ба, нога́.  

 

Завдання 8. Виправте помилки. Correct the mistakes. 

 

1) – Хто це? – Це телефон. 2) – Що це? – Це подруга. 3) – Хто це? – Це 

дошка. 4) – Що це? – Це дочка. 5) – Що це? – Це крокодил. 6) – Хто це? – Це 

місто. 7) – Хто це? – Це супермаркет. 8) – Що це? – Це дід. 9) – Що це? – Це 

молоко. 10) – Хто це? – Це ніч.  

 

Завдання 9. Допишіть діалог, використовуючи модель ВІН, ВОНА, ВОНИ + 

професія. Complete the dialogue using the model HE, SHE, SHE + profession. 

 
– Дарина студентка? 
– Ні, ___ не студентка. 
– А хто ____? 
– ___ _______________. 
 

– Михайло лікар? 
– Ні, ____не лікар. 
– А хто ____? 
–___ ______________. 
 

– Роман і Тарас 
туристи? 
– Ні, ____не туристи. 
– А хто ____? 
–___ ______________. 

 
Ввічливі слова. Polite words 

Дякую.– Thank you.  
Будь ласка / Прoшу. – 1. Please; 2. You are welcome. 
Вибач (inform.) / Вибачте (form.), перепрошую. – Sorry (Excuse me). 
Нема за що. – Don’t mention it. 
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Завдання 10. Закінчіть діалоги. Complete the dialogues. 

 

  …………………. ранку, 

Максиме! 

  Привіт, Олено! ….. справи? 

  Чудово! А у ……………………? 

  Теж ……………, дякую. 

  Максиме, а де книга з  анатомії? 

  Вибач. Вона не тут, вона вдома.  

  Погано. 

  Але ось зошит з анатомії! 

  Дякую! 

  Нема за що! 

 

  …………………. день, пані 

Маріє! 

  Вітаю, пані Олено! Як 

………….? 

  Добре, дякую! А у 

……………………? 

  Теж ……………, дякую. 

  Перепрошую, пані Маріє, а де 

секретар Андрій? 

  Вибачте, але він не тут, він в 

університеті.  

  Дякую. 

  До побачення! 

  …………………! 

 
Завдання 11. Читайте і вивчайте українські імена! Learn Ukrainian names! 
 
Чоловічі імена / Male names: Андрій, Іван, Тарас, Віктор, Олександр, 
Михайло, Павло, Петро, Юрій, Валерій, Василь, Микола, Богдан, Макар, 
Володимир, Олег, Дмитро, Євген, Сергій, Максим, Остап, Роман, Ярослав, 
Ігор, Святослав, Олексій. 
Жіночі імена / Female names: Тетяна, Марія, Олена, Юлія, Ольга, Ніна, 
Валентина, Оксана, Людмила, Катерина, Інна, Олеся, Наталія, Ірина, 
Світлана, Олександра, Лідія, Вікторія, Дарина, Єва, Іванна, Ілона, Яна, Надія, 
Поліна, Анастасія. 
 

A polite form of appeal to a man in the Ukrainian language is the word 
"PAN", and to a woman "PANІ" 

 
Завдання 12. Прочитайте і перекладіть діалоги. Read and translate the 
dialogues. 
 
– Пані Віра архітекторка? – Ні, вона не архітекторка. Вона дизайнерка. 
– Пан Володимир бізнесмен? – Так, він бізнесмен. 
– Пан Олесь і пані Людмила чоловік і жінка? – Так, вони чоловік і жінка. 
– Пані  Світлана декан? –  Ні, вона не декан. Вона директор. 
– Пан Матвій юрист? – Так, він юрист. 
– Пані Дарина і пан Максим сестра і брат? – Ні, вони не сестра і брат. Вони 
мама і син. 
– Пані Юлія хімік? – Ні, вона не хімік. Вона біолог. 
– Пан Віктор спортсмен? – Так, він спортсмен. 
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Імена по батькові.  Formation of Ukrainian Patronymics 

 

Father Musculine Feminine 

Іван 

Василь 

Микола 

Сергій 

Іванович 

Васильович 

Миколайович 

Сергійович 

Іванівна 

Василівна 

Миколаївна 

Сергіївна 

 

Перше знайомство. First acquaintance. 

 

   (informal) → Як тебе звати? 

What is your name? 

    (formal)   → Як Вас звати? 

 

My name is … .    (for both) →  Мене звати … . 

 

           Познайомся / познайомтесь, будь ласка, …  – Please meet… 

           Можна з тобою / з вами познайомитися? – May I meet you? 

           Ви знайомі? – Do you know each other? 

Дуже приємно (+ познайомитися / (Радий (-а, - і) знайомству / 

познайомитися) – Nice to meet you 

Мені також дуже приємно (Навзаєм) – Nice to meet you too 

 

The words Мене́ звуть literally mean ʻme [they] call’. Both Ukrainian phrases, 

Моє́ ім’я́, Мене́ зва́ти, Мене́ звуть, are equivalents of the English My name is. 

 

Завдання 13. Прочитайте діалоги у парах. Read the dialogues in pairs. 

 

Informal Formal 

  Привіт! 

  Привіт! 

  Як тебе звати? 

  Мене звати Мирослав. А 

тебе? 

  А мене – Марія. 

  Радий знайомству. 

  Я теж дуже рада 

знайомству. 

 

  Доброго ранку! 

  Доброго ранку!  

  Можна з Вами 

познайомитися? Як Вас 

звати? 

  Мене звати Орест Олегович. 

А Вас?  

  А мене – Катерина 

Назарівна. 

  Дуже приємно 

познайомитися. 

  Мені також дуже приємно. 
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ТИМУР: Привіт, Богдане! 

БОГДАН: Привіт, Тимуре! 

ТИМУР: Богдане, познайомся. Це 

моя подруга Олена.  

БОГДАН: Олено, дуже приємно. Я 

Богдан. 

ОЛЕНА: Мені теж приємно 

познайомитися. 

  Вітаю! 

  Вітаю! 

  Я – Ольга. А Ви? 

  А я Петро. 

  Дуже приємно. 

  І мені дуже приємно. 

 

Завдання 14. Створіть власні діалоги за зразками у таблиці. Create your own 

dialogs according to the models in the table. 

 

Називний і знахідний відмінки особових займенників. Nominative and 

Accusative Cases of Personal Pronouns 

Nominative: Я лікар 

Accusative: Мене звати Олександр   

Я – МЕНЕ   звати 

ТИ – ТЕБЕ 

ВІН – ЙОГО                     

ВОНА – ЇЇ  

ВОНО - ЙОГО 

МИ – НАС   

ВИ – ВАС 

ВОНИ – ЇХ     

I – ME 

YOU – YOU 

HE – HIM 

SHE – HER 

IT - IT 

WE – US 

YOU – YOU 

THEY - THEM 

 

Завдання 15. Прочитайте і перекладіть. Read and translate.  

 

Це я. Мене звати Ольга. Я студентка.  

А це я. Мене звати Максим. Я також студент.  

Це ми. Нас звати Ольга і Максим. Ми студенти.  

А це ти. Тебе звати Інна. Ти лаборантка.  

Це ви. Вас звати Людмила Андріївна. Ви професор.  

Це він. Його звати Юрій. Він спортсмен.  

А це вона. Її звати Христина. Вона секретарка.  

Це вони. Їх звати Юрій і Христина. Вони друзі.  

Вадим – це ім’я. Ім’я – це ВОНО. І прізвище ВОНО також. 

 

Завдання 16. Використовуючи  наведену вище таблицю, запишіть слова в 

дужках у правильній формі. Using the table above, place the words in parenthess 

in the correct form. 
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(Я) звати Олена. …………………………………………………….. 

(Ти) звати Семен.  …………………………………………………. 

(Він) звати Матвій. ……………………………………………….. 

(Вона) звати Марина. ………………………………………………….. 

(Ми) звати Антон і Оксана. ………………………………………………… 

(Ви) звати Віталій і Наталя. …………………………………………………….. 

(Вони) звати Світлана і Арсен. …………………………………………………… 

 

Завдання 17. Дайте відповідь на запитання Хто це? Аnswers the questions 

Хто це?  

 

Зразок / Model:  – Хто це? – Це друг. Його звати Євген. Він музикант. 

 

– Хто це? – Це подруга. _____ звати Людмила. _____ українка. 

– Хто це? – Це професор. _____ звати Іван Іванович. _____ біолог. 

– Хто це? – Це колега. _____ звати Олеся Дмитрівна. _____ секретарка. 

– Хто це? – Це друзі. _____ звати Тарас і Олег. _____ туристи. 

– Хто це? – Це сестра. _____ звати Єва. _____ економістка. 

– Хто це? – Це я. _____ звати _____. _____ студент(ка). 

 

УВАГА! Кли́чний відмі́нок. The Vocative case (Voc.) 

In Ukrainian the Vocative case is used to address somebody. It has special 

endings added to the stem of the noun depending upon its gender. 

Він   

Дмитро – Дмитре! 

Марко – Марку! Андрій – Андрію! 

Вона 

Оксана – Оксано! Оля – Олю! Марія – Маріє! 

АЛЕ: 

Антоніо = Антоніо! Мeрі = Мері! Наньпу = Наньпу! 

 

Завдання 18. Прочитайте діалоги у парах. Read the dialogueі in pairs. 

 

  Привіт, Миколо! 

  Привіт, Андрію! 

  Познайомся. Це мій друг 

Василь. 

  Дуже приємно. 

  Як твої справи? 

  Дякую. Добре. 

  А в тебе? 

  Також нормально. 

– Добрий день, пані Інно! 

– Добрий день, Олексію Тарасовичу! 

– Дуже радий вас бачити!  

– Навзаєм.  

– Колего, як у Вас справи? 

– Дякую, добре. А у вас? 

– Чудово.  

– Дуже рада. А як звати нашу нову 

секретарку? 
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  Бувай. 

  Па-па. 

 

– Її звати Ярослава Березюк. 

– Вона студентка чи ні? 

– Ні, вона не студентка. Вона 

магістр. 

– Добре. Дякую. 

– До побачення, пані Інно! 

– До побачення, Олексію 

Тарасовичу! До зустрічі!  

 

Завдання 19. Використайте слова в дужках у кличному відмінку. Put the 

words in brackets into the Vocative case. 

 

(Мама), доброго ранку! ……………………………………… 

(Арсен), ти фотограф? ………………………………… 

(Софія), як у тебе справи? …………………………………….. 

(Тимур), на добраніч! …………………………………….. 

(Дядько), як Вас звати? ………………………………………. 

(Ельза), бувай! ………………………………………….. 

 

Рід іменника. The Gender of the Nouns 

  

In Ukrainian the noun has gender. There are three genders in Ukrainian. The 

gender of a noun can be determined by its ending. 

 

ВІН 

Чоловічий рід (ч. р.)  

 

(Masculine gender) 

 

ВОНА 

Жіночий рід (ж. р.)  

 

(Feminine gender)  

 

ВОНО 

Середній рід (с. р.)  

 

(Neuter gender)  

Стіл             -[   ] (-ь, -й)  

хлопець 

викладач 

музей 

лікар 

 

тато                   -о 

дядько 

 

Микола           -а, -я  

Ілля 

дівчина             -а, -я  

група 

лекція 

аудиторія             -ія  

 

ніч                    -[   ]  

річ 

сіль 

відповідь 

 

мати         -и 

пані 

місто            -о  

село 

море             -е  

прізвище 

 

питання       -я  

завдання 

заняття 

 

таксі 

радіо 

меню 

ім'я  
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Завдання 20. Використовуючи таблицю, запишіть у дужках рід іменника. 

Using the chart above, write the gender of the nouns. 

 

Проблема (   ), коледж (   ), ручка (   , вино (   ), портрет (   ), річка (   ), 

казино (   ), парк (   ), опера (   ), футбол (   ), ін’єкція (   ), халат (   ), 

Михайло (   ), бібліотека (   ), джаз (   ), Софія (   ), фонтан (   ), піца (   ), 

слово (   ), дошка (   ), таксі (   ),  глобус (   ), кафе (   ).  

 

Завдання 21. Доповніть таблицю словами. Complete the table with the words 

below. 

ХТО? ЩО? 

Чол. рід – 

m. 

Жін. рід – 

f. 

Сер. рід – 

n. 

Чол. рід – 

m. 

Жін. рід – 

f. 

Сер. рід – n. 

 

 

 

 

     

 

Інститут, метро, хімія, Україна, зошит, книжка, стіл, газета, стілець, Іран, 

лікарня, ресторан, банк, студентка, меню, Туреччина, викладач, комп’ютер, 

вікно, Київ, супермаркет, дядько. 

 

ДЕ? – WHERE? 

ОСЬ / ТУТ – HERE  ТАМ – THERE  

– Де кава? 

– Ось (вона). 

– Де кафе? 

–  (Воно) там. 

ВДОМА – AT HOME В УНІВЕРСИТЕТІ – AT THE 

UNIVERSITY 

– Де Вадим? 

–  (Він) вдома. 

– Де декан? 

– (Він) в університеті. 

 

Завдання 22. Слухайте, повторюйте, читайте. Listen, repeat, read. 

 

Ось вхід, а там вихід. Ось подруга, а там друг. Тут банк, а там офіс. Тут кіт, а 

там пес. Максим вдома, а Ілона в університеті. Тут чай, а там пиріг. Там 

зебра, а тут крокодил. Магістр в університеті, а професор вдома. Ось віза, а 

там паспорт. Фото тут, а ваза там. Телефон вдома, а зошит в університеті. 

Квіти ось, а гітара там. 

 

Завдання 23. Прочитайте і перекладіть. Read and translate. 

 

– Це мапа? – Ні, це глобус. – А де мапа? – Ось вона. 

– Це Україна? – Ні, це Польща. – А де Україна? – Ось вона. 
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– Це Азія? – Ні, це Європа. – А де Азія? – Ось вона. 

– Це море? – Ні, це океан. – А де море? – Ось воно. 

– Це Китай? – Ні, це Індія. – А де Китай? – Ось він. 

– Це Канада? – Ні, це Америка. – А де Канада? – Ось вона. 

– Це озеро? – Ні, це річка. А де озеро? – Ось воно. 

– Це Європа? – Так, це Європа. – А де Данія? – Ось вона. 

– Це Франція? – Так, це Франція. – А де Іспанія? – Ось вона. 

– Це В’єтнам? – Ні, це Корея. – А де В’єтнам? – Ось він. 

– Це Іспанія? – Ні, це Японія. – А де Іспанія? – Ось вона. 

 

Завдання 24. Дайте відповіді, використовуйте слова ОСЬ / ТУТ, ТАМ, 

ВДОМА,  В УНІВЕРСИТЕТІ та ВІН, ВОНА, ВОНО. Answer the question using 

words ОСЬ / ТУТ, ТАМ, ВДОМА,  В УНІВЕРСИТЕТІ та ВІН, ВОНА, ВОНО. 

 

Зразок / Model: Де завдання? – Ось воно.  

 

Де аудиторія? Де професор? Де стіл? Де стілець? Де я? Де група? Де 

джемпер? Де ґудзик? Де хліб? Де молоко? Де метро? Де парк? Де текст? Де 

слово? Де лікарня? Де пацієнт?  

 

Завдання 25. Дайте відповідь на запитання, використовуючи слова 

ПРАВИЛЬНО / НЕПРАВИЛЬНО. Answer the questions using the words 

CORRECTLY / UNCORRECTLY 

Зразок / Model:  Інженер – це професія? Так, правильно. Інженер – це 

професія. 

Метро і таксі – це транспорт? …………………………………………. 

Індія – це Африка? …………………………………………………. 

Наталія – це ім’я? ……………………………………………………… 

Ківі – це фрукт? ……………………………………………………. 

Київ – це село? ……………………………………………… 

Президент – це політик? …………………………………………….. 

Музика – це спорт? ……………………………………………………… 

Долар – це гроші? ………………………………………………. 

Ющенко – це прізвище?  

Кіт і пес – це квіти? 

Піаніно – це інструмент? 

Кока-кола і гамбургер – це фастфуд? 

 

Завдання 26. У кожній групі слів знайдіть одне зайве. In each group of words 

find a different one. 

 

Зошит, книга, словник, ручка;  

тато, студент, мама, брат; 
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університет, коледж, лікарня, інститут; 

футбол, діалог, хокей, теніс;  

театр, музей, стадіон, галерея;  

гітара, телевізор, радіо, телефон;  

вода, сік, соус, кава;  

актор, викладач, адвокат, балет;  

лимон, рис, банан, яблуко.  

 

Завдання 27. Прочитайте і перекладіть. Дайте відповідь на запитання. Read 

and translate. Answer the question. 

 

В університеті 

Добрий день! Мене звати Мохамед. Я студент. А це Анджей. Він теж 

студент. Ми друзі. Ми навчаємося разом в університеті. 

Ось Інститут біології та медицини.  Там деканат. Це кафедра. Тут викладачі.  

А це аудиторія. Тут є дошка, столи і стільці, а також – мапа, шафа і книжки – 

підручники і словники. 

Ось професор Іван Іванович, а ось студенти групи номер 2.  

Зараз заняття з української мови. Викладач пояснює, студентка читає, 

студенти слухають. 

Анджей друг? …………………………………………… 

Де аудиторія? …………………………………………………. 

Що є в аудиторії? ………………………………………………. 

Що робить викладач? ………………………………………………. 

Що робить студентка? …………………………………………….. 

Що робить студент? ……………………………………………………… 
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ТЕМА 3. ЯКА ВАША ПРОФЕСІЯ? 

 

Лексика 

Vocabulary 

 

Аніматор     animator 

Архітектор     architect 

Ветеринар     veterinarian 

Відомий     famous 

Військовий     military 

Водій      driver 

Вихователь(ка)    kindergarten teacher 

Дитячий лікар    children’s doctor 

Журналіст     journalist 

Зазвичай     usually 

Їсти      eat 

Медсестра     nurse 

Менеджер     manager 

Мріяти     dream 

Отримати     get 

Пенсіонер     pensioner 

Продавець     seller 

Причина     reason 

Робітник     worker 

Секретар     secretary 

Фармацевт     pharmacist 

Шеф      chief 

 

Текст 

Я студент. Зараз я навчаюся в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. Моя майбутня професія – лікар. Мій тато – інженер. 

Моя мама не працює. Вона домогосподарка. Мій дідусь і моя бабуся не 

працюють також, вони пенсіонери. Моя старша сестра – викладач в 

університеті, а мій старший брат працює на фермі. Він фермер. 

 

Хто?      Де працює? 

Лікар      в лікарні 

Викладач     в університеті 

Вчитель     у школі 

Продавець     у магазині 

Робітник     на заводі 

Секретар     в офісі 

Менеджер     на фірмі 
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Фермер     на фермі 

Журналіст     на телебаченні 

 

Хто?      Що робить? 

Лікар      лікує 

Вчитель     навчає 

Продавець     продає 

 

Модель/Model:  

1. Що робить робітник? (Він працює на заводі, фабриці). 

2. Що робить фермер? (Він працює на фермі). 

 

Теоретичний блок / Theoretical part 

 

Я хочу бути лікарем. 

Я працюю лікарем. 

 

Теперішній час дієслова ПРАЦЮВАТИ/The Present Tense of the verb “to 

work”: 

 

однина      множина  

Я працюю      Ми працюємо 

Ти працюєш     Ви працюєте 

Він, Вона, Воно працює    Вони працюють 

 

Граматика 

Grammar 

Орудний відмінок іменників (однина) 

 ким? закінчення 

 

 

працювати 

бути 

стати 

біологом  

фізиком 

робітником 

лікарем 

викладачем 

вчителем 

медсестрою 

вихователькою 

-ом 

 

 

-ем 

 

 

-ою 

Орудний відмінок іменників (множина) 

 ким? закінчення 

 

 

працювати 

бути 

біологами 

фізиками 

робітниками 

лікарями 

 

 

 

-ами/-ями 
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стати викладачами 

вчителями 

медсестрами 

виховательками 

 

Запам’ятайте. Remember: 

 

1 (один) брат      1 (одна) сестра 

2 (два) брати      2 (дві) сестри 

3 (три), 4 (чотири) брати    3 (три), 4 (чотири) сестри 

5, 6… 10, 11…      5, 6… 10, 11… 

(не)багато            братів                                         (не)багато             сестер 

скільки       скільки 

- Скільки у тебе (у вас) братів?   - Скільки у тебе (у вас) 

сестер? 

- У мене 3 брати.      - У мене 4 сестри. 

(У мене немає братів).     (У мене немає сестер).  

- Скільки вам/тобі років (зараз)?   - Ви знаєте,скільки їй років? 

- (Зараз) мені 18 років.     -Я думаю, їй 21 рік. 

 мені/тобі       1 (один) рік  

 вам/нам       2 (два) роки 

 йому        3 (три), 4 (чотири) роки 

 їй        5, 6..., 10, 12, 14, 18, 19, 20 -  

 їм        років 

 моєму брату Андрію     скільки, багато (небагато) 

 моїй сестрі Марії      років 

 

Практичний блок / Practical part 

 

Завдання 1. Напишіть відповіді. Answer the questions.  

 

1. – Де ти працюєш? 

- ...................................................  . 

2. – Де працює твій тато(батько)? 

- ...................................................  . 

3. – Де працює твоя мати? 

- ...................................................  . 

4. – Де працює твоя сестра? 

- ...................................................  . 

5. – Де працюють твої друзі? 

- ...................................................  . 

6. – Де працюють твої дідусь і бабуся? 

- ...................................................  . 
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Завдання 2. Напишіть відповіді. Answer the questions. 

 

1. Ким ти працюєш? 

- ...................................................  . 

2. Ким працює твій друг? 

- ...................................................  . 

3. Ким ти мрієш стати? 

- ...................................................  . 

4. Ким мріє стати твій друг? 

- ...................................................  . 

5. Ким працює твій старший брат(старша сестра)? 

- ...................................................  . 

6. Ким працюють твої батьки? 

- ...................................................  . 

 

Завдання 3. Напишіть запитання. Make up the questions: 

 

1. - …...........................................? 

- Я хочу бути лікарем. 

2. - …...........................................? 

Моя мама – ветеринар. 

3. - …...........................................? 

Мій тато – інженер.  

4. - …...........................................? 

Мій брат мріє стати кухарем, тому що йому подобається готувати. 

5. - …...........................................? 

Мій друг мріє стати журналістом, тому що йому подобається писати цікаві 

статті. 

6. - …...........................................? 

Ні, вона вже не працює медсестрою. 

 

Завдання 4. Напишіть дієслово в потрібній формі. Put the verbs in the correct 

form.  

 

Модель: Кожного дня заняття ….................. о 8-й годині (починати – 

почати). – Кожного дня заняття починаються о 8-й годині. 

 

1. Кожного дня він ….................. робити домашнє завдання о 5-й годині 

(починати – почати). 

2. Суміт ….................. вивчати біологію (починати – почати). 

3. Ми ….................. писати диктант о 12-й годині (починати – почати). 
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4. Наступного року вона ….................. навчатися на Підготовчому 

факультеті (починати – почати). 

5. Шанта написала вправу і ….................. її читати в аудиторії (починати – 

почати). 

 

Завдання 5. Напишіть, хто ким і де працює. Write who works as who and 

where. 

Модель/Model: Авані – продавець – магазин. Авані працює продавцем у 

магазині. 

 

1. Радван – лікар – поліклініка. 

2. Борис – викладач – університет. 

3. Антон – журналіст – газета. 

4. Неха – педіатр – дитяча лікарня. 

5. Петро – аніматор – готель. 

6. Шубхам – кухар – ресторан. 

7. Аніл – вчитель – школа. 

8. Авані – офіціантка – кафе. 

9. Сакші – секретар – офіс. 

10. Суміт – фермер – ферма. 

 

Завдання 6. Прочитайте речення студентів. Як ви думаєте, ким вони хочуть 

бути? Read the sentences of the students. Who do you think they want to be? 

 

Авані: Я люблю анатомію та хімію. 

Шубхам: Я люблю фізику і конструювати моделі літака. 

Борис: Я люблю читати книги з історії. 

Алкан: Мої улюблені предмети – література та мова. 

Радван: Я люблю готувати смачну їжу. 

Абубакар: Я люблю спорт. 

Неха: Мені подобається малювати й викладати. 

Сакші: Я люблю тварин і біологію. 

Аурітра: Я люблю класичну музику. 

Аніл: Я люблю грати, гра – моя професія. 

 

Завдання 7. Напишіть речення, з’єднавши ліву і праву частини. Write the 

sentences connecting the left and right parts. 

 

1. Борису подобається біологія,… А. тому відповідала вчора погано 

2. Аніл ще погано розмовляє 

українською,… 

Б. тому він хоче стати біологом 

 

3. Неха не вивчила нові слова,… В. тому його друг перекладав 

запитання 
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4. Шубхам прокинувся пізно,… Г. тому вона хоче бути журналістом 

5. Авані пише цікаві статті,… Д. тому він запізнився на лекцію 

6. Алкан хоче бути лікарем,… Е. тому навчається в медичному 

університеті 

 

Завдання 8. Дайте відповіді на запитання, спочатку усно, а потім запишіть. 

Answer the questions, first orally and then write them down. 

 

1. Ким працює твій тато? 

2. Ким працює твоя сестра? 

3. Ким працює твій друг? 

4. Ким працюють твої друзі? 

5. Ким ти працюєш? 

6. Коли починається твій робочий день? 

7. Коли ти закінчуєш роботу? 

8. Ти працюєш щодня? 

9. У які дні ти працюєш? 

10. Коли ти маєш вихідні? 

 

Завдання 9. Прочитайте діалоги, складіть подібні, запишіть. Read dialogues, 

compose similar ones, write them down. 

 

1. – Суміт, ким працює твій тато? 

  Він працює кухарем. 

  А мати? 

  Вона працює офіціанткою. 

2. Неха, ти працюєш чи навчаєшся? 

  Я працюю. 

  Ким ти працюєш? 

  Я працюю лікарем. 

3. Шубхам, ким ти хочеш бути? 

  Я хочу бути ветеринаром. 

  Чому? 

  Бо я люблю тварин. 

4. – Борисе, ким ти мріяв стати в дитинстві? 

  Я мріяв стати фермером. 

  Чому? 

  Бо мій дідусь також фермер. 

 

Завдання 10. Прочитайте діалог на тему «Професія» та дайте відповіді на 

запитання: «Ким хоче стати Абубакар і чому?». Read the dialogue on the topic 

"Profession" and answer the questions: "Who does Abubakar want to become and 

why?" 
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  Привіт, Абубакаре! 

  Привіт, Борисе! 

  Абубакаре, ти вже вирішив, яким лікарем ти хочеш бути? 

  Ні, я знаю, що хочу бути лікарем, але не знаю, яким саме. 

  А чому ти вирішив стати лікарем? 

  Тому що я хочу допомагати хворим людям. У моїй країні лікарі 

дуже потрібні, тому без роботи я не залишуся. 

 

Завдання 11. Прочитайте текст та складіть розповідь про свою майбутню 

професію. Read the text and write a story about your future profession. 

 

Я хочу стати лікарем. Це дуже цікава професія. Моя мама та мій тато – 

також лікарі. Тато – лікар-кардіолог, а мама – окуліст. Моя сестра також 

лікар. Вона педіатр. А я ще не знаю, яким лікарем я хочу стати. В 

університеті я вивчаю анатомію, медицину, біологію, хімію. Кілька разів я 

був у лікарні, де працює мій тато, я бачив, як працює мій тато. Він піклується 

про пацієнтів, доки вони не одужають. Він уважно слухає, що йому 

розповідають про себе пацієнти, тоді слухає їхнє серце, призначає ліки. Я 

знаю, що він хоче бачити своїх пацієнтів здоровими, він щасливий, коли його 

пацієнт одужує. 

Я поважаю своїх батьків та їхню професію і хочу стати лікарем, щоб 

бути схожим на них. 

 

Завдання 12. Напишіть пропущені слова. Fill in the gaps with the missing 

words. 

 

А. 1. Зараз я навчаюсь на медичному …............... , тому що хочу …............... 

лікарем. 2. Коли мене запитують, чому мені подобається ця …............... , я 

відповідаю, що …............... бути …............... , як тато. 3. На практиці в 

…............... я бачу, як працюють лікарі. 

 

Б. 1. Лікар допомагає …............... людям одужати. 2. Він …............... за 

здоров’я своїх пацієнтів. 3. Лікар …............... потрібні ліки. 4. У моїй родині 

тато та мама також …............... . 5. Я …............... хочу стати гарним 

…............... . 

 

Завдання 13. Прочитайте текст і поставте запитання до тексту. Read the text 

and ask questions to the text. 

 

Неха любить біологію. Вона хоче бути біологом. Вона буде навчатися 

на біологічному факультеті.  
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Авані любить медицину. Вона хоче бути лікарем, тому вона буде 

навчатися на медичному факультеті. 

Борис любить техніку. Він хоче бути інженером. 

Аніл любить готувати смачні страви. Він хоче бути кухарем.  

Суміт любить театр і кіно. Він хоче хоче бути актором. 

Шубхам любить літературу. Він хоче бути письменником. 

Радван любить тварин. Він хоче бути ветеринаром. 

Алкан любить гратися з дітьми. Вона хоче бути вихователькою в 

дитячому садочку. 

 

Завдання 14. Напишіть речення за зразком. Write the sentences following the 

model. 

   

Модель/Model: Заняття починаються о дев’ятій годині, а закінчуються … 

(15:30). – Заняття починаються о дев’ятій годині, а закінчуються о 

п’ятнадцятій годині тридцять хвилин. 

 

1. Магазин починає працювати о десятій годині, а закінчує працювати о 

(21:30). 

2. Робочий день Авані починається о восьмій годині, а закінчується о (17). 

3. Неха починає виконувати домашнє завдання о п’ятій годині, а закінчує о 

(21). 

4. Банк починає працювати о сьомій годині, а закінчує працювати о (16). 

5. Я йду на роботу о шостій годині, а повертаюся додому о (20). 

6. Кафе відчиняється о дев’ятій годині, а зачиняється о (23). 

 

Завдання 15. Напишіть правильні слова чи фрази до відповідних тем. Write 

the matching words or phrases for the relevant topics.  

 

Лікарі:_________________________________________ 

Ліки:__________________________________________ 

Хвороби:_______________________________________ 
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ТЕМА 4. ВІК (СКІЛЬКИ ТОБІ РОКІВ?) 

 

Лексика 

Vocabulary 

 

Брат      brother 

Сестра      sister 

Вранці      in the morning 

Опівдні     at noon 

Вдень      in the afternoon 

Увечері     in the evening 

Опівночі     at midnight 

Раніше (раніш)    before  

Колись      once 

Давно      long time ago 

Вчора      yesterday 

Завтра      tomorrow 

       Минулого року    last year 

Одного разу     once 

Торік      last year 

Тихо      quietly 

Голосно     in a loud voice 

Весело      fun, merrily 

Уважно     attentively 

 

Текст 

Мене звати Акшей. Я з Індії. Зараз я живу в Києві, тому що навчаюся в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Мені 18 

(вісімнадцять) років. Мій брат Аджей також навчається в університеті. Йому 

19 (дев’ятнадцять) років, а моя молодша сестра – школярка. Їй – 14 

(чотирнадцять) років. Мій тато працює на заводі. Йому 42 (сорок два) роки, а 

моя мама – домогосподарка. Їй – 40 років. Мої бабуся та дідусь – пенсіонери. 

Їм по 70 (сімдесят) років. Моя сім’я чекає на мене в Індії. 

 
Давальний відмінок особових займенників 

Називний відмінок Давальний відмінок 
Хто? Кому? 
я 
ти 
він 
вона 
ми 
ви 
вони 

мені 
тобі 
йому 
їй 
нам 
вам 
їм 
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Творення порядкових числівників 

Скільки? Котрий? Котра? Котре? Котрі? 

 ч. р. ж. р. с. р. множина 

один 

два 

три 

чотири 

п’ять 

шість 

сім 

вісім 

сорок 

п’ятдесят 

(50,60,70,80) 

сто 

тисяча 

мільйон 

перший 

другий 

третій 

четвертий 

п’ятий 

шостий 

сьомий 

восьмий 

сороковий 

п’ятдесятий  

 

сотий 

тисячний 

мільйонний 

перша  

друга 

третя 

четверта 

п’ята 

шоста 

сьома 

восьма 

сорокова 

п’ятдесята 

 

сота 

тисячна 

мільйонна 

перше 

друге 

третє 

четверте 

п’яте 

шосте 

сьоме 

восьме 

сорокове 

п’ятдесяте 

 

соте 

тисячне 

мільйонне 

перші 

другі 

треті 

четверті 

п’яті 

шості 

сьомі 

восьмі 

сорокові 

п’ятдесяті 

 

соті 

тисячні 

мільйонні 

 

 

Питальне речення з питальним 

словом який? 

Interrogative sentences with 

question word what/which? 

Якщо ви хочете запитати про 

ознаку предмета, вам потрібно 

поставити запитання з питальним 

словом який? (яка? яке? які?) 

Форми питальних слів залежать від 

роду та числа іменника, з яким 

вони узгоджуються. 

If you want to ask about a 

characteristic feature of an object, you 

should put the question using, the 

interrogative words what/which? 

Forms of the interrogative words 

depend on the gender and the number 

of nouns to which they correspond. 

Який? Яка? Яке? Які? 

брат клас зошит лампа ваза група вікно око місто брати вікна очі 

Увага! 

У цій конструкції після питального 

слова вживається незмінюване 

слово це. 

Note that the invariable word is used 

in this interrogative construction after 

the question word. 

Який це 

словник? 

Яка це група? Яке це місто? Які це зошити? 

 
Завдання 1. Напишіть, скільки вам років зараз, скільки було, скільки буде. 
Write how old you are now, how old you were, how old you will be. 

 
Минулого року                        було 19 років 
Зараз (цього року)} мені                   20 років 
Наступного року                      буде  21 рік 
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Завдання 2. Складіть речення. Compose the sentences.          

 

1. Зараз, він, 10. ….................................................. . 

2. Минулий рік, ти, 18. …....................................... . 

3. Той рік, він, 21. …................................................ . 

4. Наступний рік, ти, 19. …..................................... . 

5. Скільки ти (ви). ….................................................. . 

6. Вони, разом, наступний рік, 120. …..................... . 

7. Ви, 22 . ….................................................................. . 

8. Той рік, він, 22. ….................................................. . 

9. Зараз, вона, 30. ….................................................. . 

10.Наступний рік, ви, 34. …........................................ . 

11.Цей рік, він, 55. ….................................................. . 

12.Наступний рік, я, 20. ….......................................... . 

         

Завдання 3. Читайте, перекладіть. Read, translate. 

 

Скільки кому років 

Мене звати Алкан. Я іноземна студентка. Нещодавно приїхала в 

Україну з Туреччини, тому ще погано розмовляю українською. Але щодня я 

займаюсь, я пишу, читаю, дивлюсь фільми українською мовою. Незабаром я 

буду розуміти українську мову та говорити українською дуже добре. Я дуже 

люблю запитувати. Наприклад, нова фраза: ”Скільки вам (тобі) років?” 

Я запитую друзів: 
- Абубакаре, скільки тобі років? 
- Мені вісімнадцять років. А тобі скільки? 
- А мені двадцять років. Ти молодший, а я старша. 
- Махмуде, скільки тобі років? 
- Мені двадцять два роки. Ти молодша, а я старший. 
- Хамді, скільки тобі років? 
- Мені двадцять чотири роки. Я старший, а ти молодша. 
- Хасане, скільки тобі років?  
- Мені тридцять один рік. 
Я показую фото. Тут мої брати і сестри, батьки, бабуся та дідусь. 
Абубакар мене запитує: 
- Скільки років бабусі та дідусеві? 
- Бабусі шістдесят років, а дідусеві – сімдесят один рік. 
- А скільки років мамі й татові? 
- Мамі сорок три роки, а татові сорок сім років. 
- Скільки років сестрі? 
- Моїй сестрі десять років. 
- А скільки років братові? 
- Братові три роки. 
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Розкажіть, скільки років вам, вашим друзям та вашим рідним. 

 

Завдання 4. Прочитайте речення, поставте запитання до речень. Read the 

sentences, ask questions to the sentences. 

 

1. Я живу в Києві майже місяць. 2. Ми будемо вивчати медицину 5 (п’ять) 

років. 3. Іноземні студенти будуть вчити українську мову 2 (два) роки. 

4. Скільки часу ти вчив вірш? 5. Мій брат працює лікарем вже 8 (вісім) років. 

6. Моя сестра навчається в школі 2 місяці та 25 (двадцять п’ять) днів. 7. Ми 

працюємо 5 (п’ять) днів і 2 (два) відпочиваємо. 

 

- Скільки часу ви будете жити в Україні? 

- Я буду жити в Україні шість років. 

 

Скільки часу 

ти вчився в школі? 

ти будеш вчитися в університеті? 

ти вивчаєш українську мову? 

вони вчать слова? 

Скільки часу 

(як давно) ти 

живеш 

вчишся 

працюєш 

Де? 

у Києві? 

в університеті? 

тут? 

 

 

Я 

 

живу 

вчуся  

працюю 

 

в Києві 

в університеті  

тут 

один день, тиждень, 

місяць, рік. 

два, три, чотири дні, 

місяці, роки. 

п’ять днів, тижнів, 

місяців, років. 

 
Завдання 5. Запишіть назви місяців у місцевому відмінку. Write the names of 
the months in the Locative Case. 
Модель/Model: Січень – у січні 
 
І – січень -_________________________________ 
ІІ – лютий -________________________________ 
ІІІ – березень -_______________________________ 
ІV – квітень -_______________________________ 
V – травень -_________________________________ 
VI – червень -________________________________ 
VII – липень -________________________________ 
VIII – серпень -_______________________________ 
ІХ – вересень -________________________________ 
Х – жовтень -_________________________________ 
ХІ – листопад -________________________________ 
ХІІ – грудень -_________________________________ 
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Завдання 6. Напишіть відповіді. Write the answers. 

 

Як називається перший місяць року?    ____________________ 

Як називається другий місяць року?     _____________________ 

Як називається третій місяць року?       _____________________ 

Як називається четвертий місяць року? _____________________ 

Як називається п’ятий місяць року?       _____________________ 

Як називається шостий місяць року?     _____________________ 

Як називається сьомий місяць року?    ______________________ 

Як називається восьмий місяць року?   ______________________ 

Як називається дев’ятий місяць року?   ______________________ 

Як називається десятий місяць року?    ______________________ 

Як називається одинадцятий місяць року?____________________ 

Як називається дванадцятий місяць року? ____________________ 

 

Завдання 7. Напишіть міні-твір (сім речень) про вік ваших друзів/ Write a 

mini-essay (seven sentences) about the age of your friends. 

 

Модель/Model: Як називається.......? 

Як називається це місто? 

Це місто називається Київ. 

 

Завдання 8. Напишіть відповіді/ Write the answers. 

 

1. Як називається цей підручник?__________________________________ 

2. Як називається цей факультет?__________________________________ 

3. Як називається ця країна?______________________________________ 

4. Як називається цей 

університет?____________________________________ 

5. Як називається вулиця, на якій ви 

живете?________________________________________ 

6. Як називається центральна вулиця 

Києва?_________________________________________ 

 

Завдання 9. 

Модель/Model: Скільки? – один, два, … 

                          Котрий? – перший, другий, … 

 

Слова: п’ять, вісім, шість, десять, чотири, три, дев’ять, дванадцять, 

тридцять два, сорок чотири 
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СКІЛЬКИ?                                                              КОТРИЙ? 

_____________________________________________________ 

 

 

  

Завдання 10. Поставте питання з який? яка? яке? які? у правильній 

формі/ Ask the questions with який? яка? яке? які? in the right form. 

 

Модель/Model: … це рік? 

Який це рік? 

 

1. … це група? 

2. … це спеціальність? 

3.  … це завдання? 

4. … це студенти? 

5.  … це аудиторія? 

6.  … це місто? 

7.  … це друзі? 

8. … це лікар? 

9. … це аптека? 

10. … це факультет? 

 

Завдання 11. Напишіть запитання який? яка? яке? які? за зразком/ Write 

the questions який? яка? яке? які? Following the model. 

Модель/Model: Це журнал. – Який це журнал? 

 

1. Це будинок._________________________________ 

2. Це аудиторія._________________________________ 

3. Це студент.__________________________________ 

4. Це чайник.___________________________________ 

5. Це вулиця.___________________________________ 

6. Це площа.___________________________________ 

7. Це дерево.___________________________________ 

8. Це ручка.____________________________________ 

9. Це олівець.__________________________________ 

10. Це олівець.________________________________ 

11.  Це місто.___________________________________ 

12.  Це море.____________________________________ 

13.  Це щітка.___________________________________ 

14.  Це завдання.________________________________ 
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Завдання 12. Дайте відповіді на запитання: Які свята та коли відзначають 
ваші друзі? Що ви знаєте про ці свята? Підготуйте невелику розповідь/ 
Answer the questions: What holidays and when do your friends celebrate? What do 
you know about these holidays? Prepare a short story.  
 
Модель: Тридцять першого травня мої друзі відзначають Всесвітній день без 
тютюну. Це молоде свято. Йому тільки 21 рік. Його емблема – жива червона 
квітка. Ми, юнаки та юнки, хочемо бути здоровими, тому відзначаємо цей 
день без тютюну. 
 
юнак – youth 
юнка – junior 
тютюн – tobacco 
емблема – emblem, blazon 
 
Завдання 13. Поставте запитання до виділених слів/ Ask the questions about 
the highlighted words. 
Модель/Model: Це новий викладач.  
                          Який це викладач? 
 
1. Це новий журнал. 2. Це старі вулиці й площі. 3. Це гарна картина. 4. Це 
нові друзі. 5. Це великий словник. 6. Це рідне місто. 7. Це іноземні 
студенти. 8. Це старий підручник. 9. Це стара машина. 10. Це маленьке 
вікно. 
 
Завдання 14. Напишіть по 5 (п’ять) слів, які ви знаєте на ці букви/ Write 5 
words you know, that start in these letters. 
Модель/Model: А – абетка, адреса, артист, аудиторія, автобус 
 
Б -__________________________________________________ 
В-___________________________________________________ 
Г-____________________________________________________ 
Д-____________________________________________________ 
Л-_____________________________________________________ 
М-____________________________________________________ 
П-____________________________________________________ 
С-____________________________________________________ 
Т-____________________________________________________ 
Ю-____________________________________________________ 
 
Завдання 15. Напишіть слова до тем: «Моя сім’я», «Мій день», «Моя 
зовнішність», «Моє здоров’я», «Їдальня», «Кафе» (10 (десять) слів до кожної 
теми)/ Write words for the topics: "My family", "My day", "My appearance", "My 
health", "Dining room", "Cafe" (10 words for each topic). 
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ТЕМА 5. ЗВІДКИ ТИ? 

 

Грама́тика 

Родови́й відмінок (2) 

The Genitive case (Gen.) 

 

Nouns which denote the starting point of the action and the answer to the question 

WHERE FROM? are used in the genitive case (2) with a preposition:  

 

- Зві́дки Ви приї́хали?  

- Я приї́хав з Туре́ччини (з Палести́ни, з Га́ни, з Йорда́нії, з І́ндії, з Танза́нії).  

- Зві́дки він приї́хав?  

- Він приї́хав з Узбекиста́ну (з Іра́ку, з Кита́ю, з Непа́лу; з Ко́нго, з Маро́кко).  

- Зві́дки ти поверта́єшся? [с’:]  

- Я поверта́юся з Оде́си (з Полта́ви, з Ки́єва, з Ха́ркова, зі* Льво́ва, зі* 

Стамбу́ла)  

 

Запам’ятайте! 

Memorize! 

 

 Країна Звідки? Закінчення 

m. Це Ліван. 

Це Єгипет. 

Це Іран. 

Це В’єтнам. 

Це Китай. 

Він з Лівану. 

Він з Єгипту. 

Він з Ірану. 

Він з В’єтнаму. 

Він з Китаю. 

 + у 

й - ю 

f. Це Україна. 

Це Канада. 

Це Італія. 

Це Індія. 

Це Нігерія. 

Він з України. 

Він з Канади. 

Він з Італії. 

Він з Індії. 

Він з Нігерії. 

а - и 

(і) я - (і) ї 

n. Це Конго. 

Це Марокко. 

Він з Конго. 

Він з Марокко. 

о = о 

 

ІНОЗЕМЕЦЬ / ІНОЗЕМКА / ІНОЗЕМЦІ (foreigner / foreigners) 

 

Завдання 1.  

Зразок / Model: Зві́дки приї́хала Ширін? (Іран)/ Ширін приїхала з Ірану, вона 

іноземка. 

1. Зві́дки приї́хав Алі́? (Туре́ччина)_____________________________________  

2. Зві́дки приї́хав Фархо́д? (Узбекиста́н)________________________________  

3. Зві́дки приї́хала Ле́йла? (Азербайджа́н)_______________________________ 

4. Зві́дки приї́хали студе́нти? (Йорда́нія)________________________________ 
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5. Зві́дки приї́хала Ребе́кка? (Танза́нія)_________________________________ 

6. Зві́дки приї́хав Ісаа́к? (Га́на)________________________________________  

7. Зві́дки приї́хала студе́нтка? (І́ндія)__________________________________  

8. Зві́дки Ви приї́хали? 

_______________________________________________ 

9. Зві́дки вони́ йду́ть? ( університе́т, аудито́рія, декана́т, магази́н,  кав’я́рня,  

ліка́рня). 

____________________________________________________________ 

10. Зві́дки приї́хав по́їзд? (Ки́їв, Ха́рків, Коното́п, Льві́в, Оде́са, 

Полта́ва)__________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Грама́тика 

Множина іменників 

Plural nouns 

 

Він Вони́ Вона́ Вони́ Воно́ Вони́ 

singular plural singular plural singular plural 

клас  

майда́н  

парк 

кла́си  

майда́ни  

па́рки 

кімна́та  

ло́жка  

ша́фа 

кімна́ти  

ло́жки  

ша́фи 

лі́жко  

вікно́  

сло́во 

лі́жка  

ві́кна  

слова́́ 

Ø -и -а -и -о -а 

 

Завдання 2. Утворіть за зразком форми множини від іменників чоловічого 

роду. Put the masculine nouns in the plural form according to the example.  

 

Ø → -и ь → -і (ж, ч, ш, щ) → -і й → ї 

авто́бус → 

авто́буси 

оліве́ць → олівці́ виклада́ч → 

викладачі́ 

напі́й → напо́ї 

студе́нт хло́пець ніж (і//о) музе́й 

стіл (і//о) стіле́ць това́риш геро́й 

зо́шит інозе́мець вірш  

майда́н украї́нець ключ  

факульте́т діду́сь хрущ  

  

друг дру́зі 

 

рØ → -и (ар, яр)Ø →-і 
пра́пор лі́кар 

світлофо́р школя́р 

ве́чір (і//о) календа́р 

но́мер секрета́р 

інжене́р пекар 
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светр перукар 

ко́лір (і//ьо)  

 

Завдання 3. Утворіть за зразком форми множини від іменників жіночого 

роду. Put the feminine nouns in the plural form according to the example. 

 

-а → -и -я → -і (ж, ч, ш, щ)а 

→ -і 

’я, 

(голосни́й)я 

→ ї 

Ø → -і 

мо́ва → мо́ви пі́сня → пісні́ пло́ща → 

пло́щі 

сім’я́ → сі́м’ї о́сінь → о́сені 

су́мка племі́нниця ніч (і//о) ши́я → ши́ї моде́ль 

по́друга су́кня  аудито́рія  

краї́на бабу́ся  ста́нція  

украї́нка ву́лиця  лаборато́рія  

 

Завдання 4 . Утворіть за зразком форми множини від іменників середнього 

роду. Put the neuter nouns in the plural form according to the example. 

 

-о → -а -е → -я -я → -я 

я́блуко → я́блука мо́ре → моря́ життя́ → життя́ 

о́зеро яйце́ проща́ння 

вікно мі́сце завда́ння 

сло́во   привіта́ння 

де́рево  обли́ччя 

 

Запам’ятайте! Memorize! 

 

о́ко (к/ч)  

ім’я́ 

о́чі  

імена́ 

 

Завдання 5. Запам’ятайте! Memorize! 

 

Що? Хто? Який, -а, -е, -і? 

Україна 

 

Аргентина 

Канада 

Америка 

Туреччина 

Нігерія 

Індія 

Ліван 

українець, українка, українці 

 

аргентинець, аргентинка, аргентинці  

канадець, канадка, канадці 

американець, американка, американці 

турок, туркеня, турки 

нігерієць, нігерійка, нігерійці 

індієць, індійка, індійці 

ліванець, ліванка, ліванці 

український, -а, -е, -і 

 

аргентинский, -а, -е, -і 

канадський, -а, -е, -і 

американський, -а, -е, -і 

турецький, -а, -е, -і 

нігерійський, -а, -е, -і 

індійський, -а, -е, -і 

ліванський, -а, -е, -і 
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Египет 

Австрія 

Польща 

Німеччина 

Австралія 

Пакистан 

Туркменістан 

Африка 

Іран 

Португалія 

Бразилія 

Грузія 

Англія 

Італія 

Китай 

Корея 

Японія 

Франція 

Іспанія 

египтянин, египтянка, єгиптяни 

австрієць, австрійка, австрійці 

поляк, полька, поляки 

німець, німкеня, німці 

австралієць, австралійка, австралійці 

пакистанець, пакистанка, пакистанці 

туркмен, туркменка, туркмени 

африканець, африканка, африканці 

іранець, іранка, іранці 

португалец, португалка, португальці 

бразилец, бразилійка, бразильці 

грузин, грузинка, грузини 

англієць, англійка, англійці 

італієць, італійка, італійці 

китаєць, китаянка, китайці 

кореєць, кореянка, корейці 

японець, японка, японці 

француз, француженка, французи 

іспанець, іспанка, іспанці 

єгипетський, -а, -е, -і 

австрійський, -а, -е, -і 

польський, -а, -е, -і 

німецький, -а, -е, -і 

австралійський, -а, -е, -і 

пакистанський, -а, -е, -і 

туркменський, -а, -е, -і 

африканський, -а, -е, -і 

іранський, -а, -е, -і 

португальський,-а, -е, -і 

бразильський,-а, -е, -і 

грузинський, -а, -е, -і 

англійський, -а, -е, -і 

італійський, -а, -е, -і 

китайський, -а, -е, -і 

корейський, -а, -е, -і 

японський, -а, -е, -і 

французький, -а, -е, -і 

іспанський, -а, -е, -і 

 

Завдання 6. Прочитайте і запам’ятайте правопис назв основних українських 

міст та річок, знайдіть їх на карті України. Read and memorize the names of 

major Ukrainian cities and rivers, locate them on a map of Ukraine. 

 

Українські міста:  

Київ – столиця України.  

Вінниця, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кропивницький, 

Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Сімферополь, 

Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, 

Чернівці, Чернігів.  

 

Українські річки:  

Дніпро, Дністер, Бистриця, Тиса, Черемош, Буг, Десна, Дунай, Лімниця. 

 

Завдання 7. Дайте відповіді на запитання. Answer the questions 

Зразок / Model: Раніше Антон жив у Польщі. Звідки він приїхав в Україну? 

Він приїхав з Польщі. 

 

Раніше Жан жив у Франції. Звідки він приїхав?__________________________ 

Тепер Жан в Україні. Куди він приїхав?________________________________ 

Раніше Міліца жила у Сербії. Звідки вона приїхала?______________________ 

__________________________________________________________________ 

Артур раніше жив в Ірані. Звідки він приїхав?___________________________ 
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Тепер Артур живе у Львові. Куди він приїхав?___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 8. Запитайте друзів, звідки він (вона) приїхав (приїхала) // прийшов 

(прийшла). Ask your friends where he (she) came from. 

Зразок / Model:  

- Миколо, скажи, будь ласка, звідки ти приїхав? 

- Я приїхав із Чехії. 

- Оксано, звідки ти прийшла? 

- Я прийшла з аптеки. 

 

Завдання 9. Запишіть відповіді на питання: звідки він (вона) приїхав 

(приїхала)? Де він (вона) жив (жила) раніше? Write down the answers to the 

question: where did he (she) come from? Where has he (she) lived before? 

Зразок / Model: Джон, Америка. 

Джон приїхав з Америки. Раніше він жив в Америці. 

 

Лінь, Китай________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мартін, Польща____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Самір, Ірак_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Осман, Туреччина___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Шаді, Ліван________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оскар, Палестина___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Таєр, Йорданія_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Альваро, Еквадор___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Божена, Чехія______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Генріх, Німеччина__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



49 

 

 

Завдання 10.  

Зразок / Model: Марко – поляк. Його рідна країна – Польща. Звідки він?  

Він із Польщі. 

 

Чжен – китаєць. Його рідна країна - ____________. Звідки він? 

_________________________________________________________________. 

Том – американець. Його рідна країна - ________________________________. 

Звідки він?________________________________________________________. 

Лаося і Юйхой – китаянки. Яка їхня рідна країна?________________________ 

Звідки вони?_______________________________________________________. 

Фавор – нігерійка. Яка її рідна країна? ________________________________. 

Звідки вона?_______________________________________________________. 

Пані Оксана – українка. Яка її рідна країна?____________________________. 

Звідки вона?_______________________________________________________. 

 

Завдання 11. Звідки повернулися ці люди? Where did these people come from? 

Зразок / Model: Олег був у Києві. – Він повернувся з Києва. 

 

1) Ми були у Львові. ________________________________________________ 

2) Юрій був в Англії.________________________________________________ 

3) Ахмер був у Канаді._______________________________________________ 

4) Дівчата були в Америці.___________________________________________ 

5) Мама їздила у Черкаси.____________________________________________ 

6) Сурадж був в Індії.________________________________________________ 

7) Алланур був у Туркменістані._______________________________________ 

 

Завдання 12. Прочитайте назви кран. Read the names of the countries: 

 

Австрія, Бельгія, Данія, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Швеція, 

Південна Корея, Ірландія, Фінляндія, Японія, Іспанія, Англія / Велика 

Британія, Росія, Норвегія, Китай, Франція, Італія, Туреччина, Сполучені 

Штати Америки, Канада, Бразилія, Іран, Польща, Аргентина, Мексика, 

Намібія, Малі. 

 

Завдання 13. Напишіть про свою країну (які країни знаходяться далеко, 

недалеко, близько біля неї? Write about your country (Which countries are far 

from, not far from, near your country?) 

Зразок / Model: Моя рідна країна Фінляндія. Близько Швеція. Недалеко 

Норвегія. Росія недалеко також. Англія далеко. 
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Завдання 14. Прочитайте текст. Розкажіть про себе. Read the text. Tell us 

about yourself. 

 

Мене звати Джон. Моя рідна країна Америка. Мій батько американець. 

Його звати Тед. Моя мама американка. Її звати Джейн. Я також американець. 

Англійська – моя рідна мова. Тут я іноземець, я іноземний студент. 

Це моя подруга. Її звати Мідорі. Її рідна країна Японія. Її батько 

японець. Його звати Акайо.  Її мама японка. Її звати Акіра. Мідорі також 

японка. Японська – її рідна мова. Тут вона іноземка, вона іноземна студентка. 

Це мій друг. Його звати Мартин. Його рідна країна Німеччина. Його 

батько німець. Його звати Альберт. Його мама німка. Її звати Гретхен. Я 

також німець. Німецька – моя рідна мова. Тут я іноземець, я іноземний 

студент. 

 

«Відомі люди». Вибрати дві особи (чол. і жін.) і описати за планом. 

ПЛАН: Хто це? – Це (чоловік / жінка); Скільки ЇЙ / ЙОМУ років? Хто 

він/вона? – Він / вона (назва професії); Яка його/її національність? – Він / 

вона (назва національності);  З якої він/вона країни? – Він / вона з (країна); 

Яка  його/її рідна мова? Його / її рідна мова (…). 

 

Завдання 15. Напишіть свою адресу. Write your address. 

Зразок / Model:  

 

03189 (індекс) 

Андрій Шевченко 

вул. Івана Франка, 2, кв. 48 

с. Залужани, Самбірський р-н 

Львівська обл. 

Україна 
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ТЕМА 6. ЯКА ТВОЯ РІДНА МОВА? 

 

Питальне слово: яки́й? (m) яка́? (f) яке́? (n) які́? (pl) – what kind of…?  

 

– Який сьогодні день? – Сьогодні п’ятниця. 

– Яка це країна? – Це Україна. 

– Яка це мова? – Це українська мова. 

– Яке це завдання? – Це завдання №3. 

– Які це студенти? – Це українські студенти. 

 

Тепе́рішній час дієслі́в 

The Present Tense of the Verbs 

 

Tense means the time of the action to which the verb refers: past, present or 

future. Ukrainian verbs have separate forms for each of these tenses. In this unit 

you will learn the forms of the present tense.  

Ukrainian verbs are divided into two conjugation patterns. To find the stem 

of the verb of the first conjugation you should drop the infinitival ending –ти : 

чита́-ти (to read).  

The word conjugation refers to the form of the personal endings. The 

significant feature of the first conjugation is the letter –e (after a consonant) or - є 

(after a vowel) in the second and third persons of the singular and the first and 

second persons of the plural.  

Here is a table of personal Present tense endings of verbs of the first 

conjugation group (І) (the forms in brackets are those in the Іmperative mood): 

 

The verb’s stem ends in a vowel:  

чита́ти – чита- (І) (to read) 

The verb’s stem ends in a consonant:  

писати– пиш- (І) (to write) 

я чита́-ю ми чита́-ємо я пиш-у́ ми пи́ш-емо 

ти чита́-єш 

(чита́й!) 

ви чита́-єте 

(чита́йте!) 

ти пи́ш-еш 

(пиши́!) 

ви пи́ш-ете 

(пиші́ть!) 

він (вона́, воно́)  

чита́-є 

вони́ чита́-ють він (вона́, воно́)  

пи́ш-е 

вони́ пи́ш-уть 

 

Завдання 1. Заповніть таблицю. Fill in the table. 

 

розмовляти (to speak) – розмовля – 

(І) 

перекладати (to translate)- 

переклада- (І) 

я ми я ми 

ти ви ти ви 

він (вона, воно) 

 

вони він (вона, воно) 

 

вони 
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Завдання 2. Напишіть за зразком. Write by sample. 

 

Добре - good 

Погaно - badly 

Трохи - slightly 

Вільно - fluently 

Рідний - native 

Іноземний - foreign 

 

Зразок / Model: Амір іноземний студент, він з Ірану. Його рідна мова 

перська. Він добре розмовляє англійською мовою, погано розмовляє 

російською, трохи українською та вільно розмовляє турецькою. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 3. Прочитайте текст і заповніть таблицю. Read the text and complete 

the table. 

 

Привіт! Як справи? Ти з Англії, так? Ти англієць? А я з України, я 

українець. Андрій теж українець. Я розмовляю по-українськи, але я не 

розмовляю англійською. 

 

українська українською по-українськи 

англійська   

польська   

португальська   

французька   

німецька   

японська   

 

Завдання 4.  

Зразок / Model:  
 
Україна, українець (-ка, -ці), український (-а, -е, -і) 
Андрій __________. Його рідна мова ___________. Його батьківщина – 
_______. 
Андрій – українець. Його рідна мова – українська. Його батьківщина – 
Україна. 
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Це Франція: 

Софі____ _______________. Її рідна мова ____________________. Андреа 

_____________________. Його рідна мова ___________________________. 

Софі та Андреа ____________________. Їхня батьківщина – ______________. 

Їхня рідна мова –_______________________. 

 

Це Грузія: 

Тамара ______________. Її рідна мова ______________. Давид ____________. 

Його рідна мова ____________________. 

Тамара та Давид _______________. Їхня батьківщина – _________. Їхня рідна 

мова –_____________________. 

 

Це Італія: 

Марія ________________. Її рідна мова _______________________. Маріо 

__________________. Його рідна мова ____________________. 

Марія та Маріо _______________. Їхня батьківщина – _________. Їхня рідна 

мова –_____________________. 

 

Це Корея: 

Сяо Дан _________________. Її рідна мова __________________. Йон Сон 

__________________. Його рідна мова______________________. 

Сяо Дан та Йон Сон _______________. Їхня батьківщина – _________. Їхня 

рідна мова –_____________________. 

 

Це Китай: 

Ван Фей ___________________. Її рідна мова ________________. Ден Кай 

_______________________. Його рідна мова_____________________. 

Ван Фей та Ден Кай _______________. Їхня батьківщина – _________. Їхня 

рідна мова –_____________________. 

 

Це Іспанія: 

Кармен ________________. Її рідна мова ___________________. Хозе 

________________. Його рідна мова ________________. 

Кармен та Хозе ___________________. Їхня батьківщина – _________. Їхня 

рідна мова –_____________________. 

 

Завдання 5. Прочитайте та перекладіть текст. Read and translate the text. 

 

Маленький Сергійко каже: 

- Я розмовляю по-українськи, по-польськи, по-французьки і по-англійськи. 

Мама: 

- Як по-французьки «До побачення»? 
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- Ауффідерзейн. 

- Але це по-німецьки! 

- О, значить, я й німецьку мову знаю. 

 

Завдання 6. Допишіть слова. Complete the words. 

 

Це Париж, Франція. Тут живуть франц________. Анна-Марія – 

франц__________. Її чоловік – франц__________. Його звати Стефан. Вони 

журналісти. Анна-Марія і Стефан знають не тільки франц_________мову, але 

і англ_____________ . Анна-Марія добре читає і пише по-італ_____________. 

Вона вільно говорить англ_____________. Стефан добре говорить, але погано 

пише по-англ_________________. 

 Це Канада. Канада дуже велика країна. Тут живуть канад________.Тут 

розмовляють по-франц____________і по-англ____________. Джоел – 

канад__________. Він економіст. Джоел вільно говорить, читає і пише 

англ_______________  і франц_______________. 

 Ми грузин______. Ми вільно говоримо по-грузин___________. А ще 

ми вчимося читати, писати і говорити україн__________________. 

 

Завдання 7. 

Зразок / Model: Це Японія. Тут розмовляють і пишуть по-японськи. 

 

1) Це Англія_______________________________________________________ 

2) Це Німеччина ____________________________________________________ 

3) Це Україна______________________________________________________ 

4) Це Португалія____________________________________________________ 

5) Це Італія______________________________________________________ 

6) Це Польща_______________________________________________________ 

7) Це Іран__________________________________________________________ 

 

Завдання 8. Прочитайте маршрут. Напишіть, звідки і куди поїдуть туристи. 

Read the itinerary. Write where and where tourists will go.  

 

Київ – Вільнюс – Рига – Варшава – Берлін – Відень – Берн – Париж – 

Київ 

Із Києва туристи поїдуть у _________________, із____________________ у 

__________________, із ____________________ у _____________________, 

із_________________ у ____________________, із ____________________у  

___________________, із ___________________ у __________________, із  

___________________ в ___________________, із ___________________ в 

___________________. 
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Завдання 9. Заповніть таблицю. Complete the table. 

На урок, з лекції, в аудиторію, у магазині, у Києві, там, в Англії, з Англії, 

в Америку, в Іран, в Делі, з Лондону, з метро, тут, додому,  із Інтернету, в 

офісі, на конференцію, на пошті, з Індії, із музею, із Варшави, на вокзалі, на 

поверсі, у ресторані, із Нігерії, в Палестині, на роботу, у Грузію, із аеропорту, 

у ліфті, у міністерство, у кафе, звідси, на станції, із готелю, у Канаду, з 

фестивалю, в Африку, у комп’ютері, на моніторі, в Індії, із Лівану, у Китай, із 

посольства, в амбулаторію, туди. 

 

Де? Куди? Звідки? 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ / TIME REVIEWS 

 

ЩО? / What? 

 

КОЛИ? / When? 

 

Ранок 

День 

Полудень 

Вечір 

Ніч  

У(в)ранці 

У(в)день 

Опівдні 

У(в)вечері 

У(в)ночі 

 

Завдання 10. Напишіть за зразком про себе. Write for yourself. 

Зразок / Model: 

Вранці Фархан розмовляє перською мовою, удень – англійською, опівдні – 

українською, увечері – азербайджанською, вночі – перською. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Завдання 11. Прочитайте текст, дайте відповіді на питання. Read the text, 

answer the questions. 

 

 Це кuївський стадіόн “Динaмо”. Сьогόдні тут свято. Сьогόдні тут 

футбόл. Скрізь люди, спортсмeни. Ось спортсмeни з Болгaрії, Іспaнії, Ітaлії, 

Амeрики, Канaди, Грeції. Тут не лишe спортсмeни. Тут є й туристи. Ось 

турист з Англії. Йогό рідна мόва – англійська. Але тут він розмовляє 

українською. А ось гόсті з Грeції. Їхня рідна мόва – грeцька. Вони 

розмовляють грeцькою та англійською. А це студeнт з Африки. Він вільно 

розмовляє францyзькою мόвою і трохи українською. 

 

– Що це? –_________________________________________________________ 

– Який це стадіон? – ________________________________________________ 

– Що тут сьогодні? – ________________________________________________ 

– Хто тут? – _______________________________________________________ 

– Звідки тут спортсмени? – Тут спортсмени з ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

– Тут лише спортсмени? – ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

– Звідки вони? – ____________________________________________________ 

– Якою мовою розмовляє турист з Англії? – ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

– А якою мовою розмовляють греки? – ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

– А якою мовою розмовляє студент з Африки? – ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 12. 

Зразок / Model: 

Мій товариш вільно ________ англійською мовою. 

Мій товариш вільно розмовляє англійською мовою. 

 

Я погано ________________________ німецькою мовою. Моя сестра 

вільно______________________англійською мовою. Том добре____________ 

португальською  мовою. Марта непогано ______________китайською мовою. 
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Студенти з Грузії гарно_____________________ українською мовою. А ти      

_____________ грузинською мовою? Ми трохи _____________ іспанською 

мовою. А наші товариші з Ірану добре _______________ перською мовою. 

Мій брат вільно____________________французькою мовою. 

 

Завдання 13. 

Зразок / Model: 

 

Я українець. Моя рідна мова – українська. 

Я вільно розмовляю ________________. 

Я вільно розмовляю українською мовою. 

 

1. Стефан – поляк. Його рідна мова – польська. 

Він вільно розмовляє __________________. 

2. Стaнка – болгaрка. Її рідна мова – болгaрська. 

Вона гарно розмовляє _________________. 

3. Роберт і Білл – америкaнці. Їхня рідна мова – англійська. 

Вони вільно розмовляють _______________. 

4. Ганс – німець. Його рідна мова – німeцька. 

Він розмовляє лише ___________________. 

5. Лінь і Шон – китaйці. Їхня рідна мова – китaйська. 

Вдома вони розмовляють тільки _________________. 

6. Соу Дан – кореянка. Її рідна мова – корeйська. 

Вдома вона розмовляє лише ________________. 

7. Нідаль – лівaнець. Його рідна мова – арaбська. 

Він правильно розмовляє ____________________. 

8. Марсель – францyз. Його рідна мова – францyзька. 

Вдома він розмовляє ____________________. 

 

Завдання 14. 

Зразок / Model: 

– Ти розмовляєш ___________________ (українська мова)? 

– Ні, я розмовляю лише ______________(англійська мова). 

– Ти розмовляєш українською мовою? 

– Ні, я розмовляю лише англійською мовою. 

 

– Ви розмовляєте ___________________________________ (англійська мова)? 

– Ні, я розмовляю лише _______________________________(китайська мова). 

 

– Сергій розмовляє ___________________________________ (українська 

мова)? 

– Ні, він розмовляє тільки ______________________________ (польська 

мова). 
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– Ваші діти розмовляють ______________________________(французька 

мова)? 

– Ні, наші діти розмовляють лише _______________________(англійська 

мова). 

 

– Росіта вільно розмовляє _______________________________ (німецька 

мова)? 

– Ні, вона розмовляє тільки ______________________________(іспанська 

мова). 

 

– Ти розмовляєш ____________________________________ (в’єтнамська 

мова)? 

– Ні, я розмовляю лише _________________________________(корейська 

мова). 

 

Завдання 15. 

Слова. Words: тільки, швидко, повільно, гарно, трохи, вільно, непогано, 

лише, правильно, неправильно. 

 

Я ___________ розмовляю китайською, а мій друг ___________ 

розмовляє. Моя сестра ___________ розмовляє англійською. Наш професор 

___________ розмовляє англійською і французькою, а ми розмовляємо 

___________ іспанською. Мої батьки ___________розмовляють болгарською. 

Ви _________ розмовляєте польською? Ти ___________розмовляєш 

китайською? Дідусь і бабуся розмовляють ___________ українською. 
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ТЕМА 7. МОЯ РОДИНА 

 

Родовий відмінок особових займенників.  

Genitive Case of Personal Pronouns. 

 

Таблиця особових займенників у називному та родовому відмінках. 

Table of personal pronouns in nominative and genitive cases. 

 

Case       person 

Nom. я ти він/воно вона  ми ви (Ви) вони 

I you    he/it  she  we you  they 

Gen. мене тебе його/нього її/неї  нас вас (Вас) їх/них 

         me you him  her  us you  them 

 

Зверни увагу! Pay attention! 

The Genitive case forms нього, неї та них are used when a preposition precedes 

them. 

Compare: Я не розумію його, її, їх (Gen.). (I don’t know him, her, them (Gen.).) 

Я звертаюся до нього, до неї, до них (Gen.). (I am going to him, her, them 

(Gen.).) 

 

Завдання 1. Прочитайте і перекладіть. Підкресліть займенники у родовому 

відмінку. Read and translate. Underline pronouns in the genitive case. 

 

– Де Наталя? 

– Її сьогодні немає в університеті. 

 

– Алі, чому Вас не було на занятті минулого разу? 

– На жаль, я хворів. 

 

– У тебе є квиток? 

– Ні, на жаль, у мене нема. Треба купити. 

 

– Чому Том відсутній? 

– Він захворів. У нього грип. 

 

– Анно, де твої подруги? 

– Вони в їдальні. Я їх зараз покличу. 

 

Завдання 2. Складіть діалоги, використовуючи займенники у родовому 

відмінку. Compose dialogues using pronouns in the genitive case: 

 мене,    тебе,             його/нього,    її/неї,        нас,     вас (Вас),           їх/них 
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Завдання 3. Прочитайте. Запам'ятайте. Заповніть таблицю. 

Read. Memorize. Fill in the table.  

 

Adverbs: 

Вчора (yesterday), сьогодні (today), завтра (tomorrow), післязавтра (the day 

after yesterday), позавчора (the day before yesterday) 

 

 я вдома мене немає вдома .........................      в кафе 

ти тебе побачу .........                       вдома 

він, вона, воно його, її, його  зустрів ........          в університеті 

ми нас не було .......              на заняттях 

ви вас бачили .......               в спортзалі 

вони їх  чекають .........              в театрі 

 

 

We use the above questions for adjectives. Ukrainian adjectives have masculine, 

feminine, neuter, and plural forms. In Ukrainian, adjectives agree with the noun 

which qualifies. For this, you need to change the adjective's endings in each form. 

The first step — find the stem of the word, and the second step — change the 

adjective ending to agree with the following noun according to the rule: masculine 

endings are ИЙ/ІЙ; feminine — А/Я; neuter — E/Є. 

 

Завдання 4. Заповніть таблицю. Fill in the table. 

нов-ий магазин    нов-а проблема нов-е завдання 

 

   

   

   

 

Прикметники (Adjectives): цікав/ий/а/е, стар/ий/а/е, важлив/ий/а/е. 

Іменники (Nouns): дорога, вправа, завдання, лекція. 

 

Завдання 5. Поставте прикметники замість крапок. Узгодьте прикметники з 

іменниками в роді і числі. Insert adjectives in place of dots. Coordination of 

adjectives with nouns in gender and number. 

 

Це її ..... книжка. То його....... телефон. Це дуже ..... завдання. Там їхня ......... 

кімната. Візьми мені, будь ласка, .... морозиво. 

(великий, шоколадний, улюблений, новий, простий). 
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Завдання 6. Використайте прикметники “новий, нова, нове, нові” узгодивши 

їх із іменниками.Use the adjective "новий, нова, нове, нові" with the nouns 

below selecting the correct gender: друзі, викладач, подруга, банк, предмет, 

телефон, взуття,  країна, знайомство, зошит,  враження, фільм, картка, 

документи. 

 

Назви членів сім’ї та домашніх улюбленців 

 

Завдання 7. Прочитайте текст. Підкресліть займенники. Напишіть коротку 

історію про свою сім’ю. Read the text. Emphasize pronouns. Write a short story 

about your family. 

 

Моя сім’я 

У мене велика сім’я: мама, тато, дідусь, бабуся, сестра, два брати і я. 

Мою маму звати Оксана, мого тата — Тарас. Вони мої батьки. Моя мама — 

лікар, а тато — професор в університеті, він викладає біологію. Також разом 

з нами в будинку живуть бабуся і дідусь. Я їх дуже люблю. Мого дідуся звати 

Іван, а мою бабусю — Лариса. Вони пенсіонери. Моя сестра Марія ще 

маленька, їй всього 7 (сім) років. Вона учениця. А ще у мене є брати Роман і 

Петро. Роман водій, а Петро також студент, як і я. Він майбутній інженер. Ми 

любимо тварин, і у нас є 3 (три) собаки і 2 (два) коти. Собаки чорні і 

невеликого розміру. Вони дуже веселі, добрі і розумні. Коти також привітні і 

ласкаві. Вони білого кольору і пухнасті. Дуже милі. Також у нас є папуга. 

Його звати Гоша. Він трохи уміє говорити.  Ще ми маємо акваріум, де 

живуть рибки — червоні і сині. Вони дуже красиві. Я люблю свою родину і 

свій чудовий дім. 

 

Завдання 8. Прочитайте слова. Перекладіть їх. Запишіть переклад. Якщо 

можливо, виберіть фото про цих людей у своєму телефоні. Запам'ятайте 

слова на позначення родини. Read the words. Translate them. Write down the 

translation. If possible, choose a photo for them on your phone. Remember the 

meaning of words to denote family. 

 

Родина (сім'я):  брат, сестра, донька, син,  мати (мама), батько (тато), чоловік, 

дружина, подружжя, баба (бабуся), дід (дідусь), онук (внук),  онука (внучка), 

батьки, діти, дядько, тітка, племінник, племінниця,  невістка, зять, свекруха, 

свекор, теща, тесть, двоюрідна сестра (кузина), двоюрідний брат (кузен). 
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Конструкція «У мене є…». Construction «I have…» 

 

Завдання 9. Позначте фрази, які стосуються вас. Mark the phrases which apply 

to you. 

 

1. У мене є дружина. □ 

2. У мене є подруга. □ 

3. У мене є чоловік. □ 

4. У мене є племінниця. □ 

5. У мене є донька. □  

6. У мене є син. □  

7. У мене є двоюрідний брат (кузен). □  

8. У мене є сестра. □  

9. У мене є сестра і брат. □  

10. У мене є батьки. □ 

11. У мене є мама. □  

12. У мене є батько (тато). □ 

13. У мене є онук і онука. □ 

14. У мене є двоюрідний брат. □ 

15. У мене є онук і онука. □ 

16. У мене є сестра. У неї є дочка.  

17. У мене є брат. У нього є син. □ 

18. У мене є батьки. У них є онук і внучка (онука). □ 

19. У мене є дружина. У нас є дочка і  син. □ 

20. У мене є чоловік. У нас є  діти. □ 

 

Завдання 10. Складіть 10 речень, які починаються У мене є… Запишіть їх. 

Compose 10 sentences, which start with У мене є… Write them down. 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. _______________________________________________________ 

7. _______________________________________________________ 

8. _______________________________________________________ 

9. _______________________________________________________ 

10. ___________________________________________________ 

     

New phrase 

 

У мене є… 

У тебе є… 
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У вас є… 

У неї є… 

У нього є … 

У них є… 

 

New question 

 

Якщо ви використаєте питальну інтонацію, то ці речення будуть питальними. 

Порядок слів можна не змінювати. If you use interrogative intonation, these 

sentences will be interrogative. The order of words should not be changed. 

 

У мене є…? 

У тебе є…? 

У вас є…? 

У неї є…? 

У нього є …? 

У них є…? 
Model: 

  У вас є квиток? 

  Так, (у мене) є (квиток). 
 

  У вас є завдання? 

  Так,  є. У нас є завдання. 

   

  У неї є зошит? 

  Так, є. 
   
  У неї є машина? 

  Ні, немає. 
   
  У них є книжки ? 

  Так, є 

 

  У нього є картка метро? 

  Так, є. 
 
  У нього є комп’ютер? 

  Ні, немає. 
 

  
 

  У тебе є гроші? 

Так, є. 

     

  У них є дім ? 

  Так, є. 
 
 

  

Завдання 11. Дайте відповідь на запитання. Підкресліть займенники. Answer 

the questions. Underline the pronouns. 

 

1. У вас є друг?   6. Ви любите ходити в кіно? 

2. У нього є бабуся?           7. У вас є сьогодні зустріч? 

3. У неї є сад?   8. Ваші друзі також студенти?                                

4. У тому (тім) саду є квіти ?   9. У них є завтра урок? 

5. Де ваш  друг зараз?           10.  У тебе є сьогодні час? 
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Завдання 12. Вивчіть напам’ять скоромовку. Підкресліть займенники. Learn 
the tongue twister by heart. Emphasize the pronouns. 
 
Всім подобається це куце цуценя. 
 
Завдання 13. Утворіть речення. Вставте прикметники. Пам'ятайте, що їх 
треба  узгоджувати з іменниками. Compose sentences. Insert adjectives. 
Remember that you need to agree the adjectives with the nouns.  

 
Хороший,    білий,    англійський,    чорний,    новий, 
цікавий,   великий, маленький, гарний, приємний 
 
1. У мене є               друг. 
2. Моя подруга     жінка. 
3. Мені треба купити    вино. 
4. Це наш      перекладач. 
5. В журналі є     інформація. 
6. В квартирі     меблі. 
7. У нього є      діти. 
 
Завдання 14. З'єднайте слова, які підходять одне до одного. 
Connect the words, which suit to each other.  
 
новий готель 

цікаве дім 

дорога офіс 

старе вечір 

добрий дівчина 

хороші місто 

красива картина 

теплий друзі 

велике люди 

молодий проблема 

дешева щастя 

маленька людина 

українські план 

  

Запам’ятай українські приказки! Remember Ukrainian proverbs! 

 
На городі бузина, а в Києві дядько - It's clotted nonsense; you're mixing apples 
and oranges 
Не лізь поперед батька в пекло! - Don't put the cart before the horse! Don't rush! 
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Завдання 15. Дайте відповідь на запитання. Answer the questions. 

 

1. У вас є друг?   6. А у вас є робота? 

2. У нього є дружина?  7. У вас є сьогодні зустріч (meeting)? 

3. У них є діти?   8. У вас є завтра лекція? 

4. Де ваш (your) друг зараз?  9. У вас є проблеми ? 

 

Присвійні займенники. Possessive Pronouns 

 

Possessive pronouns indicate that the subject belongs to a certain person. 

Possessive pronouns (except him, her) vary in gender, numbers, and cases. 

 

Чий? Чия? Чиє? Чиї? Whose? 

він вона воно вони  

мій моя моє мої my 

твій твоя твоє твої your 

ваш ваша ваше ваші your 

наш наша наше наші our 

його його його його his 

її її її її her 

їхній їхня їхнє їхні their 

 

Завдання 16. Прочитайте текст. Підкресліть присвійні займенники та 

поставте запитання. Read the text. Underline the possessive pronouns and ask 

questions. 

 

Ось фото. Це моя сім’я: мій тато, моя мама, моя бабуся, мій дідусь, моя 

сестра та мій брат. Мій брат тут, а сестра там. А це моя подруга, вона 

студентка. Моя мама викладач, мій тато лікар. Мій брат Олег школяр, а 

сестра Ірина студентка. 

 
Завдання 17. Прочитайте речення. Вставте необхідні займенники. Виділіть 
їх і запам’ятайте. Write a sentence. Put the necessary possessive pronouns. 
Underline them and memorize. 
 
Model: Це я. Це ... сад. Це мій сад. 
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Це я. Це ... фото. Це вони. Це … гуртожиток. Це ти. Це ... лист. Це Петро. Це 
... кімната. Це ми. Це ... місто. Це ви. Це ... вірші. 

 

Завдання 18. Запишіть речення. Вставте необхідний присвійний займенник. 

Write a sentence. Put the necessary possessive pronoun. 

1. Це Іван. Це ... дім. Там ... машина. 2. Це Анна. Це ... мати. Це ... сестра і 

брат. 3. Це мій вчитель. Це ... син. Це ... жінка. 4. Це Петро і Оля. Це ... 

гуртожиток. Там ... кімната. 5. Це Віра. То ... телефон. 

 

Завдання 19. Перекладіть речення. Підкресліть присвійний займенник. 

Translate the following sentences into Ukrainian. Highlight possessive pronouns 

 

This is my mom. That's my dad. They are my parents. This is our family. There's 

my girlfriend. There's her house. There's my friend John. That's his favorite dog. 

 

Завдання 20. Використайте присвійний займенник "його" або "її"для особи 

в дужках, як у прикладах. Use the appropriate possessive pronoun "його" or "її" 

for the person in brackets, as in the example: телефон (тато) – його телефон, 

телефон (мама) – її телефон  

 

1. подруга (сестра), 2. телефон (друг), 3. кава (подруга), 4. чай (Володимир),  

5. друг (Оксана) 

 

Завдання 21. Дайте відповідь на питання, використовуючи слова у дужках. 

Answer the questions using the words. 

 

1. Чий це словник? – Це .................. (я). 2. Чия це книга? – Це ...................(ти). 

3. Чиє це вікно? – Це .................. (ми). 4. Чиї зошити? – Це .................. (вона). 

5. Чий олівець? – Це .................. (він). 6. Чиє фото? – Це .................. (ви). 

7. Чия аудиторія? – Це .................. (вони). 

 

Завдання 22. Напишіть діалоги за моделлю. Write dialogues according to the 

model. 

Model: 

– Чий це словник? Це твій словник? 

– Так, мій. 

Місце, завдання, зошит, ручка, олівець, академія, група, викладач, країна, 

дочка, дитина, маля, село, комп'ютер. 

 
Завдання 23. Замість крапок поставте займенники. Write pronouns instead of 
dots: наш, наша, наше, ваш, ваша, ваше, твій твоя твоє, мій, моя, моє, його, її. 
Model: Це наша лабораторія, а це мій стіл. 
 
Це ......... гуртожиток? Так, це ......... гуртожиток. Це ......... друг Джон, а це 
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......... подруга Мері. Це ......... фото? Так, це ......... фото. Це Ірина, а це ......... 
друг Том. Шанхай  – це  ......... місто? Так, це ......... місто. 

 

Завдання 24. Замість крапок поставте займенники. Write pronouns instead of 

dots. 

Model: Це студент. Це … словник. Це студент. Це його словник. 

 

1. Я Кеті. Це ......... друг. 2. Ось Мері та Срушті. Ось ......... квартира, ......... 

авто. А це ......... діти. 3. Познайомтесь, це Вінцент, а це ......... дружина Тіна. 

А там ......... син Сердж. 4. Ми студенти. Ось ......... клас, там ......... речі. 5. Це 

......... пес. Тут ......... місце. 

 

Завдання 25. Дайте відповіді на запитання, використовуючи відповідний 

присвійний займенник для особи в дужках, як у прикладі. Answer the 

questions below, using the appropriate possessive pronoun for the person in 

brackets, as shown in the example: – Чий він син? (вона). Whose son is he?(she) 

– Її.  

 

1. Чия це кава? (ви) 2. Чиї це батьки? (вона) 3. Чия вона сестра? (він) 4. Чий 

це телефон? (ми) 5. Чия вона подруга? (вони) 6. Чий він тато? (я) 7. Чий він 

друг? (ми). 

 

Завдання 26. Прочитайте текст. Поставте запитання до тексту. Підкресліть 

займенники. Read the text. Ask all possible questions to the text. Underline 

pronouns. 

 

Це моя сестра, вона студентка. Її звати Віра. А це моя мама, вона лікар, 

педіатр. Її звати Констанція. Сьогодні вона вдома. А мій тато сьогодні 

працює. Він пожежник. Його колеги також сьогодні працюють. Їхня робота 

дуже важлива і небезпечна. Ось мій дім, а це моя кімната. Тут мій стіл, а там 

моя шафа. Ось книжки, зошити, ручки, комп'ютер і телефон. Це мої речі. Там 

недалеко парк,  дерева, квіти. Ще там є пам’ятники видатним людям, 

історичним персоналіям. У тому парку дуже красиво. Я люблю свою сім'ю і 

свій дім, свою країну. Я хочу, щоб у світі був мир. 

 
Завдання 27. Прочитайте діалог. Підкресліть червоним кольором особові 
займенники, зеленим — присвійні. Read the dialogue. Underline personal 
pronouns in red and possessive pronouns in green. 
 
– Це ваша сестра? – Так, це моя сестра. – Вона студентка? – Ні, вона 
школярка. – А це ваша подруга? – Так, це Ірина, моя подруга. – Це ваша 
мама? – Так, це моя мама. – Вона лікар? – Ні, вона інженер. – Хто це? – Це 
мій друг Ігор. – Він хто? – Він студент. – А ви студент? – Так, я студент, а це 
мої друзі. – Ваші друзі студенти? – Так, мої друзі також студенти, це моя 
група. – А це ваш університет? – Так, це наш університет, а там наш клас. 
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Завдання 28. Прочитайте текст. Підкресліть займенники. Read the text. 

Underline the pronouns. 

 

- Добрий день! 

- Добрий день! 

- Ви іноземець? 

- Так, я іноземець. 

- Як вас звати? 

- Мене звати Арні. 

- Арні, ви говорите українською? 

- Так, трохи. Зараз мені краще англійською. 

- Ваша рідна мова англійська? 

- Ні,  моя рідна мова арабська, але англійську я знаю добре. Я вивчаю 

українську мову і скоро вже буду говорити нею вільно. 

- О, це чудово! 

 

Завдання 29. Створіть діалоги. Create dialogues. 

 

Мій дім. Мій офіс. Мій друг. Мій брат. Мій батько. 

Моя квартира. Моя кімната. Моя проблема. Моя дочка. Моя адреса. Моя 

мати. 

Моє масло. Моє завдання. Моє молоко. Моє вікно. Моє море. 

Його дім. Його квартира. Його друг. Його подруга. 

Її квартира. Її дім. Її друг. Її телефон. 

Їх дім. Їх кімната. Їх подруга. Їх батьки. 

 

Model: 

— Це ваш зошит?       — Так, це мій. 

 

— То його телефон?       — Так, його. 

 

— Це ваші гроші?       — Так,  мої. 

 

— Де її рюкзак?       — Там, на столі. 

 

— Де їх кімната?       — Там, праворуч. 

 

— Дайте, будь ласка, мій олівець. — Прошу! 
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Завдання 30. Створіть речення. Використовуйте модель. Complete some 
sentences. Use the model: 
   

  Чий? Чия? 

  Чиє? Чиї? 

  (pronoun) 

Хто? (noum) 
Що? (noum) 

   

  Що робить? 

  (verb) 
  Що? 

  (noum) 

   

  1. Моя 

   

  подруга 

   

  читає 

   

  книгу 

  2.          

  3.          

  4.          

  5.          

 

Завдання 30. Вставте відповідний займенник до іменників ваш ваша ваше / 

мій моя моє. Insert the suitable pronoun to nouns: ваш ваша ваше / мій моя моє. 

 

                                стіл      яблуко 

                                мати      апельсин 

                                море      картопля 

                                чай      молоко 

                                робота      проблема 

                                машина      шофер 

                                менеджер      жінка 

                                друг      подруга 

                                місто      вулиця 

                                ручка      книга 

 

 

Завдання 31. Вивчіть напам’ять скоромовку. Підкресліть назви одягу. Learn 

the tongue twister by heart. Underline the names of clothes. 

 

Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет.
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ТЕМА 8. У МІСТІ 

 

Лексика 

Vocabulary  

місто 

місце 

міст 

магазин 

супермаркет 

базар 

ресторан 

кафе 

храм 

церква 

театр 

кінотеатр 

завод 

школа 

університет 

інститут 

бібліотека 

аудиторія 

лікарня 

вокзал 

зупинка 

вулиця 

станція 

аптека 

музей 

галерея 

стадіон 

басейн 

спортзал 

клуб 

подія  

будинок 

готель 

фонтан 

компанія 

офіс 

парк 

банк 

сад 

аеропорт 

близько / далеко, 

праворуч, ліворуч,   

у центрі  

вечірка 

сніданок 

обід 

вечеря 

виставка 

вистава 

лекція 

екскурсія 

урок 

концерт 

екзамен 

побачення 

старий / новий, 

світлий / темний, 

дорогий / дешевий, 

високий / низький, 

широкий / вузький, 

довгий / короткий 

швидкий / повільний 

великий / маленький 

цікавий / нудний 

гарний / поганий 

хворий / здоровий 

холодний / гарячий 

веселий / сумний 

 

 

Корисні фрази 

Useful phrases 
– Як називається це місто? 
– Це місто називається Київ. 
– Як називається твоє рідне місто? 
– Моє рідне місто називається Київ. 
– Скажіть, будь ласка, де найближчий 
супермаркет? 
– Найближчий супермаркет – у 
центрі міста. 
– Скажіть, будь ласка, де найближча 
аптека? 
– Найближча аптека – через дорогу. 
 
– Вибачте, де зупинка? 
– Зупинка трішки далі. 

– What is the name of this city? 
– This city is called Kyiv. 
– What is the name of your hometown? 
– My hometown is called Kyiv. 
– Tell me, please, where is the nearest 
supermarket? 
– The nearest supermarket is in the city 
center. 
– Tell me, please, where is the nearest 
pharmacy? 
– The nearest pharmacy is across the 
street. 
– Excuse me, where is the stop? 
– The stop is a little further. 
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Граматика 

Місцевий відмінок  

Locative Case 

 

The locative case signifies a position in place or time. There are the locative of 

place and the locative of time. It is the only case that is always used with a 

preposition. The locative case is used to answer the questions де? where? коли? 

when? на кому? on whom? на чому? on what? 

Locative of place is used with the prepositions: 

1) у (в) in, inside – to show location inside of some space 

2) на on, upon – to show location on a surface of something or on top of some 

object 

To form the locative case of the noun we need to add a preposition у (в) or на and 

the ending –і (ї) or sometimes –(у). 

 

Місця (Places) 

у (в) + -і у (в) + -у 

ресторан – у ресторані 

магазин – у магазині 

супермаркет – у супермаркеті 

театр – у театрі 

кінотеатр – у кінотеатрі 

університет – в університеті 

басейн – у басейні 

зошит – у зошиті 

офіс – в офісі 

готель – у готелі 

Іран – в Ірані 

Ліван – у Лівані 

парк – у парку 

банк – у банку 

рюкзак – у рюкзаку 

літак – у літаку 

цирк – у цирку 

сад – у саду 

аеропорт – в аеропорту 

будинок – у будинку 

гуртожиток – у гуртожитку 

на + -і; -а, -я  → -і 

стадіон – на стадіоні 

базар – на базарі 

вокзал – на вокзалі 

завод – на заводі 

пошта – на пошті 

вулиця – на вулиці 

у (в) + й → -ї 

музей – у музеї 

трамвай – у трамваї 

у (в) + -е, -о, -а, -я → -і Події (Events) 

море – у морі 

місто – у місті 

вікно – у вікні 

школа – у школі 

Україна – в Україні 

лікарня – у лікарні 

кишеня – у кишені 

на + -і; -а, -я  → -і; -ія → -ії 

концерт – на концерті 

екзамен – на екзамені 

вистава – на виставі 

робота – на роботі 

лекція – на лекції 

екскурсія – на екскурсії 
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у (в) + -ея, -ія → -ії у (в) + слово без змін 

галерея – у галереї 

Індія – в Індії 

Італія – в Італії 

Нігерія – у Нігерії 

кафе – у кафе 

таксі – у таксі 

кіно – у кіно 

казино – у казино 

Зміни в основі слова (Sound changes) (к → ц; х → с; г → з; ї → є) 

у (в) + -і; у (в) + -а → -і на + -і; на + -а → -і 

аптека – в аптеці 

бібліотека – у бібліотеці 

сумка – у сумці 

книжка – у книжці 

Америка – в Америці 

Африка – в Африці 

Київ – у Києві 

сторінка – на сторінці 

зупинка – на зупинці 

фабрика – на фабриці 

вечірка – на вечірці 

виставка – на виставці 

поверх – на поверсі 

дорога – на дорозі 

 

Завдання 1. Прочитайте текст. Підкресліть іменники в місцевому відмінку. 

Дайте відповіді на питання: 1) Де Олена? 2) Де мама? 3) Де тато? 4) Де 

Роман?  

Read the text. Underline the nouns in the Locative Case. Answer the questions. 

 

- Привіт, Олено! 

- Привіт, Романе!  

- Ти вдома? 

- Ні, я в університеті, у бібліотеці. 

- Зрозуміло. А мама вдома? 

- Ні, мама в магазині. 

- А де тато? 

- Тато у спортзалі. А ти де? 

- Я в парку, гуляю. Ну, бувай! 

-  Бувай! 

 

Завдання 2. Розкрийте дужки, поставте іменник у форму місцевого відмінка. 

Open the brackets, put the nouns in the form of the Locative Case. 

 

1. Подруга в (кімната). 2. Вистава в (театр). 3. Гроші в (банк). 4. Книжки в 

(бібліотека). 5. Хлопці в (аудиторія). 6. Виставка в (музей). 7. Школярі у 

(школа). 8. Слова у (книжка). 9. Вправа в (зошит). 10. Студенти в 

(гуртожиток). 11. Пацієнт у (лікарня). 12. Ми в (готель). 
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Завдання 3. Розкрийте дужки, поставте іменник у форму місцевого відмінка. 

Open the brackets, put the nouns in the form of the Locative Case. 

 

1. Автобус на (вулиця). 2. Театр на (площа). 3. Тато на (робота). 4. Студент на 

(екзамені). 5. Дядько на (вокзал). 6. Трамвай на (зупинка). 7. Продавець на 

(базар). 8. Друг на (пошта). 9. Студенти на (екскурсія). 10. Друзі на (вечірка). 

11. Спортсмени на (стадіон). 12. Ми на (лекція). 

 

Завдання 4. Хто де працює? Who works where? 

Наприклад: Медсестра працює в лікарні. 

 

медсестра  

менеджер 

вчитель 

водій 

продавець 

актор 

лікар 

викладач 

кухар 

офіціант 

секретар 

 

 

 

працює 

ресторан 

театр 

лікарня 

кафе 

офіс 

університет 

лікарня 

школа 

магазин 

таксі 

фірма 

 

 

жити – to live навчатися – to study 

я            живу 

ти          живеш 

він         живе 

вона      живе 

воно      живе 

ми         живемо 

ви          живете 

вони      живуть 

я            навчаюся 

ти          навчаєшся 

він         навчається 

вона      навчається 

воно      навчається 

ми         навчаємося 

ви          навчаєтеся 

вони      навчаються 

 

Завдання 5. Прочитайте і перекладіть речення. Read and translate the 

sentences. 

 

Я живу в Україні. Я живу в гуртожитку. Мій друг живе в Києві на 

вулиці Ломоносова. Він живе у квартирі номер п’ять. Моя сім’я живе в Ірані. 

Вони живуть у будинку. Ми живемо в гуртожитку. Де ти живеш?  

 



74 

 

Завдання 6. Прочитайте текст. Дайте відповіді на питання. Read the text. 

Answer the questions. 

 

Мене звати Анрі. Я працюю фармацевтом в аптеці. Я живу в Києві, у 

квартирі. Я вільно розмовляю українською мовою. Моя сестра Наталі 

навчається в університеті. Вона живе в гуртожитку. Після університету вона 

буде журналісткою. Наталі вільно розмовляє українською і англійською 

мовою. Мої батьки також живуть у Києві. Вони живуть у будинку. Вони 

лікарі. Вони працюють у лікарні.  

 

1. Як його звати? 

_______________________________ 

 

2. Ким працює Анрі? 

_______________________________ 

3. Де працює Анрі? 

_______________________________ 

4. Де живе Анрі? 

_______________________________ 

5. Якою мовою розмовляє Анрі? 

_______________________________ 

6. Як звати його сестру? 

________________________________ 

7. Де навчається Наталі? 

________________________________ 

8. Де живе Наталі? 

________________________________ 

9. Ким буде Наталі після університету? 

________________________________ 

10. Якою мовою розмовляє Наталі? 

________________________________ 

11. Де живуть батьки Анрі? 

________________________________ 

12. Де працюють батьки Анрі? 

________________________________ 

 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, поставивши іменники в дужках у 

місцевий відмінок. Answer the questions, put the nouns in the brackets in the 

Locative Case. 

 

- Де ти живеш? – Я живу (Україна; Київ; гуртожиток; квартира; готель). 

- Де ти навчаєшся? – Я навчаюся (університет; інститут; школа; коледж). 

- Де ти працюєш? – Я працюю (офіс; компанія; банк; кафе; музей). 
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- Де живе твоя сім’я? – Моя сім’я живе (Нігерія; Україна; Іран; Італія; 

Америка; Індія). 

- Де навчається твоя сестра? – Моя сестра навчається (школа; 

університет; коледж; інститут). 

- Де працює твій тато? – Мій тато працює (завод; офіс; телебачення; 

лікарня; ферма). 

- Де живуть твої бабуся і дідусь? – Мої бабуся і дідусь живуть (Ліван; 

Єгипет; Індія; Україна; Іран; Туреччина). 

 

Завдання 8. Дайте відповіді на питання, поставивши іменники в дужках в 

орудний відмінок. Answer the questions, put the nouns in the brackets in the 

Instrumental Case. 

 

- Ким ти працюєш? – Я працюю (лікар; викладач; вчитель). 

- Ким ти хочеш бути? – Я хочу бути (біолог; фізик; робітник; фармацевт; 

юрист). 

- Ким ти станеш після університету? – Після університету я стану 

(фермер; менеджер; журналіст; архітектор). 

 

Завдання 9. Напишіть, хто ким і де працює. Write who works as who and 

where. 

Наприклад: Алі – вчитель – школа. Алі працює вчителем у школі. 

 

1. Марі – секретар – офіс.   _____________________________ 

2. Сара – викладач – університет. _____________________________ 

3. Маріам – архітектор – компанія. _____________________________ 

4. Ахмед – кухар – ресторан.  _____________________________ 

5. Назар – журналіст – телебачення. _____________________________ 

6. Богдан – юрист – фірма.  _____________________________ 

7. Мухамад – водій – таксі.  _____________________________ 

8. Олег – офіціант – кафе.   _____________________________ 

9. Марва – домогосподарка – дім. _____________________________ 

10.  Мустафа – фармацевт – аптека. _____________________________ 

 

Граматика 

 

Дієслово «бути» 

The verb «to be» 

Іменник (Що?) Прислівник (Коли?) 

ранок 

день 

вечір 

ніч 

уранці (вранці) 

удень (вдень) 

увечері (ввечері) 

уночі (вночі) 
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Коли? – Позавчора ← Вчора ← Сьогодні (Зараз) → Завтра → 

Післязавтра 

 

Теперішній час (Present tense) Майбутній час (Future tense) 

хто? сьогодні (зараз) хто? завтра 

я 

ти 

він 

вона 

воно 

ми  

ви 

вони 

є 

є 

є 

є 

є 

є 

є 

є 

я 

ти 

він 

вона 

воно 

ми  

ви 

вони 

буду 

будеш 

буде 

буде 

буде 

будемо 

будете 

будуть 

 

Минулий час (Past tense) 

хто?  учора 

він 

вона 

воно 

вони 

був 

була 

було 

були 

 

Корисні фрази 

Useful phrases 

– Який сьогодні день? 

– Сьогодні четвер. 

– Який день був учора? 

– Учора була середа. 

– Який день був позавчора? 

 

– Позавчора був вівторок. 

– Який день буде завтра? 

– Завтра буде п’ятниця. 

– Який день буде післязавтра? 

 

– Післязавтра буде субота. 

– What day is today? 

– Today is Thursday. 

– What day was yesterday? 

– Yesterday was Wednesday. 

– What day was the day before 

yesterday? 

– The day before yesterday was 

Tuesday. 

– What day will be tomorrow? 

– Tomorrow will be Friday. 

– What day will be the day after 

tomorrow? 

– The day after tomorrow will be 

Saturday. 
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Завдання 10. Прочитайте і перекладіть речення. Read and translate the 

sentences. 

 

Я – студент. Він – мій друг. Вони вдома. Ми в університеті. Вона 

викладачка. Ти в гуртожитку? Ви на виставці. 

Учора я був у бібліотеці. Позавчора вони були вдома. Він був у 

магазині. Де ти була вчора? Де вона була позавчора? Уранці ми не були в 

кафе. 

Завтра студенти будуть в аудиторії. Післязавтра лікар не буде в лікарні, 

він буде вдома. Де ти будеш увечері? Завтра моя подруга буде в парку. 

Завтра вранці я буду на стадіоні. 

 

Завдання 11. Заповніть пропуски відповідною формою дієслова «бути», 

якщо це потрібно. Fill in the blanks with the appropriate form of the verb "to be", 

if necessary. 

 

1) Вчора мій тато ___________ у музеї. 2) Сьогодні вони ________ 

вдома. 3) Завтра вранці студенти ___________ на екскурсії. 4) – Де автобус? –

 Автобус ________ на зупинці. 5) Учора вранці люди ___________ у храмі. 

6) Моя мама зараз ________ у супермаркеті. 7) Де ти ___________ 

післязавтра ввечері? 8) Завтра мій дідусь ___________ на базарі. 9) Позавчора 

мій брат ___________ у лікарні. 10) Сьогодні наші друзі ________ у кафе. 

11) Учора ввечері ми ___________ у клубі на вечірці. 12) Завтра вранці ви 

___________ вдома. 

 

Завдання 12. Перекладіть речення (усно). Translate the sentences (orally). 

 

І. I am a student. I am a doctor. I am at home. I am at the university now. 

The journalist is at the restaurant. The nurse is at the hospital. The pharmacist is at 

the pharmacy. The manager is in the office. He is in the classroom. She is in the 

theatre. We are in Kyiv. They are in Ukraine. My family is in Nigeria.  

 

II. I was at the cinema yesterday. He was at the hospital yesterday. My 

(female) friend was at the lesson. We were in the club yesterday in the evening. 

My father was at work the day before yesterday. Were you at home yesterday in 

the morning? He was on an excursion. They weren't in the supermarket today. My 

sister was at school yesterday. Where have you been yesterday at night? 

 

III. A doctor works at the hospital. An architect works in the company. A 

waiter works in a café. A driver works in the taxi. Pensioner doesn't work. A 

housewife works at home. A nurse works at the hospital. A pharmacist works at 

the pharmacy. A teacher works at school. A secretary works in the office. A seller 

works in the shop. A journalist works on television.  
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IV. I'll be at the post office tomorrow. I'll be at home tomorrow. I'll be in the 

bank tomorrow. Will you be in the park tomorrow morning? Will he be in the 

classroom tomorrow morning? Will she be in the dormitory tomorrow evening? 

We will be in our apartment the day after tomorrow. My brother will be in the city 

the day after tomorrow. My sister won't be in Kyiv tomorrow. We won't be at the 

party today in the evening, we'll be at home. My friend will be at the gym today in 

the evening. You will be at the lecture tomorrow morning.  

 

Завдання 13. Дайте відповіді на запитання. Answer the questions. 

 

1) Де ти був (була) учора вранці? 

2) Де ти був (була) учора вдень? 

3) Де ти був (була) учора ввечері? 

4) Де ти був (була) учора вночі? 

5) Де ти був (була) позавчора? 

6) Де ти будеш завтра вранці? 

7) Де ти будеш завтра вдень? 

8) Де ти будеш завтра ввечері? 

9) Де ти будеш завтра вночі? 

10) Де ти будеш післязавтра? 

11) Де твій сусід по парті був учора ввечері? 

12) Де твоя сусідка по парті була вчора вночі? 

 

Завдання 14. Заповніть пропуски відповідною формою дієслова «бути», 

якщо це потрібно. Слова в дужках поставте у форму Місцевого відмінка. Fill 

in the blanks with the appropriate form of the verb "to be", if necessary. Put the 

nouns in the brackets in the Locative Case. 

 

1) Дівчина _____ (кімната). 2) Сьогодні викладач ______ (коледж). 3) Учора 

мій дядько __________ (готель). 3) Позавчора моя тітка __________ (вокзал). 

4) Увечері хлопець __________ (парк). 5) Завтра мої друзі __________ 

(інститут). 6) Учора я не __________ (ресторан). 7) Післязавтра ми не 

__________ (село), ми __________ (місто). 8) Хто зараз _________ (будинок)? 

9) Ти завтра __________ (банк)? 10) Мої батьки _________ лікарі. 11) Моя 

сім’я _________ вдома. 12) Учора вранці я __________ (стадіон). 13) Ти зараз 

_________ (університет)? 

 

Часто вживані прикметники 

Frequently used adjectives 

старий 

світлий  

дорогий 

новий (молодий) 

темний  

дешевий  
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високий 

широкий 

довгий  

простий 

цікавий 

хворий 

великий 

холодний 

веселий 

гарний (добрий) 

сильний 

швидкий 

низький 

вузький 

короткий 

складний 

нудний 

здоровий 

маленький 

гарячий 

сумний 

поганий 

слабкий 

повільний 

 

Пам’ятайте, що прикметники узгоджуються з іменниками в роді, числі й 

відмінку. 

Remember, that adjectives are consistent with nouns in gender, number and case. 

 

він вона воно вони 

велик-ий велик-а велик-е велик-і 

маленьк-ий маленьк-а маленьк-е маленьк-і 

весел-ий весел-а весел-е весел-і 

сумн-ий сумн-а сумн-е сумн-і 

сильн-ий сильн-а сильн-е сильн-і 

слабк-ий слабк-а слабк-е слабк-і 

хвор-ий хвор-а хвор-е хвор-і 

здоров-ий здоров-а здоров-е  здоров-і  

 

Завдання 15. Поєднайте іменники з відповідними прикметниками. Combine 

the nouns with the appropriate adjectives. 

 

1. великі     а) завдання 

2. холодне    б) кава 

3. хворий     в) стіл 

4. складне     г) хлопці 

5. здорова     д) пацієнт 

6. маленький     е) кіт 

7. гаряча     є) море 

8. сильні     ж) людина 

9. високий     з) заняття 

10.  цікаве     к) будинки 
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Завдання 16. Заповніть пропуски відповідними закінченнями прикметників. 

Fill in the blanks with the appropriate endings of the adjectives. 

 

цікав____ книжка; довг____ текст; холодн____ вода; висок____ дерево; 

нудн____ проєкт; сильн____ м’язи; хвор____  людина; гарн____ день; 

рідн____ мова; стар____ будинок; сумн____ студент; дорог____ телефон; 

велик____ лікарня; широк____ вулиці; коротк____ діалог. 

 

This That 

Він Цей Він Той 

Вона Ця Вона Та 

Воно Це Воно Те 

Вони  Ці Вони  Ті  

 

Завдання 17. Прочитайте речення. Read the sentences. 

 

Ця вулиця широка. Це завдання складне. Цей чай холодний. Моя мама 

молода. Мої батьки високі. Той хлопець здоровий. Ті зошити дешеві. Моя 

бабуся не стара. Мій дідусь не молодий. Ці студенти сумні. Ті діти веселі. Ця 

кімната світла. Моя подруга хвора. Ті будинки високі. Ця аудиторія темна. 

Цей текст простий. 

 

Завдання 18. Заповніть пропуски відповідними прикметниками. Fill in the 

gaps with the appropriate adjectives. 

 

Це ____________ магазин. Це ____________ церква. То ____________ 

супермаркет. То ____________ викладач. Це ____________ море. Це 

____________ зупинка. Це ____________ студентка. 

 

Слова: холодне; новий; стара; наша; великий; молодий; весела.  

 

Завдання 19. Дайте ствердні відповіді на запитання. Give the positive answers 

to the questions. 

Наприклад: Це завдання складне? – Так, це завдання складне. 

 

1. Цей комп’ютер дорогий? 

2. Ця лекція нудна? 

3. Цей професор молодий? 

4. Ця кава гаряча? 

5. Це заняття довге? 

6. Ця дорога широка? 

7. Це місто нове? 

8. Ці друзі веселі? 
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9. Цей пацієнт хворий? 

10.  Цей телефон старий? 

11.  Ця дівчина сумна? 

12.  Ці люди здорові? 

 

Завдання 20. Дайте заперечні відповіді на запитання. Give the negative 

answers to the questions. 

Наприклад: Це завдання складне? – Ні, це завдання не  складне, воно просте. 

 

1. Цей чай холодний? 

2. Ця жінка хвора? 

3. Ці яблука дорогі? 

4. Це вікно вузьке? 

5. Цей поїзд швидкий? 

6. Цей чоловік високий? 

7. Ця студентка весела? 

8. Цей юрист молодий? 

9. Ці будинки нові? 

10. Це запитання складне? 

11. Цей кіт великий? 

12. Ця вулиця довга? 

 

Завдання 21. Перекладіть словосполучення. Translate the phrases. 

 

An old dormitory. A new pharmacy. A dark room. A big city. Happy friends. A 

little cat. A long song. A fast train. Sad students. Good memory. A light colour. A 

short summer. A strong woman. Hot coffee. A difficult task. A young architect. An 

interesting dialogue. A big dictionary. A high table. Slow music. A simple 

question. Sick patients. A cold day. A cheap taxi.    

 

Числівники «один» і «два» 

Numerals «one» and «two» 

One Two 

він 

вона 

воно 

вони 

один 

одна  

одне 

одні 

він 

вона 

воно 

 

два 

дві 

два 

 

 



82 

 

Завдання 22. Прочитайте. Read. 

 

Один портрет. Один зошит. Один брат. Два пацієнти. Дві сестри. Одна 

книга. Одна аптека. Одна вулиця. Два вікна. Два завдання. Дві дівчини. Один 

поїзд. Одне яблуко. Один сад. Одна ін’єкція. Дві ін’єкції. Один день. Одна 

ніч. Два коти. Дві групи. Один стіл. Одне Завдання.  

 

Завдання 23. Розкрийте дужки й утворіть словосполучення, використавши 

відповідні форми числівників. Open the brackets and form the word 

combinations, using the correct form of the numerals. 

 

(Один, одна, одне, одні) ім’я; архітектор; сім’я; водій; м’язи; журналіст; 

кур’єр; проєкт; колір; продавець; літо; офіс; акція; місто; хлопець; кава; 

медсестра; кухня; день. 

(Два, дві) газети; ресторани; запитання; лікарні; дівчини; музеї; книги; 

яблука; піци; вікна; фонтани; студенти; українки; професори; сестри. 

 

Завдання 24. Прочитайте текст. Розкажіть про ваше рідне місто. Read the 

text. Tell us about your hometown. 

 

Моє рідне місто 

 

Моє рідне місто називається Каїр. Каїр – це столиця Єгипту. Він 

розташований на півночі Єгипту. Він розташований на березі річки. Моє 

рідне місто велике і красиве. Тут дуже жарко і сонячно. Тут живе багато 

людей. Тут є магазини, банки, ресторани, кафе, школи, університети, 

бібліотеки, компанії, офіси, аптеки, лікарні, храми, музеї, театри і кінотеатри. 

Тут є великі зелені парки і сади. Тут є метро, на вулицях багато машин, 

автобусів, трамваїв, скутерів і велосипедів. У центрі міста є площа, храм, 

міст, театри, музеї, фонтани. Моє улюблене місце в місті – це парк. Я люблю 

моє рідне місто. 
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ТЕМА 9. МІЙ БУДИНОК, МОЯ КІМНАТА 

 

Лексика 

Vocabulary  

будинок 

квартира 

гуртожиток 

кімната 

поверх 

стіна 

стеля 

підлога 

сумка 

рюкзак 

кишеня 

шухляда 

вікно 

двері 

стіл 

стілець 

диван 

крісло 

шафа 

полиця 

килим 

ліжко 

комп’ютер 

мапа 

підвіконня 

лампа 

годинник 

картина 

ваза 

вазон 

ноутбук 

планшет 

кухня 

холодильник 

туалет 

дошка 

сторінка 

вгорі 

внизу 

прямо 

навпроти 

біля 

поруч   

 

Корисні фрази 

Useful phrases 

 

– Я заблукав (заблукала). Ви можете 

мені допомогти, будь ласка? 

– Як потрапити до вокзалу? 

– Як потрапити до готелю? 

– Як потрапити на вулицю 

Хрещатик? 

– Як потрапити на площу Василя 

Стуса? 

– Ідіть прямо. 

– Ідіть цією вулицею до першого 

перехрестя. 

– Потім поверніть праворуч 

(ліворуч). 

– Перейдіть через дорогу. 

– Поверніть назад.  

– I got lost. Would you help me, please? 

 

– How can I get to the station? 

– How can I get to the hotel? 

– How can I get to Khreshchatyk Street? 

 

– How can I get to Vasyl Stus Square? 

 

– Go straight on. 

– Go straight along this street to the first 

intersection. 

– Then turn right (left). 

 

– Cross the road. 

– Turn back. 
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Місця (Places) 

у (в) + -і у (в) + -у 

зошит – у зошиті 

туалет – у туалеті 

планшет – у планшеті 

комп’ютер – у комп’ютері  

рюкзак – у рюкзаку 

холодильник – у холодильнику 

будинок – у будинку 

гуртожиток – у гуртожитку 

на + -о → -у на + -і; -о, -а, -я  → -і 

ліжко – на ліжку 

 

диван – на дивані 

килим – на килимі 

стіна – на стіні 

мапа – на мапі 

картина – на картині 

стеля – на стелі 

полиця – на полиці  

підвіконня – на підвіконні 

крісло – на кріслі 

 

у (в) + -е, -о, -а, -я → -і 

квартира – у квартирі 

кімната – у кімнаті 

шухляда – у шухляді 

кухня – у кухні 

вікно – у вікні 

кишеня – у кишені 

шафа – у шафі 

ваза – у вазі  

Зміни в основі слова (Sound changes) (к → ц; х → с; г → з; ї → є) 

у (в) + -і; у (в) + -а → -і на + -і; на + -а → -і 

сумка – у сумці 

книжка – у книжці 

 

сторінка – на сторінці 

дошка – на дошці 

стіл – на столі 

стілець – на стільці 

поверх – на поверсі 

підлога – на підлозі 

 

Завдання 1. Розкрийте дужки, поставте іменник у форму місцевого відмінка. 

Open the brackets, put the nouns in the form of the Locative Case. 

 

1. Подруга (квартира). 2. Одяг (шафа). 3. Квіти (ваза). 4. Дерева (вікно). 

5. Зошит (шухляда). 6. Гроші (кишеня). 7. Телефон (сумка). 8. Планшет 

(рюкзак). 9. Слова (книжка). 10. Студентки (гуртожиток). 11. Холодильник 

(кухня). 12. Продукти (холодильник). 

 

Завдання 2. Розкрийте дужки, поставте іменник у форму місцевого відмінка. 

Open the brackets, put the nouns in the form of the Locative Case. 

 

1. Квартира (поверх). 2. Зупинка (вулиця). 3. Тато (диван). 

4. Комп’ютер (стіл). 5. Книжки (підвіконня). 6. Текст (сторінка). 7. Сумка 

(стілець). 8. Планшет (ліжко). 9. Мапа (стіна). 10. Країна (мапа). 11. Вправа 

(дошка). 12. Друзі (фото). 
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сидіти – to sit стояти – to stand 

я            сиджу 

ти          сидиш 

він         сидить 

вона      сидить 

воно      сидить 

ми         сидимо 

ви          сидите 

вони      сидять 

я            стою 

ти          стоїш 

він         стоїть 

вона      стоїть 

воно      стоїть 

ми         стоїмо 

ви          стоїте 

вони      стоять 

лежати – to lie  висіти – to hang 

я            лежу 

ти          лежиш 

він         лежить 

вона      лежить 

воно      лежить 

ми         лежимо 

ви          лежите 

вони      лежать 

я            вишу 

ти          висиш 

він         висить 

вона      висить 

воно      висить 

ми         висимо 

ви          висите 

вони      висять 

 

Завдання 3. Прочитайте. Read. 

 

На столі лежить книжка. У кімнаті стоїть шафа. На підлозі лежить 

килим. На стіні висить картина. На полиці стоять книги. Ліворуч стоїть стіл. 

Праворуч стоїть стілець. На підвіконні стоїть ваза. У вазі стоять квіти.  На 

столі стоїть лампа. У кутку стоїть диван і холодильник. Навпроти дивана 

стоять крісла. На кріслі сидить дівчина. На дивані сидить хлопець. На 

підвіконні стоять вазони. На стіні висить полиця. На полиці стоять вазони.   

 

Завдання 4. Утворіть множину іменників. Make plural forms of the nouns. 

 

Однина  Множина  Однина  Множина 

шафа 

вазон 

театр 

вікно 

місто 

пацієнт 

диван 

стілець 

хлопець 

юрист 

книга 

зошит 

 ваза 

підвіконня 

стіл 

стіна 

полиця 

лампа 

картина 

портрет 

годинник 

сторінка 

клієнт 

журналіст 
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Завдання 5. Утворіть запитання. Make up questions. 

Наприклад: – Де лежить книжка? – Книжка лежить на столі.  

 

1. _____________________________ – Квіти стоять у вазі.  

2. _____________________________ – Зошити лежать на підвіконні. 

3. _____________________________ – Телефон лежить у кишені. 

4. _____________________________ – Одяг висить у шафі. 

5. _____________________________ – Холодильник стоїть у кухні. 

6. _____________________________ – Їжа лежить у холодильнику. 

7. _____________________________ – Портрет висить на стіні.  

8. _____________________________ – Стіл стоїть навпроти вікна. 

9. _____________________________ – Картина висить біля полиці. 

10. ____________________________ – Мої друзі сидять на дивані. 

11. ____________________________ – Пацієнт лежить на ліжку. 

12. ____________________________ – Гроші лежать у шухляді. 

 

Завдання 6. Прочитайте і перекладіть текст. Допишіть закінчення 

прикметників. Read and translate the text. Add the endings of the adjectives. 

 

У нашому місті є велик___ нов___ лікарня. У лікарні працюють лікарі 

й медсестри. Сьогодні в лікарні багато людей. 

Це нов___ кабінет. У кабінеті стоїть велик___ коричнев___ стіл. Біля 

столу стоїть стілець. На стільці сидить молод___ лікар. На столі стоїть 

чорн___ комп’ютер і син___ лампа, лежать довг___ олівці. Біля стіни стоїть 

широк___ сір___ диван. На дивані сидить пацієнт. У кутку стоїть висок___ 

біл___ шафа, у шафі лежать документи. У кабінеті біл___ стіни і велик___ 

біл___ вікно, у вікні – зелен___ дерева і красив___ квіти. На підвіконні стоять 

вазони. На стіні висять плакати і картини. На полиці стоять книги. Ці книги 

стар___, але дуже цікав___. 

 

Завдання 7. Утворіть речення з поданих слів. Make the sentences from the 

given words. Наприклад: (Ярина; планшет; новий; чорний) – Це Ярина. У неї 

є планшет. Він новий і чорний. 

 

1. (Турист; рюкзак; старий; коричневий) 

2. (Спортсмен; газета; дешева; нудна) 

3. (Фармацевт; ліки; дорогі) 

4. (Алі; сестра; молода; весела) 

5. (Лікар; халат; новий; білий) 

6. (Викладачка; ноутбук; широкий; довгий) 

7. (Фатеме; кіт; маленький; сірий) 

8. (Бабуся; книжка; нова; цікава) 
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9. (Віктор; брат; швидкий; сильний) 

10. (Марія; друзі; веселі) 

11. (Студенти; завдання; складне; нудне) 

12. (Мій друг; кава; чорна; гаряча) 

 

Завдання 8. Погляньте на свого сусіда/сусідку по парті й розкажіть, що в 

нього/у неї є. Look at your neighbor at the desk and tell us what he / she has. 

Наприклад:  

- Це моя подруга Марва. У неї є чорна сумка, червоні окуляри, великий синій 

зошит. У неї є коричнева куртка і маленький новий планшет. 

 

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання. Answer the questions. 

 

1. Де можна купити продукти?  _______________________________ 

2. Де можна займатися спортом?  _______________________________ 

3. Де можна поїсти?   _______________________________ 

4. Де можна погуляти?    _______________________________ 

5. Де можна працювати?   _______________________________ 

6. Де можна відпочивати?   _______________________________ 

7. Де можна готувати?    _______________________________ 

8. Де можна слухати музику?   _______________________________ 

9. Де можна навчатися?   _______________________________ 

10. Де можна плавати?    _______________________________

  

 

Завдання 10. Доповніть речення прикметниками, поданими нижче. Complete 

the sentences with the adjectives below. 

 

Ця сумка ________________. Цей дідусь ________________. Цей 

телефон ________________.Мої батьки ________________. Твої друзі 

________________? Це завдання ________________. Той чай 

________________? Наш гуртожиток ________________. Моя сім’я 

________________. Наша кімната ________________. Той парк 

________________. Та квартира ________________. Цей день 

________________. 

 

Слова: молодий (-а; -е; -і); гарячий (-а; -е; -і); маленький (-а; -е; -і); 

гарний (-а; -е; -і); новий (-а; -е; -і); старий (-а; -е; -і); дорогий (-а; -е; -і); 

світлий (-а; -е;  

-і); зелений (-а; -е; -і); рожевий (-а; -е; -і); складний (-а; -е; -і); веселий (-а; -е; 

-і); великий (-а; -е; -і). 
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Завдання 11. Прочитайте текст. Read the text. 

 

Це університет. Тут навчаються студенти. В університеті навчаються 

іноземні та українські студенти. 

Це школа. Тут навчаються школярі. У школі навчаються діти. 

Це супермаркет. Тут можна купити продукти. У супермаркеті можна 

купити різні продукти. 

Це гуртожиток. Тут живуть студенти. У гуртожитку живуть дівчата і 

хлопці. 

Це театр. Тут можна подивитися виставу. У театрі можна подивитися 

цікаву виставу. 

Це стадіон. Тут можна грати у футбол. На стадіоні можна грати у 

футбол. 

Це центр. Тут можна побачити пам’ятники. У центрі можна побачити 

багато пам’ятників. 

Це парк. Тут можна відпочивати. У парку можна гарно відпочивати. 

Це кафе. Тут можна поїсти. У кафе можна смачно поїсти. 

 

Числівники «два», «три», «чотири» та іменник 

Numerals «two», «three», «four» and nouns 

 

The numeral two has two forms which depend on the gender of the noun the 

numeral is related to. «Два» for masculine and neuter nouns and «дві» for 

feminine nouns. The forms of numerals three and four stay the same for each 

gender. 

 

 2 3 4 

він 

воно  

вона 

два 

два 

дві 

три 

три 

три 

чотири 

чотири 

чотири 

 

Завдання 12. Розкрийте дужки й утворіть словосполучення, використавши 

відповідні форми числівників. Open the brackets and form the phrases using the 

appropriate numeral forms. 

 

(Один, одна, одне, одні) студент; син; дочка; диван; ручка; вікно; 

запитання; двері. 

(Два, дві) група; квиток; урок; інженер; заняття; дерево; проблема; 

книга; халат; текст; газета. 

(Три) офіс; дошка; пацієнт; країна; відповідь; фонтан; мова; подруга; 

слово; аптека; лекція; клієнт. 

(Чотири) клієнт; аудиторія; композитор; вікно; парк; яблуко; банк; піца; 

річка; шафа; вазон. 
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Прислівники 

Adverbs 

Близько 

Далеко 

Поруч 

Біля (чогось) 

Угорі (вгорі) 

Унизу (внизу) 

Close 

Far 

Near 

Next to (something) 

Above 

Below 

 

Завдання 13. Прочитайте й перекладіть. Read and translate. 

 

Вокзал близько, а магазин – далеко. Аптека близько, а лікарня – далеко. 

Парк близько, а спортзал – далеко. Мої друзі живуть близько, а моя сім’я 

живе далеко. Мій брат навчається близько, а моя сестра навчається далеко. 

Зошит лежить близько, а словник лежить далеко. Мій друг сидить поруч. Мої 

батьки живуть поруч. Наш гуртожиток стоїть біля університету. Автобус 

стоїть біля зупинки. Стілець стоїть біля столу. Ліс угорі, а річка – унизу. 

Лампа вгорі, а килим унизу. Угорі міст, а внизу – дорога. 

 

Завдання 14. Вивчіть напам’ять скоромовку. Learn the tongue twister by heart. 

 

Миші в шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з’їли.  

 

Завдання 15. Прочитайте текст. Опишіть свою кімнату. Read the text. Tell us 

about your own room. 

 

Моя кімната 

Я живу в Києві в гуртожитку номер 13 на вулиці Ломоносова. Моя 

кімната велика, світла, тепла, затишна і красива. Праворуч стоїть великий 

коричневий стіл. На столі стоїть комп’ютер, лежать книги й зошити. Ліворуч 

стоїть ліжко, біля ліжка стоять стільці. На стіні висить картина, карта, 

годинник, полиця. На полиці стоять книги й фотографії. У кутку кімнати 

стоїть біла шафа, у шафі – мій одяг. Тут також є холодильник і крісло, біля 

крісла стоїть висока лампа. У кімнаті одне велике вікно. На підвіконні стоять 

вазони. На підлозі лежить не новий, але гарний килим. Мені подобається моя 

кімната. 
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ТЕМА 10. УПОДОБАННЯ. ЯВИЩА ПРИРОДИ. 

УЛЮБЛЕНА ПОРА РОКУ. ДНІ ТИЖНЯ 

 

Відмінювання дієслів РОБИТИ і ЛЮБИТИ.  

Сonjugation of the verbs РОБИТИ and ЛЮБИТИ 

Я 

Ти 

Він 

Вона 

Воно 

роблю 

робиш 

 

робить 

люблю 

любиш 

 

любить 

 

Ми 

Ви 

Вони 

робимо 

робите 

роблять 

любимо 

любите 

люблять 

 

 

Завдання 1. Заповніть пропуски правильними формами дієслів. Fill in the 

gaps with the proper forms of the verbs. 

 

Я дуже люб___ морозиво. Ми __________ квіти, особливо лілії. 

 

Я роб___ домашнє завдання. Ми не __________ складні вправи, ми 

__________ лише прості і легкі. 

 

Ти люб___ відпочивати в Іспанії? Ви __________ читати журнали? 

 

Що ти зараз тут роб___ ? Де Ви це __________? 

 

Він люб___ літо. Вона люб___ фонтани. Вони __________ пироги. 

 

Він роб___ фото. Я знаю, як вона роб___ суші. Чому вони не __________  

тест? 

 

Зведена таблиця відмінювання іменників у знахідному відмінку 

(однина). Combined table of animate and inanimate singular nouns in the 

accusative case 

 Аnimate noun – КОГО? Іnanimate noun – ЩО? 

 Masculine 

Я люблю брата                   -а 

Віктора 

лікаря                  -я 

героя 

океан 

хліб 

сир 

джемпер 

 Femenine 

Я люблю 

 

 

сестру                  -у 

Наталію               -ю 

 

Україну                 -у 

каву 

Італію                   -ю 

АЛЕ: сіль, осінь 
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 Neuter 

Я люблю  сонце 

море 

какао 

 

Завдання 2. Виберіть правильний займенник: Я, ТИ, ВІН, ВОНА, МИ, ВИ, 

ВОНИ. Choose the correct pronoun: Я, ТИ, ВІН, ВОНА, МИ, ВИ, ВОНИ. 

 

___ любимо маму і тата. ___ люблять тепле море. 

 

___ любить лежати на дивані. ___ не любиш чорний чай? 

 

___ люблю працювати вдома. ___ любите розмовляти англійською? 

 

Зведена таблиця відмінювання іменників у знахідному відмінку 

(множина). Combined table of animate and inanimate nouns in the accusative 

plural 

 Аnimate noun – КОГО? Іnanimate noun – ЩО? 

 Masculine 

Я люблю студентів                   -ів 

лікарів                   

героїв                         -їв 

журнали 

фрукти 

овочі 

 Femenine 

Я люблю студенток                  -ок 

подруг                   

сестер 

книги 

газети 

 

Я люблю Neuter 

  міста                               

села 

моря                                

 

Завдання 3. Складіть речення, використовуючи іменники у знахідному 

відмінку. Write sentences using nouns in the accusative case. 

 

Софія любить (бабуся, Борис, молоко, йогурти). 

Студенти роблять (домашнє завдання, піца, тести, проєкт) разом.  

Я не знаю (місто, викладач, адреса, менеджери).  

Ми розуміємо (текст, вправа, професори, слово). 

Брат читає (книга, журнал, романи, меню).  

Ви слухаєте (кантрі, джаз, рок-група, сонети)? 

Подруга пояснює (граматика, коментар, уроки, дієслово) своєму синові.  

Музикант пише (пісня, ноти, саунд-трек, музика).  

А коли вони дивляться (фільми, програма, інтерв’ю, телевізор)? 
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Наш професор перекладає (словник, енциклопедія, поеми, фраза) з 

англійської мови на українську.  

Я хочу (яблуко, пироги, банан, цукерка) на десерт. 

 

Лексика: земля     небо     повітря     сонце     клімат     погода     прогноз 

погоди     температура (повітря)      градус      пора року (сезон)      канікули 

 

Завдання 4. Закінчіть речення одним із наведених вище словом чи 

словосполученям. Complete the sentences with one of the following words or 

phrases. 

 

В Україні є чотири __________. 

Ми завжди вранці слухаємо _____________. 

Студенти дуже люблять __________.  

Наша __________ – це велика і зелена планета.  

Я знаю, що сьогодні вдень у Києві -1С__________. 

Вдома __________ високе, блакитне, гарне. 

Моя улюблена __________ –  весна, тому що я люблю тепле сонце і квіти.  

В Ісландії, Фінляндії, Австралії, Естонії і Швейцарії екологічно чисте 

__________. 

У Берліні зараз хороша __________, тепло. 

 

ПОРИ РОКУ. ЯВИЩА ПРИРОДИ 

ЩО? 

зима 

весна 

літо 

осінь 

 

КОЛИ? 

взимку 

навесні 

влітку 

восени 

сонце / світить сонце / сонячно / ясно 

дощ / іде дощ 

сніг / іде сніг  

мороз  

вітер / дме вітер / вітряно 

туман / туманно 

град / іде град 

гроза 

блискавка 

холодно 

прохолодно 

тепло 

жарко / спекотно  

ЯКА ПОГОДА? 

зимова 

весняна 

літня 

осіння 

 

Завдання 5. Запишіть слова. Write the words. 

 

1) ПТОЕЛ; 2) КОРАЖ; 3) ІСНГ; 4) НСОЦЕ; 5) АТУМН; 6) ІТВЕР; 

7) ОМРОЗ. 
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Завдання 6. Підберіть слова-антоніми. Choose the antonyms. 

 

Холодно  

Прохолодно 

Дощ 

Мороз 

Сонячно 

Зима 

 

УВАГА!  

1 (21, 31…101) ГРАДУС 

2, 3, 4 (22, 23, 24…) ГРАДУСИ 

0, 5-20 (10, 25, 36, 47…) ГРАДУСІВ 

 
Завдання 7. Працюйте в парах. Говоріть про погоду. Work in pairs. Talk about 
the weather. 
Модель: сонце, тепло, + 20 С. 
– Ти знаєш, яка сьогодні погода? 
– Так, знаю. Сьогодні сонце, тепло, + 20 градусів. 
 
Варіанти:   вітер, дощ, + 3 С; 
  сніг, мороз, - 5 С; 
  дощ, туман, + 15 С; 
  спека, гроза, блискавка, + 32 С; 
  дощ, град, + 21 С; 
  сонце, вітер, + 11 С. 

  

Past 

Яка погода була вчора? 

Present 

Яка погода сьогодні? 

Future 

Яка погода буде завтра? 

 

Вчора було 

прохолодно. 

Вчора світило сонце. 

Вчора йшов / був град. 

 

Сьогодні прохолодно. 

Сьогодні світить сонце. 

 

Сьогодні йде град. 

 

Завтра буде 

прохолодно. 

Завтра буде світити 

сонце. 

Завтра буде (йти) град. 

 

Завдання 8. Працюйте в парах. Говоріть про погоду в різних містах світу. 

Work in pairs. Talk about the weather in different cities around the world. 

Модель:  

– Привіт, Юко! 

– Привіт, Дарино! 

– Юко, яка сьогодні погода в Токіо? 

– У Токіо сьогодні дуже гарна погода: сонячно, вітер, температура повітря + 

31 градус, спекотно. 
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Варіанти:   

У Лондоні вчора -3 С, сніг. 

У Венеції завтра +17 С, вітряно. 

У Парижі сьогодні +5 С, вітер, дощ, град. 

У Варшаві завтра -2 С, морозно, сніг. 

У Брюсселі вчора +7 С, прохолодно, дощ. 

У Берліні сьогодні +22 С, сонячно, тепло. 

У Пекіні вчора -4 С, холодно. 

У Канберрі +19 С, сонце, дощ, блискавка. 

У Вашингтоні -15 С, сніг, мороз, вітер. 

 

Завдання 9. Поставте дієслова у правильну форму. Write the verbs in correct 

form. 

Світити     йти   дути 

 

Позавчора _____________ сильний вітер. 

Сьогодні вранці у Києві буде _____________ сонце. 

Учора цілий день _____________ сніг. 

Завтра опівдні буде _____________ дощ і грім. 

Післязавтра буде дуже холодно, _____________ сніг, _____________ вітер. 

 

Завдання 10. Що? Коли? Виберіть правильне слово в кожне речення. Choose 

the correct word in each sentence. 

 

Осінь чи Восени?  

______________ холодно. 

Соломія любить ______________, тому що це дуже красива пора року.  

Зима чи Взимку? 

_____________ - мій улюблений сезон. 

_____________ дуже гарний ліс. 

Весна чи Навесні? 

_____________ тепло, хороша погода, світить сонце.  

Я люблю _____________, зелену траву, перші квіти. 

Літо чи Влітку? 

_____________ я буду відпочивати в Іспанії. 

_____________ - це сонце, море і канікули. 
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Завдання 11. Утворіть речення. Make sentences. 

Модель: Дядько – літо – Париж. – Дядько влітку був у Парижі. 

 

Олеся – зима – Австралія.  

Діти – осінь – лікарня.  

Туристи – літо – Єгипет.  

Тато – весна – Київ.  

Брат і сестра – зима – готель “Карпати”. 

Василь – осінь – Австралія.  

Співак – весна – театр “Ла Скала”.  

Пенсіонер – літо – парк.  

 

Завдання 12. Прочитайте текст. Складіть до нього 5 запитань і дайте на них 

відповіді. Read the text. Ask 5 questions and answer. 

 

ПОРИ РОКУ 

 

Україна – велика країна у центрі Європи.  Тут є чотири пори року. 

Погода у ці сезони різна. 

В Україні зима зазвичай холодна. Взимку температура повітря -5 – -20 

градусів, лежить сніг, мороз. Дерева стоять чорні і коричневі, а небо сіре. Дні 

короткі, а ночі довгі. 

Навесні у нас тепло: +5 - +15 градусів. Йдуть дощі, вітряно, іноді 

хмарно. Але вже світить сонце. 

Влітку тепло, а часто і жарко: +25 - +35 градусів. Сонце дає тепло. 

Дерева зелені, небо голубе, а квіти червоні, білі, сині, рожеві, жовті й 

фіолетові. Дні довгі, а ночі короткі.  

 Восени температура +15 - -5 градусів. Йдуть дощі, хмарно. Дерева 

стоять жовті і червоні, а небо сіре.  

 

Завдання 13. Напишіть  текст про погоду у своїй країні. Write a text about the 

weather in your country. 

 

Завдання 14. Погодьтеся з вашим співрозмовником. Agree with your 

interlocutor. 

Модель: – Цього року було дуже спекотне літо. – Так, влітку було дуже 

спекотно. 

 

Цього року була холодна зима. 

Цього року буде тепла зима. 

Цього року була нетепла осінь. 

Цього року буде прохолодне літо. 

Цього року була холодна весна. 
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Завдання 15. Прочитайте текст. Позначте, де правда (+), а де ні (-). Read the 

text. Indicate where the truth is (+) and where not (-). 

 

У Києві дуже жарко. 32 градуси. У родини Гнатюків, що приїхала в 

Україну з Канади, багато планів на сьогодні. Вранці вони були у банку, потім 

у зоопарку. Зараз вони на екскурсїї в центрі міста. Екскурсія дуже цікава. У 

Гнатюків хороший гід. Його звуть Микола. Він студент київського 

університету, але влітку працює у туристичній фірмі “Меридіан”. Микола 

дуже добре знає Київ та його історію. 

Оксана Тарасівна: – Ой, як жарко! У Києві завжди так жарко влітку? 

Микола: – Ні, не завжди. Але сьогодні дуже жарко. 32 градуси. Це 

багато. 

Петро Семенович: – Ось кафе. Давайте вип’ємо холодне пиво. 

Оксана Тарасівна: – А тут є кондиціонер? 

Микола: – Є, є. У Києві в кафе є кондиціонери, але вони не завжди 

працюють. 

 

У Києві зараз осінь. ___ Сьогодні 23 градуси. ___ Гнатюки зараз на екскурсії. 

___ Вранці вони були в ресторані “Говерла”. ___ У Гнатюків молодий гід. 

___ Гіда Гнатюків звуть Володимир. ___ Він працює у туристичній фірмі 

«Екватор». ___ Родина Гнатюків іде в кафе. ___ Вони люблять холодний сік. 

___  

ДНІ ТИЖНЯ 

ЩО? КОЛИ? 

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П’ятниця 

Субота –    вихідний / вихідні 

Неділя – 

У понеділок 

У вівторок 

У середу 

У четвер 

У п’ятницю 

У суботу –    у вихідний / у вихідні 

У неділю 

 

Завдання 16. Прочитайте і перекладіть тексти. Read and translate texts. 

 

– Бабусю, який сьогодні день? 

– Понеділок, онуко. 

– А завтра який день буде? 

– Завтра буде вівторок. 

– А коли буде середа? 

– Середа буде післязавтра. 

– Який день був учора? 

– Учора була неділя. 
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– А позавчора, бабусю? 

– Позавчора була субота. 

– Хочу, щоб завжди було вчора і позавчора. 

 

Завдання 17. До кожного іменника на позначення дня тижня доберіть 

прикметник. Add an adjective to each noun for the day of the week. 

Модель: понеділок – важкий понеділок  

 

Дні тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. 

 

Варіанти: легкий, цікавий, холодний, теплий, морозний, успішний, робочий, 

вихідний, важкий.  

 

Завдання 18. Напишіть коли і де був Андрій у кожний день тижня. Write 

when and where Andrew was in each day of the week. 

Модель: У понеділок Андрій був у лікарні 

 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П`ятниця Субота Неділя 

Лікарня університет концерт музей Полтава футбол кафе 

 

Завдання 19. Поділіть кожний текст на слова і запишіть анекдот. Divide 

every text into words and write down an anecdote. 

 

ТУРИСТЗАПИТУЄДИРЕКТОРАГОТЕЛЮСКАЖІТЬУВАСТУТЗАВЖ

ДИЙДЕДОЩНІВЗИМКУЙДЕСНІГ.  

 

ПРОГНОЗПОГОДИЗАВТРАВЯКУТСЬКУВДЕНЬ-

55ГРАДУСІВПІСЛЯЗАВТРАБУДЕТЕПЛО-50. 

 

 УРА!УВИХІДНІБУДЕ+30!УСУБОТУ+15ІВНЕДІЛЮ+15. 

 

 АЯЛЮБЛЮЦЕЙКЛІМАТІВЗИМКУ +14ІВЛІТКУ +14… ДОБРЕТАК 

НЕМАСТРЕСІВ… 

 

Завдання 20. Напишіть, де необхідно, питальні слова ЯКА? ДЕ? КОЛИ? 

ЧОМУ? СКІЛЬКИ? Дайте відповіді на запитання. Write, where necessary, the 

question words WHAT? WHERE? WHEN? WHY? HOW MANY? Аnswer the 

questions. 

 

______ зараз пора року? 

______ ви приїхали у Київ? 

Осінь була тепла чи холодна? 

______ ваша улюблена пора року?  
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______ градусів було вчора? 

______ температура сьогодні? 

______ погода у вас вдома взимку? 

Влітку у вас у країні спекотно? 

______ йдуть дощі у вас вдома? 

Ви любите сніг і мороз?  

______ ваша улюблена погода?  

______ Ви любите вихідні – суботу і неділю?  

______ ви навчаєтеся в університеті? 

______ Ви будете на канікулах? 
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ТЕМА 11. МІСЯЦІ. СВЯТА. ЧАС 

 

Місяці, дати, свята. Порядкові числівники на позначення часу. 

Відповіді на запитання «Яке сьогодні число?», «Котра година?» 

 

Завдання 1. Прочитайте назви місяців відповідно до пір року. Read the names 

of months according to the seasons. 

 

ЗИМА ВЕСНА ЛІТО ОСІНЬ 

Гру́день – 

December   

Сі́чень – January  

Лю́тий – February  

 

Бе́резень – March  

Кві́тень – April  

Тра́вень – May  

 

Че́рвень – June  

Ли́пень – July  

Се́рпень – August  

 

Ве́ресень – 

September  

Жо́втень – 

October  

Листопа́д – 

November  

 

Завдання 2. Вставте пропущені літери. Put in the missing letters. 

 

Б____зень, се____ень, лист_____, ве______нь, л____нь, гру____ь, кві_____, 

січ____, чер_____, л___ий, тр____нь, жовт____. 

 

Завдання 3. З’єднайте назви місяців українською та їх переклад англійською. 

Match the Ukrainian months with their English equivalents. 

 

Січень  August 

Травень March 

Серпень January 

Вересень September 

Березень December 

Липень July 

Грудень  May 

 

Завдання 4. Пронумеруйте місяці по порядку. Number the months in order. 

 

Лютий ___ Серпень ___  Березень ___ 

Квітень ___ Січень ___  Вересень ___ 

Грудень ___ Жовтень ___  Травень ___ 

Червень ___ Липень ___  Листопад ___ 
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Завдання 5. Напишіть попередній і наступний місяці стосовно зазначеного. 

Write the previous and the next months according to the mentioned one.  

 

______________ червень ________________ 

______________ січень __________________ 

______________вересень_________________ 

______________грудень __________________ 

______________липень ___________________ 

 

Завдання 6. Закресліть один зайвий місяць відповідно до українських пір 

року. Cross one extra month according to Ukrainian seasons. 

 

Березень, лютий, квітень, травень; 

червень, липень, вересень, серпень; 

січень, грудень, лютий, листопад; 

серпень, вересень, жовтень, листопад. 

 

Завдання 7. Правильно чи неправильно перекладені слова? Is the word’s 

meaning true or false? 

 

Травень May  

Грудень February  

Серпень  September  

Квітень  April  

Жовтень October  

Лютий  January  

 

Завдання 8. Відредагуйте вимову. Correct the spelling. 

 

Бересень _________________ 

Сичень __________________ 

Жовтен __________________ 

Грудин ________________ 

Лути __________________ 

Квитен _________________ 

Серпінь ________________ 

Лустопат _______________ 

 

Коли? When? 

у грудні – 

in December  

у січні –  

in January 

у березні – 

in March 

у квітні – in April 

у травні – in May 

у червні – in June 

у липні – in July 

у серпні – 

in August 

у вересні – 

in September 

у жовтні – 

in October 
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у лютому – 

in February 

 

у листопаді – 

in November 

 

Завдання 9. Напишіть українською. Write in Ukrainian. 

In October _____________              In July _________________ 

In April _______________        In January _______________ 

In June _______________         In September _______________ 

 

Завдання 10. Напишіть англійською. Write in English. 

У березні ______________             У грудні ________________ 

У травні _______________         У листопаді _______________ 

У серпні _______________        У лютому _________________ 

 

Завдання 11. Прочитайте вірш. Read the verse.  

 

ВІД ЗИМИ І ДО ЗИМИ 

Січень січе, лютий лютує, 

Березень плаче, квітень квітує, 

Травень під ноги стеле травицю, 

Червень збирає сіно в копиці... 

Липень медовий бджілок чарує, 

Серпень чудовий булки дарує. 

Вересень трусить груші в садочку, 

Жовтень гаптує клену сорочку. 

Йде листопад, застеля килими. 

Грудень надходить – початок зими. 

Федір Петров 

 

Завдання 12. Прочитайте приказки та прислів’я. Read the sayings and 

proverbs. 

 

Січень наступає, мороз людей обнімає. 

Лютневий сніг весною пахне. 

Питає лютий, чи ти добре взутий. 

У березні день з ніччю зустрічаються. 

Місяць березень за один день сімох жінок міняє. 

Хто у квітні не сіє, той у вересні не віє. 

Якщо квітень з водою, то травень з травою. 

Сухий квітень – голодний рік. 

Травень ліс одягає – літо в гості чекає.  

Липень – вершина літа. 

Як у серпні дбаєш, так узимку маєш. 
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Вересневий час – сім погод у нас. 

Листопад зимі ворота відчиняє.   

Листопад – вересню онук, жовтню син, зимі рідний брат.  

Грудень рік завершує, а зиму починає. 

 

Завдання 13. Коли це буває в Україні? When this happens in Ukraine? 

 

Світить сонце _______________________________________________ 

Іде дощ ____________________________________________________ 

Іде сніг ____________________________________________________ 

Блискавка і грім ____________________________________________ 

Веселка на небі _____________________________________________ 

Бурульки на дахах ___________________________________________ 

Віє вітер ___________________________________________________ 

Засуха _____________________________________________________ 

Роса _______________________________________________________ 

Туман ______________________________________________________ 

Хмари на небі ________________________________________________ 

Мороз _______________________________________________________ 

 

Завдання 14. Коли це буває в твоїй рідній країні? When this happens in your 

home country? 

 

Світить сонце _______________________________________________ 

Іде дощ ____________________________________________________ 

Іде сніг ____________________________________________________ 

Блискавка і грім ____________________________________________ 

Веселка на небі _____________________________________________ 

Бурульки на дахах ___________________________________________ 

Віє вітер ___________________________________________________ 

Засуха _____________________________________________________ 

Роса _______________________________________________________ 

Туман ______________________________________________________ 

Хмари на небі ________________________________________________ 

Мороз _______________________________________________________ 

 

Завдання 15. Прочитайте і перекладіть. Read and translate. 

 
У січні ми святкуємо Новий рік. У лютому ми святкуємо День святого 

Валентина. У березні ми святкуємо прихід весни. У квітні або у травні ми 
святкуємо Великдень. У травні ми святкуємо День праці.  

У січні йде сніг. У лютому великі морози. Березень – перший місяць 
весни, але часто у березні дуже холодно. У квітні зеленіє трава. У травні 
цвітуть каштани. У червні ми ходимо на річку купатися. У липні збирають 
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мед. У серпні збирають урожай. У вересні починається новий навчальний рік. 
У жовтні жовтіє листя. У листопаді опадає листя з дерев. У грудні замерзає 
земля і на річках та озерах з’являється крига. 

 

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ. Ordinal Numerals 

 

Кількісні числівники. 

Cardinal Numerals. 

Порядкові числівники. 

Ordinal Numerals. 

1 оди́н 1st пе́рший (-а, -е) 

2 два 2nd дру́гий (-а, - е) 

3 три 3rd тре́тій (-я, - є) 

4 чоти́ри 4th четве́ртий (-а, -е) 

5 п’ять 5th п’я́тий (-а, -е) 

6 шість 6th шо́стий (-а, -е) 

7 сім 7th сьо́мий (-а, - е) 

8 ві́сім 8th во́сьмий (-а, -е) 

9 де́в’ять 9th дев’я́тий (-а, -е) 

10 де́сять 10th деся́тий (-а, -е) 

 

Кількісні числівники. 

Cardinal Numerals. 

Порядкові числівники. 

Ordinal Numerals. 

11 одина́дцять 11th одина́дцятий (-а, -е) 

12 двана́дцять 12th двана́дцятий (-а, - е) 

13 трина́дцять 13th трина́дцятий (-а, - е) 

14 чотирна́дцять 14th чотирна́дцятий (-а, -е) 

15 п’ятна́дцять 15th п’ятна́дцятий (-а, -е) 

16 шістна́дцять 16th шістна́дцятий (-а, -е) 

17 сімна́дцять 17th сімна́дцятий (-а, - е) 

18 вісімна́дцять 18th вісімна́дцятий (-а, -е) 

19 дев’ятна́дцять 19th дев’ятна́дцятий (-а, -е) 

 

Кількісні числівники. 

Cardinal Numerals. 

Порядкові числівники. 

Ordinal Numerals. 

20 два́дцять 20th двадця́тий (-а, -е) 

30 три́дцять 30th тридця́тий (-а, -е) 

40 со́рок 40th сороко́вий (-а, -е) 

50 п’ятдеся́т 50th п’ятдеся́тий (-а, -е) 

60 шістдеся́т 60th шістдеся́тий (-а, -е) 

70 сімдеся́т 70th сімдеся́тий (-а, -е) 

80 вісімдеся́т 80th вісімдеся́тий (-а, -е) 

90 дев’яно́сто 90th дев’яно́стий (-а, -е) 

100 сто 100th со́тий (-а, -е) 
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Яке сьогодні число? What’s the date today? 

Запам’ятай! Remember! 

 

Ordinal Num. (in Neuter Gender) + Month (in Genitive Case) 

 

Родовий відмінок місяців. Genitive Case of the Months 

Nominative Case Change of ending Genitive Case 

січень -ень → -ня січня 

лютий -ий → -ого лютого 

березень -ень → -ня березня 

квітень -ень → -ня квітня 

травень -ень → -ня травня 

червень -ень → -ня червня 

липень -ень → -ня липня 

серпень -ень → -ня серпня 

вересень -ень → -ня вересня 

жовтень -ень → -ня жовтня 

листопад +а листопада 

грудень -ень → -ня грудня 

 

Наприклад/ For example: десяте квітня, дванадцяте листопада. 

 

Write today’s date. 

_________________________________________________________ 

 

Завдання 16. Напишіть дати відповідно до вказаного часу. Write the dates for 

the time phrases below. 

 

Учора ________________________________________________ 

Завтра ________________________________________________ 

Позавчора _____________________________________________ 

Післязавтра ____________________________________________ 

Тиждень тому ___________________________________________ 

Місяць тому _____________________________________________ 

Наступний четвер _________________________________________ 

Минула п’ятниця __________________________________________ 
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Родовий відмінок порядкових числівників. 

The Genitive Case of Ordinal Numerals. 

 

Перш-ий – перш-ого 

 

 

Одинадцят-ий – Одинадцят-ого 

Другий – другого 

Четвертий – четвертого 

П’ятий – п’ятого 

Шостий – шостого 

Сьомий – сьомого   

Восьмий – восьмого  

Дев’ятий – дев’ятого  

Десятий – десятого  

Але! Третій – третього 

Дванадцятий – дванадцятого  

Тринадцятий – тринадцятого  

Чотирнадцятий – чотирнадцятого  

П’ятнадцятий – п’ятнадцятого  

Шістнадцятий – шістнадцятого  

Сімнадцятий – сімнадцятого  

Вісімнадцятий – вісімнадцятого  

Дев’ятнадцятий – дев’ятнадцятого  

 

Двадцятий – двадцятого                          Тридцятий – тридцятого  

 

 

Двадцять перший – двадцять першого; тридцять перший – тридцять першого  

 

Двадцять другий – двадцять другого 

Але! Двадцять третій – двадцять третього  

Двадцять четвертий – двадцять четвертого 

Двадцять п’ятий – двадцять п’ятого  

Двадцять шостий – двадцять шостого 

Двадцять сьомий – двадцять сьомого 

Двадцять восьмий – двадцять восьмого 

Двадцять дев’ятий – двадцять дев’ятого  

 

Завдання 17. Утворіть родовий відмінок порядкових числівників. Make the 

Genitive Case of Ordinal Numerals. 

 

On the 1st, on the 3rd, on the 10th, on the 15th, on the 2nd, on the 20th, on the 17th, on 

the 23rd, on the 5th, on the 7th, on the 11th, on the 26th, on the 31st, on the 4th, on the 

12th, on the 23rd, on the 8th, on the 20th, on the 19th, on the 30th.   

 

When? – On the 1st of September. 

Коли? – Першого вересня.   

 

The Genitive Case of Ordinal Numeral + Genitive Case of the Month 
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Завдання 18. Завершіть речення. Finish the sentences. 

Model: Моя подруга народилася сьомого вересня. 

 

Я народився (народилася) _____________________________ 

Мій брат народився __________________________________ 

Моя сестра народилася _______________________________ 

Моя мама народилася ________________________________ 

Мій тато народився __________________________________ 

Моя бабуся народилася _______________________________ 

Мій дідусь народився _________________________________ 

Моя тітка народилася _______________________________ 

Мій дядько народився ______________________________ 

Мій друг народився ________________________________  

 

Завдання 19. Утворіть з вище наведених речень питальні, використовуючи 

питальне слово «Коли». Make questions, using question word “When”, from the 

sentences above. 

For example: Коли ти народився? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Завдання 20. Прочитайте діалог. Перекладіть. Read the dialogue. Translate. 

 

- Галю, скажи будь ласка, коли твій день народження? 

- Мій день народження 15 травня. А твій? 

- А мій день народження 10 березня. 

- А коли народився твій брат? 

- Мій брат народився восени, 2 жовтня. А коли народилася твоя сестра? 

- А моя сестра народилася влітку, 21 липня. 

- Я знаю, що твоя мама народилася навесні. 

- Так, її день народження 30 квітня. А тато народився взимку, 17 грудня.  
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Завдання 21. Створіть власний діалог, використовуючи попередній як 

зразок. Make your own dialogue, using the previous one as an example. 

 

Завдання 22. Прочитайте про державні свята в Україні та напишіть 

числівники відповідно до зразка. Read about national holidays in Ukraine and 

write the Numerals according to the model. 

Model: 1 січня (першого січня) – Новий рік.  

 

8 березня (_____________________) – Міжнародний жіночий день. 

1 травня (______________________) – Міжнародний день праці. 

8 травня (___________________) – День пам’яті та примирення.  

28 червня (________________________________) – День Конституції 

України. 

24 серпня (________________________________) – День Незалежності 

України. 

14 жовтня (_____________________________) – День захисника України.  

 

Котра година? What time is it? 

 

Ordinal Numerals, Feminine Gender + година 

 

12:00 - дванадцята           1:00 - перша  

11:00 - одинадцята 2:00 – друга 

10:00 - десята            3:00 – третя 

 

9:00 – дев’ята      4:00 – четверта 

8:00 - восьма        5:00 – п’ята 

7:00 - сьома         6:00 - шоста 

 

 

1 (одна) 
21 (двадцять одна) 
31 (тридцять одна) 
41 (сорок одна) 
51 (п’ятдесят одна)  

 
 
 

+ хвилина 

2 (дві)  
3 (три)  
4 (чотири) 
22 (двадцять дві)  
23 (двадцять три)  
24 (двадцять чотири)  
32–34, 42–44, 52–54 

 
 

 
+ хвилини 

 

 

година 
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5-20, 25-30, 35-40, 45-50 

(Cardinal Numerals) 

 

+ хвилин 

 

Завдання 23. Напишіть час словами. Використовуйте прислівник «зараз». 

Write the times in words. Use the Adverb “Now”. 

Наприклад. For example:  

 

8:12 – Зараз восьма година дванадцять хвилин. 

5:25 –  ____________________________________ 

4:40 –  ____________________________________ 

12:10 – ____________________________________ 

7:17 –   _____________________________________ 

8:15 –   _____________________________________ 

7:01 –   _____________________________________ 

6:37 –   _____________________________________ 

7:53 –  ______________________________________ 

 

a quarter – чверть  

 

…:15 – чверть + на+ Ordinal Numeral (Accusative case, feminine, singular); 

02:15 – чверть на третю (a quarter past 2) 

 

Завдання 24. Напишіть самостійно. Write by yourself. 

 

4:15 – ______________________________ 

6:15 – ______________________________ 

2:15 – ______________________________ 

7:15 – ______________________________ 

9:15 – ______________________________ 

 

…:45 – за чверть (Nominative case, feminine, singular) + Ordinal Numeral 

(Nominative case, feminine, singular); 

02:45 – за чверть третя (a quarter to 3)  

 

Завдання 25. Напишіть самостійно. Write by yourself. 

 

9:45 – __________________________________ 

5:45 – __________________________________  

7:45 – __________________________________ 

11:45 – _________________________________ 

8:45 – ___________________________________ 
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a half past – пів на 

 

…:30 – пів + на + Ordinal Numeral (Accusative case, feminine, singular); 

05:30 – пів на шосту (a half past 5); 

 

Завдання 26. Напишіть самостійно. Write by yourself. 

 

6:30 – ______________________________ 

2:30 – ______________________________ 

9:30 – ______________________________ 

12:30 – _____________________________ 

4:30 – ______________________________ 

 

Завдання 27. Напишіть час словами. Використовуйте конструкції «чверть 

на», «за чверть», «пів на». Write the times in words. Use the constructions 

«чверть на», «за чверть», «пів на». 

 

11:10 – ___________________________________________ 

2:30 – ____________________________________________ 

6:15 – ____________________________________________ 

9:45 – ____________________________________________ 

12:00 – ___________________________________________ 

7:50 – ____________________________________________ 

10:05 – ___________________________________________ 

3:00 – ____________________________________________ 

10:15 – ___________________________________________ 

4:40 – ____________________________________________ 

8:20 – ____________________________________________ 

12:30 – ___________________________________________ 

5:45 – ____________________________________________ 

 

Запам’ятай! Remember! 

 

Частини доби. The main parts of the day are: 

 

 ранок – morning (apprx. 04:00-12:00) 

 полудень, обід – noon (12:00) 

 після обіду, день – afternoon (apprx.12:00-17:00) 

 вечір – evening (apprx.18:00-22:00) 

 північ – midnight (00:00) 

 ніч – night (apprx. 23:00-03:00) 
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Якщо ви хочете уточнити частину доби, вживайте ці слова у родовому 

відмінку однини. If you want to clarify the part of the day, use these words in 

Genitive Case, Singular. 

 

Nominative Case Genitive Case 

ранок ранку 

день дня 

вечір вечора 

ніч ночі 

 

Наприклад. For example: 

6:00 a.m. – шоста година ранку 

9:00 p.m. – дев’ята година вечора. 

1:00 a.m. – перша година ночі. 

 

Завдання 28. Напишіть самостійно. Write by yourself. 

 

7:00 p.m. –  _______________________________________ 

3:00 a.m. – ________________________________________ 

2:00 a.m. – ________________________________________ 

4:00 p.m. – ________________________________________ 

10:00 a.m. – _______________________________________ 

8:00 p.m. – ________________________________________ 

 

О котрій годині? – At what time? 

о + Ordinal Numeral (Dative Case, Feminine, Singular) + годині + Cardinal 

Numeral (Nominative Case, Feminine, Plural) + хвилин. 

 

Наприклад. For example: 

At 2:00 – О другій годині.   

At 2:10 – О другій годині десять хвилин. 

At 01:15 – О першій годині п’ятнадцять хвилин / о чверть на другу. 

At 01:30 – О першій годині тридцять хвилин/ о пів на другу. 

At 11:00 – Об одинадцятій годині. 

 

Завдання 29. Напишіть самостійно. Write by yourself. 

 

At 3:15 – ___________________________________ 

At 01.00 – __________________________________ 

At 10.00 – __________________________________ 

At 12:40 – __________________________________ 

At 7:05 – ___________________________________ 

At 8:35 – ___________________________________ 
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At 10.25 – __________________________________ 

At 02:30 – ___________________________________ 

At 11:00 – ____________________________________ 

At 05:15 – ____________________________________ 

 

Завдання 30. Завершіть діалоги. Complete the dialogues. 

 

- Котра ________? 

- Шоста _________ десять ____________. 

 

- О котрій починається фільм? 

- О _____   ______  другу. 

 

- О _______ годині завершується заняття? 

- О  четвертій __________  двадцять ____________. 

 

- О котрій зачиняється магазин? 

-  ____  одинадцятій _________  вечора. 

 

Завдання 31. Перекладіть на українську. Translate into Ukrainian. 

 

On Sunday at 3 o’clock. 

_____________________________________________________________ 

On Wednesday at quarter past 2. 

______________________________________________________________ 

On Thursday at half past 5. 

______________________________________________________________ 

On Monday at quarter to 7. 

____________________________________________________________ 

In the morning at ten past 7. 

____________________________________________________________ 

In the evening at quarter past 10.  

_____________________________________________________________ 

At night at 2 o’clock. 

_____________________________________________________________ 

 

Завдання 32. Відгадайте загадки і вивчіть ще одне слово. Guess the riddles 

and learn one more word. 

 

Що може в один і той самий час стояти, висіти, ходити, лежати і казати 

правду? 

_____________________ 
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Що іде без упину? 

_____________________ 

Що за штука і день і ніч стука? 

______________________ 

 

Завдання 33. Прочитайте приказки про час. Вивчіть на пам’ять будь-які три. 

Read the sayings about time. Memorize any three. 

 

На все свій час. 

Час все лікує. 

Час – найліпший лікар. 

Час усього навчить. 

Час за гроші не купиш. 

 

Лексика 

Vocabulary 

 
Місяці: 
грудень   
січень  
лютий  
березень  
квітень 
травень 
червень  
липень  
серпень 
вересень  
жовтень  
листопад 
 
Явища природи: 
світить сонце 
іде дощ  
іде сніг  
бурульки на дахах 
блискавка 
грім  
віє вітер  
веселка на небі 
засуха  
туман 
хмари на небі 
роса 
мороз 
 

Свята: 
Новий рік 
День святого Валентина 
Великдень 
Міжнародний день праці 
Міжнародний жіночий день 
День пам’яті та примирення 
День Конституції України 
День Незалежності України 
День захисника України 
день народження 
 
*** 
святкувати 
озеро (озера) 
річка (річки) 
холод 
трава 
листя 
дерево (дерева) 
каштан (каштани) 
цвісти 
купатися 
починатися 
з’являтися 
жовтіти 
опадати 
замерзати 
крига 

Дата: 
число  
сьогодні 
учора / вчора 
завтра 
післязавтра 
позавчора 
тиждень тому 
місяць тому 
наступний 
минулий  
народитися 
 
Час: 
година 
хвилина 
Котра година? 
О котрій годині? 
годинник 
Коли?  
зараз 
чверть на 
за чверть 
пів на 
ранок 
полудень 
обід 
після обіду 
день 
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*** 
починатися 
завершуватися 
без упину  
зачинятися  
стояти  
висіти 
ходити 
лежати 
стукати  
казати правду 

мед 
урожай 
земля 
новий 
навчальний рік 
навчати 
гроші  
купувати 
лікар  
лікувати 

вечір 
північ 
ніч 
час 
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ТЕМА 12. ХОБІ. УЛЮБЛЕНІ ЗАНЯТТЯ І ЩОДЕННІ СПРАВИ 

 

Лексика 

Vocabulary 

грати 

гуляти 

подобатися 

співати 

танцювати 

відпочивати 

дивитися 

вміти 

могти 

нудний 

акордеон 

скрипка 

піаніно 

крикет 

баскетбол 

волейбол 

бейсбол 

бадмінтон 

шахи 

найбільше 

найменше 

щодня 

часто 

іноді  

інколи 

рідко 

ніколи 

завжди 

 

Відмінювання дієслів ГРАТИ і ГУЛЯТИ. 

Conjugation of the verbs ГРАТИ and ГУЛЯТИ 

 

Person грáти – І (to play) 

 

гуля́ти – (to walk, to stroll) 

singular plural singular plural 

1 я грáю ми грáємо я гуля́ю ми гуля́ємо 

2 ти грáєш 

(грáй!) 

ви грáєте 

(грáйте!) 

ти гуля́єш 

(гуля́й!) 

ви гуля́єте 

(гуля́йте!) 

3 він/вона грáє вони 

грáють 

він/вона гуля́є вони гуля́ють 

 

Вживання дієслова ПОДОБАТИСЯ (to like) в теперішньому часі. The use 

of the verb ПОДОБАТИСЯ (to like) in Present tense 

Мені подобається цей фільм. I like this movie. – singular noun 

Вам подобається та пісня. You like that song. – singular noun 

Мені подобаються ці фільми. I like these movies. – plural noun 

Вам подобаються ті пісні. You like those songs. – plural noun 

 

Possessive pronoun in Dative case + подобається + singular noun 

Possessive pronoun in Dative case + подобаються + plural noun 

 

When the subject is a singular noun: 

мені подобається нам подобається 

тобі подобається вам подобається 

їй / йому подобається їм подобається 
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When the subject is a plural noun: 

мені подобаються нам подобаються 

тобі подобаються вам подобаються 

їй / йому подобаються їм подобаються 

 

Keep in mind! In English what you like is the object. In Ukrainian what you like 

is the subject. For example: Тобі подо́бається ця книга? Do you like this 

book? 

The subject of the Ukrainian sentence is книга, a singular noun; therefore the verb 

has a singular ending, подо́бається. 

If you use a verb with the verb подо́батися, it will also require a singular ending - 

подо́бається. Мені подобається малювати картини.  

цікавий / нецікавий  нудни́й - boring 

 

Завдання 1. Прочитайте і перекладіть діалоги. Read and translate the 

dialogues. 

 

Мені подобається грати на стадіоні. А тобі? – Мені теж. На стадіоні часто 

грають мої друзі.  

Я люблю гуляти в парку, там дуже гарно. А ви де гуляєте? – Я гуляю з 

сестрою біля будинку. 

Це місце дуже цікаве, нам подобається тут гуляти. – Так, і мені теж. Тут 

приємно гуляти. 

Цей фільм дуже нудний, він мені не подобається. – Так, це правда. Можливо, 

інший фільм буде цікавий. 

Ця вправа нецікава, вона дуже складна; я не знаю, як її робити. – Ні, вона 

нескладна. Я буду її робити. 

 

найбі́льше the most 

найме́нше the least 

 

Завдання 2. Вставте правильні форми займенників і дієслова ПОДОБАТИСЯ 

у питаннях і дайте відповіді на них. Complete the questions using the correct 

forms of pronouns and the verb ПОДОБАТИСЯ, and answer them. 

Зразок / Model: (Він) подобається література? Йому подобається література?  

- Так, він любить читати, йому подобається література.  

 
(Ти)______ подоба...ться грати в шахи? 
(Вона)______ подоба…ться цікаві комп’ютерні ігри? 
Що (ви)_______ найбільше подоба…ться в кіно? 
Що (ти) _________ найменше подоба…ться в університеті? 
Де (вони) _______ не подоба…ться працювати? 
(Він)_______ подоба…ться розмовляти українською мовою з тобою? 
(Ви) _______ дуже подоба…ться українські фільми? 
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(Ми) ______ подоба…ться жити в Україні? 
Які пісні (ви) _________ найбільше подоба…ться? 

 

Дієслово ГРАТИ+ прийменники НА, У/В  

The verb ГРАТИ (to play) + prepositions НА, У/В. 

To play any game To play any music instrument 

грати + у/в + unchanged noun:  

грати в гру (і́гри) – to play a game 

(games) 

грати в ша́хи – to play chess 

грати в те́ніс – to play tennis 

грати у футбо́л – to play football 

грати в кри́кет – to play cricket 

грати в баскетбо́л – to play basketball 

грати у волейбо́л – to play volleyball 

грати в бейсбо́л – to play baseball 

грати в бадмінто́н – to play badminton 

грати + на + locative case:  

грати на піані́но – to play the piano 

грати на гіта́рі – to play the guitar 

грати на акордео́ні – to play the 

accordion 

грати на скри́пці – to play the violin 

скри́пка – the violin 

 

 

Завдання 3. Прочитайте і перекладіть, дайте відповіді на питання в тексті. 

Read and translate, answer the questions in the text. 

 

Я граю в цю гру. А в які ігри граєш ти? 

Ти найбільше любиш грати на скрипці. А вона найбільше любить грати на 

акордеоні. 

Ми граємо в теніс. А ви граєте в теніс? 

Вони грають у футбол на стадіоні. А ти граєш у футбол? 

Йому найменше подобається грати в шахи. А що найменше подобається вам? 

Він любить грати в крикет із друзями. А вона любить грати в крикет? 

Ми любимо грати у волейбол. А ти любиш грати у волейбол? 

 

Завдання 4. Виправте помилки у формах дієслова ГРАТИ. Correct the 

mistakes in the forms of the verb ГРАТИ. 

 

Ви добре граємо в бадмінтон. А вони добре граєте у бадмінтон? 

Ти грає на гітарі, а Абхішек граєш на піаніно. А їхні друзі грауть на скрипці? 

Вона погано грае у баскетбол, а він дуже добре граєш у баскетбол. А ви 

граємо у баскетбол? 

Мої друзі добре грают у бейсбол. А вона граєте у бейсбол? 

Я грайу в цю гру сьогодні. А де буде наступна гра? 

Мені подобається грате на гітарі. Вона чудово гра на акордеоні. 
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Відмінювання дієслів СПІВАТИ, ВІДПОЧИВАТИ і ДИВИТИСЯ. 

Conjugation of the verbs СПІВАТИ, ВІДПОЧИВАТИ and ДИВИТИСЯ 

Person співáти – І (to sing) 

 

відпочивáти – І (to have a rest) 

singular plural singular plural 

1 я співáю ми співáємо я відпочивáю ми відпочивáємо 

2 ти співáєш 

(співáй!) 

ви співáєте 

(співáйте!) 

ти відпочивáєш 

(відпочивáй!) 

ви відпочивáєте 

(відпочивáйте!) 

3 він/вона 

співáє 

вони 

співáють 

він/вона 

відпочивáє 

вони 

відпочивáють 

 

Keep in mind that in Ukrainian many verbs with the infinitive suffix -ва- lose 

it in the Present tense: дякувати – дяку-, запрошувати – запрошу-, давати – 

да-, продавати – прода-, купувати – купу-, малювати – малю-, танцювати – 

танцю-. 

 

Person танцювáти – І (to dance) диви́тися – ІІ (to look, to watch) 

 

singular plural singular plural 

1 я танцю́ю ми танцю́ємо я дивлю́ся (-сь) ми ди́вимося 

2 ти танцю́єш 

(танцю́й!) 

ви танцю́єте 

(танцю́йте!) 

ти ди́вишся 

(диви́сь!) 

ви ди́витеся (-

сь) 

(диві́ться!) 

3 він/вона 

танцю́є 

вони танцю́ють він/вона 

ди́виться 

вони ди́вляться 

Ди́вишся → шся [с’:а]; ди́виться, ди́вляться → ться [ц’:а] 

 

Завдання 5. Прочитайте і перекладіть. Read and translate. 

 

Я дивлюся цікавий фільм. Ти дивишся нудний серіал? Ми танцюємо 

разом. Він дивиться хороший концерт. Ти танцюєш дуже добре. Ми 

дивимося цікаву програму. Ви дивитеся цікаві новини? Він танцює тут? Вони 

дивляться цікавий фільм у кіно. Вона любить танцювати? Вони танцюють 

дуже часто. 

у вільний час  in free time 

Що ти робиш у вільний час? У вільний час я гуляю, відпочиваю, співаю, 

танцюю. 

Що він (вона) робить у  вільний час? У вільний час він  читає, вона 

гуляє, він відпочиває,  вона співає,  він грає,  вона танцює. 

Що вони роблять у вільний час? У вільний час вони читають, гуляють, 

відпочивають, співають і грають, а також танцюють. 
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Завдання 6. Дайте відповіді на запитання. Answer the questions. 

 

Що робить твій брат у вільний час? 

_________________________________________________________________ 

Що робить твоя мама у вільний час? 

_________________________________________________________________ 

Що робить твоя сестра у вільний час? 

_________________________________________________________________ 

Що ти робиш у вільний час? 

_________________________________________________________________ 

Що роблять твої друзі у вільний час? 

_________________________________________________________________ 

 

Завдання 7. З’єднайте дві частини речення. Connect two parts of the sentence. 

 

Ми співаємо дуже цікаву картину (дуже цікаві 

картини). 

Вони відпочивають нудний фільм (нудні фільми). 

Ти малюєш цікаву книгу (цікаві книги). 

Я дивлюся домашнє завдання (домашні завдання). 

Ви читаєте біля моря. 

Вона перекладає музику. 

Він слухає гарну пісню (гарні пісні). 

Викладач пояснює великий текст (великі тексти). 

 

Завдання 8. Допишіть закінчення цих дієслів. Supply the missing endings of 

these verbs. 

 

Я дивл…ся цікавий концерт. Ми відпочива… біля річки. Я гуля… з моїм 

братом. Ви див…ся новий фільм. Ви співа… цю пісню. Вони див…ся 

футбол. Я гра… на гітарі. Ти чита… цікаву книгу.  Він танц… дуже гарно. 

Вона гра… в шахи.  Вони гуля… у центрі міста. Ви відпочива… тут разом. 

Вона чита… завдання до тексту. Вони гра… у нову цікаву гру. Ми гуля… з 

його подругою. Вони танцю… разом. Ти співа… дуже гарно. Він відпочива… 

в суботу. Я чита… граматичне завдання. Вони  відпочи… біля Києва. Я 

співа… мою улюблену пісню. Ти відпочи… мало. Ми чита… твій текст. 

Вони співа… українські пісні. Ви гуля… з собакою.  



119 

 

Завдання 9. Прочитайте текст, перекладіть його і дайте відповіді на 

запитання. Read the text, translate it and answer the questions. 

 
Це українська студентка, її звати Марія. Вона живе в Києві і навчається 

в університеті. Вона багато навчається, але й часто відпочиває. Марія – 
розумна і гарна дівчина. Вона любить співати, читати книги, дивитися 
телевізор, гуляти, ходити в кіно. Її хобі – співати пісні. Марія чудово співає. 
Усі її друзі люблять слухати, як вона співає. Вона часто співає українські 
пісні. Марія добре розмовляє англійською і також любить співати англійські 
пісні. 

1. Звідки ця студентка? 
2. Де живе Марія? 
3. Що любить робити Марія? 
4. Яке її хобі? 
5. Що співає Марія? 
 

Прислівники частотності. Adverbs of frequency 
щодня́ every day 
ча́сто often 
і́ноді / і́нколи sometimes 
рі́дко rarely 
ніко́ли never 
завжди́ always 

 
Завдання 10. Складіть запитання і напишіть відповіді на них за зразком. 
Make up the questions and replies to them according to the model. 
Зразок / Model: - Що ти часто робиш на вулиці? 
 

- Я часто гуляю на вулиці. / Я ніколи не читаю на вулиці. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що ти 
 

щодня 
 

 
 
 

робиш 
 

вдома? 
 
в університеті? 
 

іноді 
 

на вулиці? 

часто 
  

 
 

не робиш 

на стадіоні? 
 

рідко 
 
 

у клубі? 

ніколи на концерті? 
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Завдання 11. Розкрийте дужки, використавши відповідні форми дієслів 

теперішнього часу. Open the brackets using the correct verb forms in Present 

Tense. 

 

Я щодня ______ (перекладати) книгу і _____ (писати) завдання. Ви іноді 

_________ (гуляти) в парку і ________ (грати) в крикет і теніс. Він 

_______(любити)  часто співати пісні. Ти ніколи не ________(розмовляти) 

нашою мовою. Ви _________ (відпочивати) біля річки і ________ (лежати) на 

піску. Вони ________(співати) пісні рідною мовою. Ми ________(хотіти) 

розуміти все, що каже викладач. Вона ________(знати) мого друга. Ти 

___________ (працювати) в магазині. Ви ______(дивитися) серіал «Доктор 

Хаус» сьогодні. Вони __________(читати) цікавий текст. 

Вони________(дивитися) фільм про новий медичний метод лікування. Вона 

________(робити) це завдання дуже швидко. Ми _________ (знати) будову 

тіла. Ви___________ (працювати) в лабораторії і __________ (робити) 

лабораторну роботу. Ви __________ (думати) про медицину. Вони 

__________(писати) тест. Вони________ (танцювати) під цю музику. Я зараз 

_______ (жити) у Києві. 

 

Відмінювання дієслів ВМІТИ і МОГТИ. 

Conjugation of the verbs ВМІТИ and МОГТИ 

Person вмíти – І (to know how to do 

smth) 

 

могти́ – І (can, to be able) 

singular plural singular plural 

1 я вмі́ю ми вмі́ємо я мо́жу ми мо́жемо 

2 ти вмі́єш ви вмі́єте ти мо́жеш ви мо́жете 

3 він/вона вмі́є вони вмі́ють він/вона мо́же вони мо́жуть 

 

(мо́жу, мо́жеш, мо́же, мо́жемо, мо́жете, мо́жуть) + Іnfinitive 

 

Завдання 12. Прочитайте і перекладіть. Read and translate. 

 
Я можу добре розмовляти українською мовою. Я можу писати 

українською мовою. Я можу йти? 
Ти можеш добре розмовляти французькою мовою. Ти можеш іти. 
Він може добре розмовляти англійською мовою. Він (вона) може писати 

тест. 
Вона може швидко розмовляти перською мовою. 
Ми можемо дуже добре розмовляти  українською  мовою. Ми можемо 

сідати. 
Ви можете добре розмовляти мовою гінді. Ви можете слухати музику. 
Вони можуть дуже добре розмовляти мовою малаялам. Вони можуть 

читати нові слова. 
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Завдання 13. Вставте правильні форми дієслова могти. Supply the correct 

forms of the verb могти. 

 

Ви __________ (могти) бути разом. Я _________(могти) читати швидко. Ми 

ніколи не _________(могти) гуляти з собакою. Ти часто _________(могти) 

сидіти біля річки. Вони рідко _________(могти) бачити маму. Вона 

_________(могти) вільно розмовляти українською мовою. Він не 

_________(могти) відпочивати без тебе. Ми щодня _________(могти) писати 

вправи. Я не _________(могти) жити без тебе. 

 

(вмі́ю, вмі́єш, вмі́є, вмі́ємо, вмі́єте, вмі́ють) + Іnfinitive 

 

Завдання 14. Прочитайте і перекладіть. Дайте відповіді на запитання. Read 

and translate. Answer the questions. 

 

Я вмію розмовляти англійською мовою. А що вмієш ти? 

Вона вміє добре розмовляти українською мовою. А що вміє твоя сестра? 

Ти вмієш добре грати у футбол. А що вміє твій друг? 

Він не вміє грати на гітарі. А що не вмієш ти? 

Ми не вміємо писати правильно. А що не вміють вони? 

Ви вмієте читати швидко. А що вмієте швидко робити ви? 

Вони вміють гарно танцювати. А що ви вмієте гарно робити? 

 

Завдання 15. Вставте правильні форми дієслова вміти. Supply the correct 

forms of the verb вміти. 

 

Я не ________(вміти) говорити дуже повільно. Вони ________(вміти) 

читати французькою мовою, але не ________(вміти) писати нею. Ти дуже 

добре ________(вміти) робити ці вправи. Вона не ________(вміти) 

перекладати швидко. Ти ________(вміти) співати? Він ________(вміти) гарно 

писати. Ви ________(вміти) грати в крикет? Ми ________(вміти) гарно 

танцювати. 

 
Завдання 16. Відредагуйте речення. Make corrections in the sentences. 
 
1. Я шодня могу грати в щахи.  
2. Ми вміемо малувати гарні картине. 
3. Вона можи гарно грать на скрипце. 
4. Вони лублать спивати пісні рідноу мовою. 
5. Найбилше ім подобается видпочвати вдома. 
6. Цей філм подобаються мени найменьше. 
7. У вілни час ти лубиш розмовлати по талефону. 
8. Ви дивитися новий сериал дуже часто. 
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Завдання 17. Прочитайте і перекладіть. Дайте відповіді на запитання. 

Розкажіть про ваші хобі. Read and translate. Answer the questions. Tell about 

your hobbies. 

 

Наші хобі  

Добрий день! Мене звати Андрій Мороз. Мені вісімнадцять років. Я 

студент. Я живу і навчаюся у Києві. Щодня я читаю, пишу та роблю домашні 

завдання.  

Я маю хобі. Моє хобі – це футбол. Я граю у футбол з моїми друзями. 

Біля мого будинку є стадіон. На стадіоні грають дві команди. У вільний час я 

завжди граю у футбол. Також я вмію грати на піаніно, я вивчаю різні пісні і 

люблю їх грати. 

Це моя сім’я. У мене маленька сім’я. Це моя мама. Її звати Ірина. Вона 

вчителька музики і працює в школі. Її робота є також і її хобі. Щодня на 

роботі в школі мама грає на гітарі, а її учні співають. А ти граєш на гітарі? 

Це мій тато. Його звати Юрій. Він менеджер і працює на заводі. У 

суботу і неділю тато часто грає у футбол та в теніс. Іноді мої батьки грають у 

теніс разом. Я ніколи не граю в теніс, але люблю часто грати у футбол. А ще 

тато грає на гітарі, а я граю на піаніно. А ви співаєте? 

 

Питання / Questions: 

Що Андрій робить щодня? 

Які хобі має Андрій? 

Де працює мама Андрія? 

Яке хобі у мами Андрія? 

Коли мама Андрія грає на гітарі? 

Де працює тато Андрія? 

Що робить тато Андрія у суботу і неділю? 

У що батьки Андрія іноді грають разом? 

Андрій грає в теніс? 
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ТЕМА 13. МІЙ ДЕНЬ. ДІЄСЛОВА ЩОДЕННИХ ДІЙ 

 

Розповідь про плани і розклад в університеті 

 

Лексика 

Vocabulary 
вставати 
лягати 
лягати спати 
вмиватися 
митися 
одягатися 
мити  
одягати 
вивчати 
вчити 
говорити 
казати 

розклад занять 
предмет 
семестр 
гістологія 
анатомія людини 
медична інформатика 
здоров’я і безпека 
медична і біологічна фізика 
медична хімія 
українська культура 

на вихідних 
у вільний час 
вранці 
вдень 
ввечері  
вночі 
спочатку  
раніше 
зараз 
тепер 
потім 

 
Дієслова щоденних дій. The verbs of daily activities 

 
Відмінювання дієслів ВСТАВАТИ, ЛЯГАТИ,  

ВМИВАТИСЯ, МИТИСЯ і ОДЯГАТИСЯ. 
Conjugation of the verbs ВСТАВАТИ, ЛЯГАТИ, 

ВМИВАТИСЯ, МИТИСЯ and ОДЯГАТИСЯ 
 

Person вставáти – І (to get up) 
 

ляга́ти – І (to lay down), 
ляга́ти спа́ти – to go to bed 

singular plural singular plural 

1 я встаю́ ми встає́мо я ляга́ю ми ляга́ємо 
2 ти встає́ш 

(вставáй!) 
ви встає́те 

(вставáйте!) 
ти ляга́єш 
(ляга́й!) 

ви ляга́єте́ 
(ляга́йте!) 

3 він / вона встáє вони встаю́ть він /вона 
ляга́є 

вони ляга́ють 

 
Person вмива́тися / умива́тися – І 

(to wash one’s face) 
 

ми́тися – І (to wash oneself) 

singular plural singular plural 

1 я вмива́юся (-
сь) 

ми вмива́ємося я ми́юся (-
сь) 

ми ми́ємося 

2 ти вмива́єшся 
(вмива́йся!) 

ви вмива́єтеся (-
сь) 

(вмива́йтеся!) 

ти ми́єшся  
(ми́йся!) 

ви ми́єтеся 
(ми́йтеся!) 

3 він / вона 
вмива́ється 

вони вмива́ються він / вона 
ми́ється 

вони ми́ються 
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Person одяга́тися – І (to dress up) 

 

singular plural 

1 я одяга́юся (-сь) ми одяга́ємося 

2 ти одяга́єшся 

(одяга́йся!) 

ви одяга́єтеся (-сь) 

(одяга́йтеся!) 

3 він / вона 

одяга́ється 

вони одяга́ються 

 

Вмива́єшся, ми́єшся, одяга́єшся → шся [с’:а];  

вмива́ється, миється, одяга́ється → ться [ц’:а] 

 вмива́ються, ми́ються, одяга́ються → ться [ц’:а] 

 

Important notice! The verbs ми́ти (to wash) and одяга́ти (to put on) also exist 

in Ukrainian, but they have a different meaning.  

 

Завдання 1. Заповніть пропуски правильними формами дієслів. Fill in the 

gaps with the proper forms of the verbs. 

 

Я ______(вставати) о восьмій годині ранку. Ти _________(вмиватися), а потім 

(митися). Вона часто _________(мити) руки. Я швидко _______ (одягатися). 

Вони ___________(лягати) спати о дванадцятій годині. Він зараз 

___________(митися) у душі. Ви тут ________ (вмиватися). Вони _________ 

(вставати) дуже рано. Ми _________ (одягатися) гарно. Я ______ (лягати) 

дуже пізно. Ви _________(мити) руки. Ти ___________(лягати) на диван. Ми 

________ (вставати) о шостій годині. Вона __________(лягати) біля вікна. Він 

________ (одягатися) дуже повільно. Ти ________(одягати) нову сукню. 

 
Завдання 2. Продовжіть речення. Continue the sentences. 
 
Мене звати … . Я встаю о … ранку. Спочатку я … Щодня у мене … заняття. 
Заняття починаються о … ранку. На заняттях я ….. Додому я приходжу о … 
вечора. Вдома я …. Я лягаю спати о … . У суботу і неділю я встаю о ….. Я 
люблю … . У неділю … …, …, … . 
 
Завдання 3. Відредагуйте речення. Make corrections in the sentences. 
 
1. Я встаю о сьома година ранку.  
2. Мені не подобатися рано вставати, бо я любити довго спати. 
3. Я вмивтися, митися, одятися і готую сніданок.  
4. Вдень я навчатися в університет. 
5. Ввечері я дивитися фільми. 
6. У субота і неділя мати вихідні.  
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7. У субота я відпочиваєш, гуляти, читати цікавий книги, розмовляють по 
телефону. 

 

Минулий час / Past tense of the verbs 

Past tense in Ukrainian has only gender and number depending on the subject 

(denoted by mostly nouns).  

The verb грати: гра + endings: –в for masculine singular; (-ла) for feminine 

and (-ло) for neuter singular. The plural ending for all genders is (-ли). 

 

Дієслова Дієслова в минулому часі. Verbs in Past tense 

 

він (m) вона (f) воно (n) вони (pl.) 

грати 

(to play) 

грав гра́ла гра́ло гра́ли 

дивитися 

(to look) 

диви́вся диви́лася диви́лося диви́лися 

 

Завдання 4. Доповніть діалоги питаннями в минулому часі. Complete the 

dialogues with questions in Past tense. 

Зразок / model: - Що ти робила вчора ввечері? – Я гуляла в парку. 

 

1.  – .... ?  

– Я дивилася український фільм.  

2.  – .... ?  

– Він вставав о шостій годині ранку.  

3.  – .... ?  

– Ми відпочивали у Єгипті.  

4.  – .... ?  

– Вони робили домашні завдання вчора. 

5.  – .... ?  

– Вона гуляла біля фонтанів. 

6.  – .... ?  

– У школі я любила читати книги з фізики, хімії, математики, інформатики. 

 

Майбутній час / Future tense (imperfect aspect) 

 

The imperfect Future tense is used to describe actions that will be taking place 

at some time in future. This tense form consists of two words, just like the English 

I will read the paper. 

E.g. Я буду працювати завтра. I will be working tomorrow. 

Бути in Future tense + infinitive of the main verb  = Future tense 

Форми дієслова бути + інфінітив дієслова = майбутній час  
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Person Singular Plural 

1 я бу́ду грати ми бу́демо грати 

2 ти бу́деш грати ви бу́дете грати 

3 

 

він 

вона      бу́де грати 

воно 

 

вони бу́дуть грати 

 

Завдання 5. Доповніть діалоги питаннями в майбутньому часі. Complete the 

dialogues with questions in Future tense. 

Зразок / model: - Що ти будеш робити завтра? –  Я буду дивитися цікаві 

фільми. 

 

1.  – .... ?  

– Так, я буду добре розмовляти українською мовою.  

2.  – .... ?  

– Він буде навчатися в медичній академії.  

3.  – .... ?  

– Ми будемо грати на піаніно в школі.  

4.  – .... ?  

– Вони будуть вставати о восьмій годині ранку.  

5.  – .... ?  

– Вона буде лягати спати в цій кімнаті.  

6.  – .... ?  

– Я буду вмиватися і митися, а потім одягатися. 

 

Відмінювання дієслів ВИВЧАТИ і ВЧИТИ. 

Conjugation of the verbs ВИВЧАТИ and ВЧИТИ 

Person вивчáти – І (to learn, to study / 

imperfect aspect) 

 

вчи́ти – ІІ (to learn, to study / 

perfect aspect) 

singular plural singular plural 

1 я вивчáю ми вивчáємо я вчу ми вчимо́ 

2 ти вивчáєш 

(вивчáй!) 

ви вивчáєте 

(вивчáйте!) 

ти вчиш 

(вчи!) 

ви вчите́ 

(вчіть!) 

3 він/вона 

вивчáє 

вони вивчáють він/вона вчить вони вчать 

 

Завдання 6. Прочитайте і перекладіть. Знайдіть і підкресліть всі форми 

дієслова вивчати в минулому часі. Read and translate. Find and indicate all the 

forms of the verb вивчати in Past tense. 
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Я вивчаю медицину. Я вивчав українську мову, а ти вивчала англійську 

мову. Ти вивчаєш українську мову. Він вивчає українську мову, а вона 

вивчає французьку мову. Ти вивчала англійську мову. Ми вивчаємо 

українську мову. Ми вивчали українську мову. Ви вивчаєте українську мову, 

а вони вивчають російську мову. Ви вивчали англійську мову. Вони вивчали 

німецьку мову. Алі, вивчай українську мову! Фатімо, вивчай українську 

мову! Студенти, вивчайте українську мову! Я можу вивчати українську мову, 

а ти можеш вивчати перську мову. Він може вивчати арабську мову, а вона 

може вивчати мову гінді. Ми можемо вивчати англійську мову. Ви можете 

вивчати турецьку мову. Вони можуть вивчати українську мову. Яка цікава 

наша мова! 

 

Завдання 7. Розкрийте дужки, використавши відповідні форми дієслів 

майбутнього часу. Open the brackets using the correct verb forms in Future tense. 

 

Ми ______ (читати) книгу і ____(вивчати) нові слова. Ви _________ 

часто (гуляти) на вулиці і _____(грати) в ігри на стадіоні. Я_______ (вивчати) 

українську мову щодня. Він_____ (вміти) вивчати нову мову дуже швидко. 

Вони_________ (відпочивати) біля моря і ________ (співати) цікаві пісні. 

Вона ________(вивчати) це завдання з подругою. Ти_________(вчити) будову 

тіла. Ви___________(працювати) над домашнім завданням і 

________(писати) тест. Ми______(вивчати) медицину. Я _________(вчити) 

граматику. Вони________(вивчати) новий метод. Ти _________ (вставати) о 

8:00 годині. Вона__________ (вмиватися) і _____(митися) у ванні. Ви 

_________ (одягатися) дуже гарно. Ми________(лягати) спати о 23:00 годині. 

 

Завдання 8. Прочитайте і перекладіть. Знайдіть і підкресліть всі форми 

дієслова вчити в минулому часі. Read and translate. Find and indicate all the 

forms of the verb вчити in Past tense. 

 

Я вчу українську мову. Я вчила українську мову, а він вчив російську 

мову. Ти вчиш новий текст українською мовою. Ти вчив нові слова, а вона 

вчила граматику. Він вчить медицину, а вона вчить біологію. Ми вчимо 

українську мову два місяці. Ми вчили ці слова два дні. Ви вчите нас 

правильно розмовляти українською мовою. Ви вчили нас любити рідну мову. 

Вони вчать українську мову в університеті. Вони вчили мову гінді в школі.  

 

Завдання 9. Розкрийте дужки, використавши відповідні форми дієслів 

минулого часу. Open the brackets using the correct verb forms in Past tense. 

 

Вона __________ (слухати) музику і _____________ (співати) рідною 

мовою. Він _____________(вчити) нові слова вдома, це було його домашнє 
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завдання. Ти _______________ (грати ‒ masculine) на скрипці, а я 

_______(грати ‒ femenine) на піаніно. Ти___________(вчити ‒ masculine) її 

грати на гітарі. Я _________ (вчити - femenine) тебе правильно розмовляти 

українською мовою. Він спочатку _________(вмиватися), ________(митися), 

а потім ___________(одягатися). Вони_____________ (вміти) читати дуже 

швидко. На занятті вони ___________(вчити) граматику. Ви часто 

_________(читати) книги вдома. Ви ___________(вчити) нас любити свою 

країну. Ми ___________(розмовляти) погано, але__________(писати) добре. 

Ми__________(вчити) нові цікаві слова. Він_________(вчити) мене робити це 

завдання. Вона ___________(вчити) мене добре працювати. 

 

Завдання 10. Подивіться на розклад занять і дайте відповіді на запитання. 

Look at the class schedule and answer the questions below. 

 

Мій розклад занять / My class schedule 

ро́зклад заня́ть  class schedule 

предме́т (предме́ти) subject (subjects) 

семе́стр semester 

 

№ Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1. Анатомія 

людини / 

Human 

anatomy 

Медична і 

біологічна фізика 

/ Medical and 

biological physics 

Медична 

інформатика 

/ Medical 

informatics 

Здоров’я і 

безпека / 

Health and 

safety 

Українська 

мова / 

Foreign 

language 

(Ukrainian) 

2. Медична 

інформатика 

/ Medical 

informatics 

Українська мова / 

Foreign language 

(Ukrainian) 

Гістологія / 

Histology 

Медична і 

біологічна 

фізика / 

Medical 

and 

biological 

physics 

Медична 

хімія / 

Medical 

chemistry 

3. Українська 

культура / 

Ukrainian 

and foreign 

culture 

 Анатомія 

людини / 

Human 

anatomy 

Медична 

хімія / 

Medical 

chemistry 

Гістологія 

/ Histology 

4.     Українська  

культура / 

Ukrainian 

and foreign 

culture 
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Завдання 11. Які предмети Ви вивчаєте цього семестру? What subjects are 

you studying this semester? 

 

1. Цього семестру я …. 

2.  Чи є у Вас заняття у суботу і неділю? 

3.  Які заняття у Вас у понеділок (вівторок /середу/ четвер /п’ятницю)? 

4.  Коли у Вас українська мова? 

5.  Коли у вас анатомія людини? 

6.  Коли у вас медична фізика?  

7.  Коли у вас медична хімія? 

8.  Коли у вас здоров’я і безпека? 

9. Коли у вас гістологія? 

10. Коли у вас українська культура? 

11. Коли у вас медична інформатика? 

12. Який ваш улюблений предмет? Чому? 

 

Завдання 12. Вставте пропущені іменники і прикметники в правильних 

формах знахідного відмінка. Fill in the gaps with these nouns and adjectives in 

correct forms of accusative case. 

Наприклад. For example: Цього семестру я вчу українську мову. 

 

Цього семестру я вчу ____________(гістологія), ________ (анатомія 

людини), ____________(медична фізика), _______________(медична 

інформатика), __________(медична хімія), __________________(українська 

культура), _____________ (здоров’я і безпека). 

Прислівники часу. Adverbs of time 

Коли? 

на вихідних at the weekend 

у вільний час in free time 

вранці in the morning 

вдень in the afternoon 

ввечері / увечері in the evening 

вночі at night 

 

Завдання 13. Складіть запитання і напишіть відповіді на них за зразком. 

Make up the questions and replies to them according to the model. 

Зразок / Model: - Що ти часто робиш на вулиці? 

 

- Я часто гуляю на вулиці. / Я ніколи не читаю на вулиці. 

 

 

 

 

щодня  

 

 

 

вранці? 

 

ввечері? 
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Що ти 

іноді 

 

робиш вдень? 

часто 

 

 

 

 

не робиш 

вночі? 

 

рідко 

 

 

у вільний 

час? 

ніколи  

на вихідних? 

 

Відмінювання дієслів ГОВОРИТИ і КАЗАТИ. 

Conjugation of the verbs ГОВОРИТИ and КАЗАТИ 

Person говори́ти – ІІ (to say, to talk) 

 

каза́ти – І (to say) 

singular plural singular plural 

1 я говорю́ ми гово́римо я кажу́ ми ка́жемо 

2 

 

ти гово́риш 

(говори́!) 

ви гово́рите 

(говорі́ть!) 

ти ка́жеш 

(кажи́!) 

ви ка́жете 

(кажі́ть!) 

3 він / вона 

гово́рить 

вони гово́рять він / вона 

ка́же 

вони ка́жуть 

 

Прислівники часу. Adverbs of time 

Коли?  

споча́тку  at first/ from the very beginning 

рані́ше earlier 

за́раз now 

тепе́р now 

по́тім later, then 

 

Завдання 14. Прочитайте і перекладіть діалоги. Розкажіть, що робили 

(роблять / будуть робити) Микола, Тетяна та Інна. Read and translate the 

dialogues. Tell what Mykola, Tetiana and Inna did (are doing / are going to do). 

 

- Доброго ранку, Петре! 

Де ти був раніше? Я 

давно тебе не бачив. 

- Доброго ранку, 

Миколо! Я був у Львові 

по роботі. Тепер я маю 

багато нових друзів. 

- Привіт, Маріє! Що ти 

хочеш зараз робити?  

- Привіт, Тетяно. Зараз я 

хочу відпочивати, а 

потім я буду робити 

домашнє завдання на 

завтра. 

- Привіт, Наталю! Ти вже 

робила цю вправу? 

- Привіт, Інно! Так, я її 

робила, але неправильно. 

Спочатку я писала в 

зошиті, а тільки потім 

перекладала. 
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Завдання 15. Допишіть діалоги, вибравши з таблиці нижче прислівники 

часу, що відповідають граматичному часу. Complete the dialogues with adverbs 

of time from the table below according to the grammar tense in the sentence. 

 

Прислівники/adverbs: спочатку, раніше, зараз, тепер, потім 

 

Зразок / Model: Що ти робив __________ – читав текст чи писав завдання? 

__________ я читав текст, а _______ робив завдання. 

Що ти робив спочатку – читав текст чи писав завдання? Спочатку я читав 

текст, а потім робив завдання. 

 

Ти була тут _______? – Ні, я тут перший раз, але мені дуже подобається це 

місце. 

Що ти робиш ________? - _________ я перекладаю новий текст. 

Що вони будуть робити _________? - ________ вони будуть відпочивати 

вдома. 

Де ти була ____________ - у Києві чи в Каїрі? - ___________ я була в Каїрі, а 

_________ я була в Києві. 

Ви були в університеті __________? – Так, я студентка цього університету. 

Що він робить _________? _________ він гуляє в парку, а __________ буде 

грати у футбол. 

 

Дієслова казати / говорити у складнопідрядному реченні. The verbs 

казати / говорити in complex sentence. 

 

Я кажу / говорю, що… 

Я кажу, що сьогодні гарна погода. 

I say that… 

I say that the weather is good today. 

 

Завдання 16. Із двох простих речень утворіть одне складне зі словом що. 

Make up one complex sentence out of two simple ones using the word що. 

Зразок / model: Ти кажеш. Твоя сестра буде вчити українську мову. 

→ Ти кажеш, що твоя сестра буде вчити українську мову. 

 

1. Студенти кажуть. Україна – чудова країна.  

2. Мама говорить. Зараз Оксана може відповідати на питання.  

3. Викладач каже. Це новий метод.  

4. Подруга говорить. Сьогодні вона працює. 

5. Ми кажемо. Іноземні студенти живуть у гуртожитку. 

6. Сестра говорить. Її подруга добре вміє розмовляти українською мовою. 

 

Я кажу / говорю, чий/чия/чиє/чиї… 

Я кажу, чий зошит зараз у мене.  

I say whose….  

I say whose exercise book I have now. 
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Завдання 17. Із двох простих речень утворіть одне складне зі словами: чий, 

чия, чиє, чиї. Make up one complex sentence out of two simple ones using the 

words: чий, чия, чиє, чиї. 

Зразок / model: Ти казала. Твоя сестра буде вчити українську мову. 

→ Ти казала, чия сестра буде вчити українську мову. 

 

1. Подруга казала. Наші книги можуть лежати на столі. 

2. Батько говорив. Твої вірші дуже хороші. 

3. Викладач каже. Їхні відповіді можуть бути неправильні. 

4. Студентка говорить. Моя книга дуже стара. 

5. Хлопець казав. Його дівчина дуже гарна. 

6. Студенти говорили. Її рідна мова дуже цікава. 

 

Я кажу / говорю, як/де/коли… 

Я говорю, як часто я співаю пісні.  

I say how/where/when...  

I say how often I sing songs. 

 

Завдання 18. Із двох простих речень утворіть складне зі словами: як, коли, де 

(замість прислівників). Make up one complex sentence out of two simple ones 

using the words: як, коли, де (instead of adverbs). 

Зразок / model: Ти кажеш. Вона часто гуляє біля університету. 

→ Ти кажеш, де вона часто гуляє. 

 

1. Брат казав. Його друг живе близько. 

2. Мама каже. Її син дуже любить співати. 

3. Батьки говорили. Раніше вони часто гуляли разом. 

4. Дівчата кажуть. Потім вони будуть танцювати і співати. 

5. Діти казали. Батьки дуже гарно одягаються. 

6. Вона говорить. Ввечері вона буде робити домашнє завдання. 

 

Завдання 19. Прочитайте текст про щоденні справи студента. Дайте 

відповіді на питання. Розкажіть про свій день. Read the text about the student’s 

daily routine. Answer the questions below the text. Tell about your day. 

 

Мій день 

Мене звати Пітер. Я студент-іноземець і навчаюся в Україні, в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Я живу в 

кімнаті у гуртожитку. Щодня я встаю о сьомій годині ранку. Спочатку я 

вмиваюся і миюся, одягаюся. Потім я готую сніданок, після цього їду в 

університет. Щодня у мене два-три заняття. Я хочу бути лікарем, тому я 

багато навчаюся. На перерві я йду на обід до їдальні. Я приходжу додому о 

сьомій годині вечора. Увечері я часто гуляю в парку. Вдома я готую вечерю, 

роблю домашнє завдання, граю в ігри, читаю, дивлюся фільми. Я лягаю 

спати о дванадцятій годині ночі. У суботу і неділю немає занять. На вихідних 
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у вільний час я гуляю з друзями, слухаю музику, розмовляю по телефону і 

багато відпочиваю. 

 

Питання / Questions: 

Хто Пітер і що він робить в Україні? 

Де живе Пітер? 

Коли встає Пітер? 

Що вранці робить Пітер? 

Що робить Пітер удень? 

Скільки занять у Пітера щодня? 

Що Пітер робить вдома ввечері? 

Коли Пітер лягає спати? 

Що студент робить на вихідних? 

 

 



134 

 

ТЕМА 14. КУПІВЛЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 

Лексика 

Vocabulary  

базар  

банка 

зважувати  

купувати 

магазин  

пакет 

пачка 

покупець (клієнт) 

пляшка 

супермаркет 

гроші 

готівка 

чек 

банківська картка 

(кредитна картка) 

копійка 

гривня  

продавати 

продавець 

ринок 

стиглий 

гіркий 

гострий 

кислий 

солодкий 

солоний 

на смак  

упаковка  

ціна 

 

Корисні фрази 

Useful phrases 

Я хочу купити …. 

Де можна знайти …? 

Ви продаєте ….. 

У вас є …..? 

Я шукаю …. 

Я хотів би …. 

Скільки коштує …? 

Покажіть, будь ласка, … 

Дайте, будь ласка, …. 

Зважте, будь ласка, …. 

Вам допомогти? 

Пакет потрібен? 

Відьміть, будь ласка, … 

Ви приймаєте картку? 

Я розрахуюся готівкою. 

Я розрахуюся карткою  

Ось ваш чек.  

О котрій годині відчиняється 

магазин? 

О котрій годині зачиняється магазин? 

Магазин працює цілодобово. 

I want to buy …. 

Where can I find…. 

Do you sell… 

Do you have any… 

I’m looking for… 

I’d like to … 

How much is …  

Show me, please,… 

Give me, please, … 

Weigh, please, … / Give me, please,….  

Can I help you? 

Would you like a bag? 

Take, please. 

Do you take credit cards? 

I’ll pay in cash.  

I’ll pay by card. 

Here`s your cashier`s check. 

At what time does the shop open? 

 

At what time does the shop close? 

Open 24 hours a day. 
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НА РИНКУ 

 

Завдання 1. Прочитайте і запам’ятайте слов. Read and memorize:  

 

 

Овочі 

 

Буряк, горошок, гриби, кабачок, картопля, капуста, квасоля, 

кріп, кукурудза, морква, огірок, петрушка, помідор, редиска, 

цибуля, часник 

Фрукти,  

ягоди 

Абрикос, авокадо, айва, апельсин, банан, виноград, кавун, ківі, 

лимон, малина, персик, полуниця, слива, яблуко 

 

Завдання 2. Слова з таблиці поставте у множині. Put the words from the table 

in the plural form. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Завдання 3. Читайте. Підкресліть назви товарів, які можна придбати на 

продуктовому ринку. Read. Underline the name of products than can be 

purchased in the grocery market: 

 

Вікно, комп’ютер, олія, школа, чай, печиво, університет, масло, 

молоко, книга, сир, курятина, зошит, буряк, горошок, лампа, кабачок, 

свинина картопля, телефон, капуста, сметана, стілець, петрушка, виноград, 

стіл, ножиці, помідор, апельсин, редиска, цибуля, абрикос, банан, кавун. 

 

 Хто? Що? Кого? Що? 

Чоловічий рід Жовтий лимон Жовтий лимон 

Жіночий рід Жовта груша Жовту грушу 

Середній рід Жовте яблуко Жовте яблуко 

Множина  Жовті сливи Жовті сливи 

 

Завдання 4. Якого кольору ці фрукти? What colour are these fruits? Зразок / 

Model: банан жовтий 

 

Айва___________, апельсин__________, вишня __________, 

гранат________, груша__________, інжир_________, кавун_______, 

ківі______, лимон___________, персик__________, слива ___________ . 
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Завдання 5. Складіть речення. Compose sentences. Зразок/ Model: я, любити, 

стиглий, кавун. – Я люблю стиглий кавун. 

 

Я, любити, темно-червоний, черешня 

Я, любити, жовтий, помідор 

Ольга, любити, червоний, яблуко  

Сестра, любити, свіжий, сметана 

Олег, любити, стиглий, ківі 

Дідусь, любити, зелений, горошок 

Ми, любити, жовтий, кукурудза 

Ми, любити, синій, цибуля 

Вони, любити, жовтий, айва 

Студенти, любити, синій, виноград 

Вони, любити, зелений, груша 

 

Запам’ятайте / Remember: гіркий, гострий, кислий, солодкий, солоний 

на смак 

 

Завдання 6. Використовуючи слова на позначення смаку (солодкий, кислий, 

смачний, несмачний) і форми (круглий, овальний, великий, маленький), 

опишіть фрукт (овоч). Using words on denotation of taste (sweet, sour, delicious, 

tasteless) and form (round, oval, large, little), describe a fruit (vegetable). Зразок/ 

Model: Вишня солодка, кругла. 

 

Абрикос  

Кабачок  

Кавун  

Капуста 

Лимон  

Малина  

Морква  

Огірок  

Полуниця  

Помідор 

Яблуко  

 

Читайте. Запам’ятайте / Read and memorize. 

 Минулий час Теперішній час Майбутній час  

 Ч.р. Ж.р.   

Я купив купила купую куплю 

Ти купив купила купуєш купиш 

Він купив  

купує 

 

купить Вона купила 
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Ми купили купуємо купимо 

Ви купили купуєте купите 

Вони  купили купують куплять 

Ти   купуй!  

Ви   купуйте!  

 

Завдання 7. Утворіть речення, поставте дієслово у потрібній формі. Compose 

sentences. Put the verbs in the correct form: 

 

Ольга   

 

купувати 

буряк 

Максим  горошок 

Студенти  кавун 

Я  лимон 

Мої друзі  огірок 

Моя мама кріп 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Рід Називний відмінок 

(Хто? Що?) 

Знахідний відмінок 

(Кого? Що?) 

Чоловічий Це огірок. Я купую огірок. 

Жіночий Це ковбаса. 

Це картопля. 

Я купую ковбасу. 

Я купую картоплю. 

Середній  Це масло. Я купую масло. 

Множина  Це цукерки. Я купую цукерки. 

 

Завдання 8. Заповніть таблицю, дайте відповідь на питання: ЩО ти купуєш? 

Complete the table. Answer the questions WHAT are you buying? 
Чоловічий рід 

(він) 
Жіночий рід 

(вона) 
Середній рід 

(воно) 
Множина 

(вони) 
Буряк Картоплю  Молоко Помідори  
Абрикос  Моркву  Ківі  Цукерки  
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Завдання 9. Читайте. Запам’ятайте. Read and memorize. 

 Минулий час Теперішній час Майбутній час  

 Ч.р. Ж.р.   

Я продав продала продаю продам 

Ти продав продала продаєш продаси 

Він продав продає продасть 

Вона продала 

Ми продали продаємо продамо 

Ви продали продаєте продасте 

Вони  продали продають продадуть 

Ти   продавай!  

Ви   продавайте!  

 

Завдання 10. Поставте дієслова в потрібній формі. Put the verbs in the correct 

form:  

 

Я (купувати) свіжі овочі на ринку. 

Ти (купувати) каву і цукор. 

Рашид (продавати) свіжу баранину. 

Мустафа (купувати) морепродукти у супермаркеті. 

Ірма (купувати) авокадо у відділ «Овочі та фрукти». 

Вона (продавати) смачну черешню. 

Тоні і Софі (купувати) 2 кг помідорів. 

Ми (купувати) круасани у цій пекарні. 

Вони (продавати) молочні продукти на базарі. 

Студенти (купувати) м’ясні продукти тут. 

Студентки (купувати) каву з молоком у кав’ярні. 

 

Одиниці вимірювання (Ємність/ обсяг + Р.в.) / Units of Measurement 

(Capacity / Amount + Genitive Case) 

пляшка (води, молока), банка (маслин), пакет (рису, молока, кефіру), 

пачка (масла, чаю), десяток (яєць) (упаковка (яєць)) 

 

Завдання 11. Напишіть цифри та скорочення словами. Write numbers and 

abbreviations in words. Зразок / Model: 4 (чашка, кава) – чотири чашки кави. 

 

1 (апельсин) 

2 (лимон) 

1,5 кг (картопля) 

3 кг (м’ясо) 

2 (пляшка, вода) 

1 л (олія) 

500 г (сир) 
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10 (яйця) 

2 (упаковка, яйця) 

3 (пачка, чай)  

5 (пакет, кефір) 

 
Завдання 12. Напишіть числівники словами. Write numbers in words. 
Зразок / Model: Дайте, будь ласка, 1 кг картоплі. – Дайте, будь ласка, один 
кілограм картоплі. 
 

Дайте, будь ласка, 300 гр сиру. 
Дайте, будь ласка, 500 гр ковбаси. 
Дайте, будь ласка, 700 гр черешні. 
Дайте, будь ласка, 900 гр рису. 
Дайте, будь ласка, 1 кг винограду. 
Дайте, будь ласка, 1,5 кг помідорів. 
Дайте, будь ласка, 2 кг риби. 
Дайте, будь ласка, 2,5 кг вишні. 
Дайте, будь ласка, 3 кг м’яса. 
Дайте, будь ласка, 4 кг полуниці. 
Дайте, будь ласка, 4,5 огірків. 
 

Завдання 13. Доповніть речення. Complete the sentence. Зразок / Model: У 
мене є огірки, а в (ти) … – У мене є огірки, а у тебе є помідори. 

 
У мене є чай, а в (ти) є цукор. 
У мене є черешні, а в (ти) є вишні. 
У тебе є кава, а у (я) є вершки. 
У Мері є олія, а у (вона) є риба 
У мене є хліб, а у (вона) є багет. 
У Софі є тістечко, а у (він) є сік 
У Соні є кабачок, а у (він) є помідор. 
У мене є негазована вода, а у (вони) є газована вода. 
У Стефана і Франка є цукерки, а у (вони) є шоколад. 
У студентів є кефір, а у (ми) є йогурт. 
У них є лимони, а у (ми) є апельсини. 

 
Завдання 14. За планом розкажіть про те, як Ви ходили до за продуктами. 
Using the plan, tell how you did the grocery shopping. 

 
Коли Ви ходили купувати продукти? 
Де Ви купували продукти? 
З ким Ви ходили? 
Що Ви хотіли купити? 
Що Ви сказали продавцеві? 
Що продавець Вам відповів? 
Скільки Ви витратили грошей? 
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ТЕМА 15. У МАГАЗИНІ 

 

Завдання 1. Прочитайте і запам’ятайте слова. Read and memorize.  

 

Відділ  Товари 

Бакалійний  Борошно, гречка, кава, крупа, макарони, 

олія, прянощі, рис, спагеті, спеції, цукор, 

чай 

Кондитерський  Солодощі  Кекс, печиво, тістечко, торт, цукерки, 

шоколад 

Молочний Молочні 

продукти 

Вершки, йогурт, кефір, масло, молоко, сир, 

сметана 

 

М'ясний  

М’ясо  Баранина, курятина, свинина, телятина, 

яловичина 

М’ясні 

продукти 

Ковбаса, напівфабрикати, сало, сосиски, 

субпродукти, фарш 

Соки, води Напої  Безалкогольні напої, газована вода, 

мінеральна вода, плодово-ягідний 

(фруктовий) сік, сироп 

Рибний Риба і 

морепродукти 

Ікра, морепродукти, консерви, свіжа і 

свіжоморожена риба 

Хлібобулочні 

вироби 

Свіжа випічка Багет, батон, булка, круасан, паляниця, 

хліб 

 

Запам’ятайте! Remember! 

Вживаємо лише в однині / Use only in the singular: авокадо, борошно, 

виноград, ікра, капуста, картопля, квасоля, кріп, кукурудза, малина, молоко, 

масло, морква, печиво, рис, сіль, часник, цибуля, цукор. 

Вживаємо лише у множині / Use only in the plural: вершки, ківі, 

макарони, консерви   

 

Завдання 2. Утворіть форму множини іменників. Put the nouns in the plural 

form: 

Однина  Множина  
крупа  
спеція  
тістечко  
ковбаса  
кекс  
полуниця  
вода  
сік  
багет  
паляниця  
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Завдання 3. Викресліть зайве слово. Cross out waste word, 

 

Кава – суп – чай – сік. 

Гречка – макарони – рис – йогурт. 

Багет – хліб – паляниця – кава. 

Ківі – ковбаса – котлета – м’ясо. 

Вершки – кефір – молоко – огірок. 

Буряк – гриби – абрикос – кріп. 

Вода – торт – кава – сік. 

Кекс – ікра – торт – шоколад. 

Айва – слива – сироп – персик. 

Риба – ковбаса – сосиска – сало.  

Яловичина –баранина – курятина – круасан. 

 

Завдання 4. Впишіть замість крапок назву відділу. Complete the sentences 

with names of department of the store. 

 

У відділі «…..» можна купити буряк, картоплю, моркву. 

У відділі «......» можна купити сир, йогурт, молоко. 

У відділі «……. ……..» можна купити ківі, лимони, яблука. 

У відділі «……..» можна купити борошно, чай, каву. 

У відділі «......» можна купити ікру, рибні консерви. 

У відділі «......» можна купити баранину, курятину, свинину. 

У відділі «......» можна купити багет, батон, хліб. 

У відділі «......» можна купити ковбасу, сосиски, фарш. 

У відділі «......» можна купити кекс, торт, тістечко. 

У відділі «......» можна купити газовану воду, сік. 

 

Що? Де? (купувати де?) 

Супермаркет у супермаркеті 

Магазин  у магазині 

Кав’ярня  у кав’ярні 

Молочний відділ у молочному відділі 

Ринок на ринку 

Аптека  в аптеці 

Базар  на базарі 

 

Запам’ятайте! / Remember! 

г → з  універмаг → в універмазі 

к → ц  урок → на уроці  

х → с  поверх → на поверсі.  
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Завдання 5. Дайте відповіді на запитання. Answer the question. 

 

Де ти купуєш негазовану воду? (супермаркет) 

Де Олег купує свіже м’ясо? (базар) 

Де він купує цукерки? (магазин) 

Де Марина купує свіжу зелень? (ринок) 

Де ти купуєш одяг? (магазин)  

Де вона купує ліки? (аптека) 

Де ми купуємо екзотичні фрукти? (супермаркет) 

Де Олег і Тетяна купують ковбасу? (супермаркет) 

Де студенти купують свіжозварену каву? (кав’ярня) 

Де вони купують молочні продукти? (магазин) 

 . 

Завдання 6. Напишіть правильну форму іменника (М.в.). Write the correct 

form of noun (Locative Case). Зразок / Model: Квіти (ваза). – Квіти у вазі.  

 

Продукти зберігаються (холодильник). 

Зранку Стефан купив свіжі ягоди (базар). 

Віра купує каву (магазин). 

Аміна купила вітаміни (аптека). 

(Поличка) стоять крупи. 

Вони продають смачну черешню (ринок). 

(Кав’ярня) продається смачна кава. 

(Вітрина) розкладено смачні ковбаси. 

Мохамед зважує цукор (відділ бакалії). 

Софі несе продукти (пакет). 

(Супермаркет) продають мінеральну негазовану воду. 

 

Завдання 7. Дайте заперечну або стверджувальну відповідь до запитання. 

Give positive or negative answers to the following questions. Зразок / Model: У 

вас є батон? – Ні, немає. – Так, є. 

 

У вас є свіжий хліб? 

Ти ідеш до магазину? 

Він хоче купити зелену цибулю? 

Вона купила мелену каву і вершки? 

Тут продається молочна продукція? 

Вони купують молоду картоплю? 

Тут продають екзотичні фрукти? 

Там можна придбати свіжі овочі і фрукти? 

Ви купуєте м’ясні продукти у цьому магазині? 

У цьому відділі я можу придбати свіжу рибу та ікру? 
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Запам’ятайте! Іменники «гривня» і «копійка» жіночого роду / 

Remember! Nouns «hryvnia» and «kopeck» are feminine. 

 Однина Множина Однина Множина 

Н.  гривня гривні копійка копійки 

Р.   гривні гривні копійки копійок 

Д.  гривні гривням копійці копійкам 

З.  гривню гривні копійку копійки 

О.  гривнею гривнями копійкою копійками 

М.   на гривні по гривнях на/у копійці на/у копійках 

 

Завдання 8. Поставте запитання до числівників. Ask the questions to numerals. 

Зразок / Model: Капуста коштує 16 гривень за кілограм. – Скільки коштує 

капуста? 

 

Цей багет коштує 10 гривень.  

Мені подобається тістечко за 9 гривень. 

Цей йогурт коштує 12 гривень 51 копійку. 

Ця шоколадка коштує 19 гривень Я хочу каву за 20 гривень. 

Пляшка газованої води коштує 12 гривень  

Кілограм картоплі коштує 25 гривень. 

Кілограм полуниці коштує 55 гривень. 

Цей торт коштує 116 гривень 44 копійки. 

Тут продається ковбаса за 275 гривень 90 копійок за кілограм. 

Ось чек на суму 562 гривні. 

 

Пам’ятайте! / Remember! 

 

копійка гривня грам кілограм 

Одна копійка Одна гривня Один грам  Один кілограм 

Дві копійки 2, 3, 4 гривні 2, 3, 4 грами 2, 3, 4 кілограми 

Три, чотири 

копійки 

5-100…гривень 5-20 грамів 5-100… 

кілограмів 

5-99 копійок 

п’ять копійок, 

шість копійок, 

дев’яносто 

дев’ять копійок 

двісті, тисяча, 

п’ять тисяч 

гривень 

100…, 300…, 999 

грамів 

200…, 1000… 

кілограмів 

 

Завдання 9. Запишіть суми словами. Write amounts in words. Зразок / Model: 

7,25 грн. – сім гривень двадцять п’ять копійок. 

 

5,22 грн. 

8,50 грн. 
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10,41 грн. 

13,20 грн. 

15,82 грн. 

20,30 грн. 

25,90грн. 

100,10 грн. 

201,66грн. 

234,80 грн. 

500,02 грн. 

 

Завдання 10. Дайте відповіді на запитання, запишіть їх. Answer the questions 

and write them down. 

 

Скільки коштує хліб? 

Скільки коштує торт? 

Скільки коштує 1 кілограм капусти? 

Скільки коштує 1 кілограм винограду? 

Скільки коштує 1 авокадо? 

Скільки коштує 1 кілограм телятини? 

Скільки коштує 500 грамів полуниці? 

Скільки коштує чашка кави з вершками? 

Скільки коштує ця ковбаса? 

Скільки коштує коробка цукерок? 

 

Завдання 11. Прочитайте діалоги. Складіть діалоги за зразком. Read the 

dialogues. Compose dialogues according to these models: 

 

- Скажіть, будь ласка, де знаходиться найближчий супермаркет? 

- Ідіть прямо вулицею, а потім біля сірого будинку поверніть праворуч. 

Там ви побачите супермаркет. 

- Дякую. 

 

-Скажіть, будь ласка, в якому відділі я можу купити вершки? 

- Ідіть прямо, біля відділу «Овочі та фрукти» поверніть ліворуч. Там ви 

побачите відділ «Молочні продукти», де продаються вершки. 

-Дякую. 

-Прошу. 

 

- Скажіть, будь ласка, скільки коштує ця ковбаса? 

- Триста гривень за кілограм. 

- Зважте мені сімсот грамів. 

- Візьміть будь ласка. Щось ще? 

- Ні. Дякую. 



145 

 

 

- Де Марта? 

- Вона пішла до крамниці на розі купити солодощів. 

- Так, там продають дуже смачні тістечка і цукерки. 

- Так, і завжди свіжа продукція. 

 

- Ти ідеш до магазину? 

- Так, я іду до супермаркету. Тобі щось треба? 

- Купи мені, будь ласка, один французький багет. 

- Це все? Більше нічого не треба?  

- Ні, дякую. Це все. Дякую. 

 

- Слухай, Фатіме, треба щось купити на вечерю. 

- Так, Маліко, сьогодні був важкий день, то ж не маємо сил готувати. 

- Давай купимо сиру, ковбаси, масла, батон. 

- Чай у нас вдома є. Хто піде до магазину? 

- Давай я сходжу. 

- Домовилися. А я тим часом приготую чай. 

 

Завдання 12. Слухайте. Читайте. Listen. Read. 

 

Стефан, Марі та Лола студенти-іноземці. Вони живуть у гуртожитку. 

Поряд з гуртожитком є супермаркет, де можна купити продукти харчування. 

Тут дуже зручно купувати товари. Учора у відділі «Посуд» у супермаркеті 

студенти купити містку каструлю і пательню. 

Сьогодні субота. Стефан, Марі та Лола ідуть на ринок. Вони хочуть 

купити свіжих продуктів, щоб приготувати смачний український борщ. 

Допомагати у виборі продуктів буде Марина. Вона українка. Марина 

говорить, шо на ринку купувати цікаво, можна порадитися з продавцями, 

можна скуштувати і можна торгуватися.  

Марина розповіла своїм друзям, що найчастіше готують червоний і 

зелений борщ. Найпопулярнішим є традиційний червоний борщ. Щоб його 

приготувати треба: м’ясо, буряк, морква, картопля, капуста, помідори, кріп та 

петрушка. До складу зеленого борщу входять щавель і варені яйця. Його 

готують навесні. 

Студенти вирішили варити червоний борщ і вирушили купувати 

необхідні продукти.  

Буде дуже смачно! 
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Завдання 13. Підтвердіть або ж заперечте речення. Give positive or negative 

answers to the following sentences. Зразок / Model: Стефан, Марі та Лола – 

українці. – Так, це правда (або) ні, це неправда, бо в тексті написано…. 

 

1. Студенти живуть у гуртожитку. 

2. Поряд з гуртожитком немає супермаркету. 

3. У понеділок студенти ідуть на ринок. 

4. Вони хочуть купити продуктів, щоб приготувати шурпу. 

5. Допомагати у виборі продуктів буде Степан. 

6. На ринку купувати нецікаво. 

7. Найрідше готують червоний і зелений борщ. 

8. Найпопулярнішим є жовтий борщ. 

9. Щоб його приготувати треба рис і морква. 

10. До складу зеленого борщу не входять щавель і варені яйця. 

11. Студенти вирішили варити солянку. 

 

Завдання 14. Поставте запитання до тексту і запишіть їх. Ask the questions to 

the text. Write them down: 

 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 
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ТЕМА 16. СТРАВИ ТА НАПОЇ 

 

Лексика 

Vocabulary  

замовляти  

зважувати 

їсти 

продавати  

різати  

смажити 

купувати 

пити  

 

 

Завдання 1. Прочитайте і запам’ятайте слова. Read and memorize. 

 

Перші страви Борщ, бульйон, капусняк, солянка, суп, рибна юшка 

Другі страви Біфштекс, гуляш, котлета, смажена риба, тушкована риба, 

шашлик 

Гарніри  Вареники, вівсянка, картопляники, каша, пюре, рис з 

овочами, спагеті, плов 

Закуски  Бутерброд, канапка, ковбаса, салат, сир, солона риба 

Десерти  Варення, джем, желе, морозиво, рулет, торт, цукерки, 

шоколад 

Напої  Кава, какао, компот, сік, узвар, чай 

 

Завдання 2. Допишіть що це? Complete the sentences. 

 

Чай, сік, узвар – це … 

Канапка, салат, сир – це … 

Суп, борщ, рибна юшка – це … 

Гуляш, котлета, шашлик – це … 

Вареники, каша, спагеті – це… 

Бутерброд, ковбаса, солона риба – це …  

Бульйон, капусняк, солянка – це… 

Картопляники, пюре, рис з овочами – це … 

Желе, торт, цукерка – це …. 

Смажена риба, біфштекс, тушкована риба – це… 

Кава, вода, какао – це…. 

 

Завдання 3. Утворіть речення, поставте дієслово у потрібній формі. Make 

sentences. Put the verbs in the correct form. 

 

Я   

 

люблю їсти 

борщ 

Ти  суп 

Він  рис з овочами 

Вона  салат 

Ми   морозиво 

Ви  торт 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Завдання 4. Викресліть зайве слово. Cross out the odd word. 

 

Кава – суп – плов – котлета. 

Гуляш – борщ – котлета – шашлик. 

Каша – капусняк – юшка – суп. 

Сир – пюре – спагеті – рис з овочами. 

Желе – салат – канапка – бутерброд. 

Желе – морозиво – біфштекс –торт. 

Кава – суп – какао – капучино. 

Компот – картопляники – сік – узвар. 

Бульйон – солянка – борщ –котлета. 

Смажена риба – шоколад –котлета гуляш. 

 

 Минулий час Теперішній час Майбутній час  

 Ч.р. Ж.р.   

Я хотів хотіла хочу захочу 

Ти хотів хотіла хочеш захочеш 

Він хотів  

хоче  

 

захоче Вона хотіла 

Ми хотіли хочемо захочемо 

Ви хотіли хочете захочете 

Вони  хотіли хочуть захочуть  

 

Пам’ятайте! Дієслово хотіти вживається у парі з інфінітивом / 

Remember! The verb хотіти is used with the infinitive.  

(Хто) + хотіти (у потрібній формі) + інфінітив дієслова (що). 

Наприклад: Я хочу готувати плов. 

 

Завдання 5. Поставте дієслова у потрібній формі. Put the verbs in the correct 

form. Зразок / Model: Я (хотіти, зважити) цукор. – Я хочу зважити цукор. 

 

Я (хотіти, їсти) плов. 

Я (хотіти, випити) сік. 

Ти (хотіти, купити) морозиво. 

Ти (хотіти, скуштувати) авокадо. 

Він (хотіти, купити) буряк. 

Він (хотіти, варити) м’ясо. 

Вона (хотіти, їсти) тістечко. 

Вона (хотіти, зварити) борщ. 
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Ми (хотіти, купити) помідори. 

Ви (хотіти, зважити) сир. 

Вони (хотіти, випити) каву. 

 

Завдання 6. Доповніть речення. Complete the sentences. Зразок / Model: Я 

(пити) сік. – Я п’ю сік.  

 

Я (замовляти) ____________ піцу. 

Ти (тушкувати) _____________ капусту 

Ти (гріти) ______________ воду. 

Він (чистити) _____________ картоплю. 

Тато (кип’ятити) ______________ воду. 

Вона (смажити) _______________ м’ясо. 

Мама (готувати) __________ печеню. 

Вони (купувати) ___________ продукти. 

Студенти (різати) ___________________огірки. 

Ми (їсти) _________________ суп. 

Я і Мері (випікати) ___________ пиріг. 

 

Готувати  

 

 

+ знахідний відмінок 

Замовляти 

Їсти  

Купувати 

Мати 

Пити 

Смажити  

 

Завдання 7. Поставте іменники у дужках у формі знахідного відмінка. Put the 

nouns in the brackets in the Accusative Case. 

 

Це борщ. Я люблю їсти (борщ). 

Це морква. Я буду різати (морква). 

Це чай. Я буду пити (чай). 

Це риба. Я буду смажити (риба). 

Це сосиска. Я варю (сосиска). 

Це овочі. Я купую (овочі). 

Це курка. Я буду готувати (курка). 

Це капуста. Я буду солити (капуста). 

Це масло. Я ріжу (масло). 

Це кава. Я замовляю (кава) 

Це авокадо. Я люблю їсти (авокадо) 
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Завдання 8. Поставте слова у дужках у потрібній формі. Put the verbs in the 

correct form. Зразок / Model: Я (хотіти, купити, кава). – Я хочу купити каву. 

 

Я (хотіти, замовити, борщ). 

Я (хотіти, варити, суп). 

Ти (хотіти, готувати, плов). 

Ти (хотіти, смажити, риба). 

Вона (хотіти, нарізати, ковбаса). 

Стелла (хотіти купувати, фрукти). 

Він (хотіти, їсти, ковбаса). 

Франк (хотіти, різати, овочі). 

Ми (хотіти, пити, сік). 

Вони (хотіти, замовляти, кава і тістечка). 

Студенти (хотіти, купувати, м’ясо). 

 

Рід Називний відмінок 
(Хто? Що?) 

Родовий відмінок 
(Кого? Чого?) 

Чоловічий свіжий хліб свіжого хліба 

Жіночий свіжа кава  свіжої кави 

Середній  свіже молоко  свіжого молока  

Множина  свіжі фрукти свіжих фруктів  

 
Зверніть увагу! Attention! Не +дієслово + родовий відмінок 

 
Завдання 9. Складіть мінідіалоги з пропонованими іменниками. Make 
minidialogues, using the suggested words. Зразок / Model: У Вас є огірки? –Так, 
у нас є огірки. – Зважте мені один кілограм, будь ласка. – Ось візьміть. – 
Дякую. 

 
Борщ, суп, чай, плов, котлета, голубці, яєчня, шашлик, торт, тістечко, салат.  
 
Завдання 10. Дайте заперечну відповідь до запитання. Give negative answers 
to the following questions. Зразок / Model: Ти хочеш купити солоні огірки? – 
Ні, я не хочу купувати солоних огірків. 

 
Ти хочеш купити зелену цибулю? 
Ти хочеш варити суп? 
Він хоче замовити каву? 
Том хоче випити холодного молока? 
Вона хоче смажити рибу? 
Мері хоче купувати свіжі фрукти? 
Ви хочете варити макарони? 
Ви хочете різати овочі? 
Вони хочуть готувати плов? 
Вони хочуть пити сік? 
Студенти хочуть замовити піцу? 
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 пити їсти 

Я п’ю їм 

Ти п’єш їси 

Він/вона/воно п’є їсть 

Ми п’ємо їмо 

Ви п’єте  їсте 

Вони  п’ють їдять 

 

Завдання 11. Поставте дієслова у потрібній формі. Put the verbs in the correct 

form. 

 

Щоранку я (пити) каву. 

Я (їсти) морозиво. 

Ти (пити) компот. 

Він (пити) чай. 

Він (їсти) желе. 

Вона (пити) сік. 

Вона (їсти) шоколад. 

Ми (пити) мінеральну воду. 

Ми (їсти) тістечка. 

Ви (їсти) фрукти. 

Вони (їсти) бутерброди. 

 

Завдання 12. Вставте потрібне слово. Complete the sentences with the correct 

words below. Слова для довідки: замовляти, їсти, продавати, смажити, 

пити, різати, купувати 

 

Я ___________ овочі і фрукти на ринку.  

Тут _____________ смачну запашну каву. 

Вона _____________ фруктове морозиво. 

Мері _____________ морську рибу. 

Він ______________ цибулю. 

Вони ____________ смачний сік. 

Студенти ______________ картоплю з котлетою.   

 
Рід Називний відмінок 

(Хто? Що?) 
Орудний відмінок (З ким? З 
чим?) 

Чоловічий суп 
помідор 

з супом 
з помідором 

Жіночий ковбаса 
кава 

з ковбасою 
з кавою 

Середній  яйце 
масло 

з яйцем 
з маслом 
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Множина  огірки 

цукерки 

з огірками 

з цукерками 

 

Завдання 13. Складіть словосполучення за зразком. Make the phrase according 

to the model. Зразок / Model: Чай, цукор: чай з цукром – чай без цукру 

 

Борщ, курятина. 

Вареники, вишня. 

Суп, гриби. 

Салат, огірки. 

Яєчня, ковбаса. 

Бутерброд, сир. 

Тістечко, крем. 

Кава, молоко. 

Каша, масло. 

Рис, овочі. 

Сік, лід. 

 

Завдання 14. Складіть речення. Compose sentences. Зразок / Model: я, 

любити, хліб+масло = Я люблю хліб з маслом 

 

Я, любити, їсти, бутерброд+чай. 

Я, любити, пити, кава+вершки. 

Ти, любити, пити, чай+цукор. 

Ти, любити, замовляти, піца+сир. 

Він, любити, готувати, рис+овочі. 

Він, любити, купувати, вареники+картопля. 

Вона, любити, тушкувати, риба, овочі. 

Вона, любити, їсти, шоколад+горішки. 

Ми, любити, пити, салат+котлета. 

Ви, любити, готувати, плов+м’ясо. 

Вони, любити, смажити, картопля, гриби. 

 

ЩО? ЩО робити? 

сніданок снідати 

обід обідати 

вечеря вечеряти 
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Завдання 15. Складіть речення. Compose sentences. Зразок / Model: на 

сніданок я п’ю какао з молоком. 

 

 

На сніданок 

На обід 

На вечерю 

я  

їсти 

пити 

готувати 

любити  

чай + цукор 

ти бутерброд+ковбаса 

він салат+олія 

вона  макарони+соус 

ми  борщ+м’ясо 

ви  вареники+сир 

вони  кава+молоко 

 

Завдання 16. Слухайте. Читайте. Listen. Read: 

 

Софі намагається дотримуватися здорового способу життя, тому 

слідкує за своїм харчуванням. Вона знає, що нерегулярний прийом їжі може 

призвести до порушень травлення.  

Вранці Софі снідає вдома. Вона їсть вівсянку з родзинками і медом, п’є 

зелений чай з мармеладом. Потім іде до університету. 

На лекціях і практичних Софі дуже уважна і зосереджена. Вона знає, 

що розумова діяльність вимагає багато калорій. На перерві Софі влаштовує 

перекус, п’є каву з молоком, без цукру з горішками. 

Вдень Софі обідає в університетській їдальні. Їдальня знаходиться на 

першому поверсі корпусу. На обід Софі їсть суп або борщ, картопляне пюре 

або рис з овочами, м’ясо та овочевий салат, сік та булочку з корицею. Вона 

не поспішає, усе ретельно пережовує. 

За кілька годин Софі знову влаштовує перекус, сьогодні вона п’є 

йогурт без цукру. Це дуже смачно і корисно. 

Увечері вдома у гуртожитку Софі вечеряє. На вечерю вона готує 

овочевий салат з сиром моцареллою, відварне куряче філе, п’є зелений чай з 

сиром. 

Софі знає, що правильне харчування є умовою високої працездатності. 

 

Завдання 17. Підтвердіть або ж заперечте речення. Give positive or negative 

answers to the following sentences: 

Зразок / Model: Софі дотримується здорового способу життя. – Так, це 

правда (або) ні, це неправда, бо в тексті написано…. 

 

1. Софі не слідкує за своїм харчуванням. 

2. Нерегулярний прийом їжі не може призвести до порушень 

травлення. 

3. Вранці Софі не снідає. 

4. На сніданок вона їсть смажену рибу. 

5. Софі не влаштовує перекус. 
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6. Вдень Софі не обідає. 

7. В університеті немає їдальні. 

8. На обід Софі їсть гамбургер і п’є кока-колу, їсть поспіхом. 

9. Софі не п’є йогурт без цукру. 

10. На вечерю вона нічого не готує. 

11. Софі вважає, що правильне харчування є умовою високої 

працездатності. 

 

Завдання 18. Поставте запитання до тексту і запишіть їх. Ask the questions to 

the text. Write them down. 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 



155 

 

ТЕМА 17. У МАГАЗИНІ ОДЯГУ 

 

Лексика 

Vocabulary 

носити 

одягати  

щодня 

сьогодні  

взимку  

влітку  

завжди 

зимовий  

зручний  

легкий  

літній  

модний  

теплий  

стильний 

 

Корисні фрази 

Useful phrases 

Я можу це приміряти? 

Ви хочете це поміряти? 

Який у вас розмір? 

У вас є це розміру….? 

У вас є це меншого розміру? 

У вас є це більшого розміру? 

Де у вас примірювальна кімната? 

Я беру це. 

Could I try this on? 

Do you want to try it on? 

What size are you? 

Do you have this in a size…? 

Have you got this in a smaller size? 

Have you got this in a larger size? 

Where’s the fitting room? 

I’ll take it. 

 

Завдання 1. Прочитайте і запам’ятайте слова. Read and memorize.  

 

Взуття   Босоніжки, капці, кросівки, сандалі, туфлі, черевики, 

чоботи 

Головний убір Берет, капелюх, хустка, шарф, шапка  

Одяг  Джинси, блузка, костюм, майка, кофта, куртка, 

сорочка, пальто, светр, спідниця, спортивний костюм, 

сукня, футболка, штани 

 Гольфи, колготки, шкарпетки 

 

Завдання 2. Читайте. Підкресліть назви одягу та взуття. Read. Underline the 

names of clothes and shoes. 

 

Блокнот, яблуко, футболка, зошит, чашка, лампа, сорочка, гольфи, 

вікно, сумка, капуста, стіл, олівець, сметана, чай,  кросівки, борщ, картопля, 

копійка, светр, вчора, майка, торт, сукня, тістечко, капелюх, гривня, джинси, 

кава, шафа, туфлі, телевізор, телефон, сьогодні, берет. 
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Завдання 3. Викресліть зайве слово. Cross out the odd word. 

 

Капці – суп – босоніжки – чоботи. 

Зошит – берет – хустка –шапка. 

Блузка – джинси – лампа – майка. 

Куртка – пальто – светр – ручка. 

Кофта – спідниця – вікно – штани. 

Колготи – сукня – берет – стілець. 

Гольфи – шкарпетки – туфлі – спортивний костюм. 

Кросівки – сандалі – туфлі – шафа. 

Босоніжки – блуза – туфлі – окуляри. 

Капелюх – айва – пальто – светр. 

Шарф – спідниця – олівець – куртка. 

 

Завдання 4. Заповніть таблицю. Complete the table. 

 

Він (який?) Вона (яка?) Воно (яке?) Вони (Які?) 

зимовий зимова зимове зимові 

зручний зручна   

легкий  легке  

літній   літні 

модний  модна  

теплий тепле   

стильний  стильна  

 

Завдання 5. Доповніть речення. Complete the sentences.  

Зразок / Model: У мене є куртка. Вона зручна. 

 

У мене є берет. 

У мене є костюм. 

У мене є светр. 

У мене є блузка. 

У мене є хустка. 

У мене є сукня. 

У мене є пальто. 

У мене є кросівки. 

У мене є штани. 

У мене є шкарпетки. 

У мене є чоботи. 

Слова для доповнення: зручний, модний, стильний, новий, теплий, 

легкий. 
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Завдання 6. Утворіть речення, поставте дієслово у потрібній формі. Compose 

sentences.  Put the verb in the correct form. 

 

Я  

 

одягати 

капці 

Ти  чоботи 

Мері хустка 

Стефан джинси 

Студенти кофта 

Мої друзі штани 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Завдання 7. Утворіть речення, поставте дієслово та іменник у потрібній 

формі. Compose sentences. Put the verb and noun in the correct form. 

 

Я  щодня  

 

носити 

джинси 

Ти  сьогодні  сандалі 

Він  взимку  кросівки 

Вона влітку  шапка 

 завжди  костюм 

 

Завдання 8. Поставте іменники у формі знахідного відмінка. Put the nouns in 

the Accusative Case. 

 

Зразок: Це светр. – Я люблю носити светр. 

Це босоніжки. 

Це кросівки. 

Це хустка. 

Це шапка. 

Це майка. 

Це куртка. 

Це пальто. 

Це шкарпетки.  

Це спортивний костюм. 

Це светр. 

Це сорочка. 
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Хто? Кому? 

Я хочу Мені треба 

 

Завдання 9. Допишіть речення. Змініть за зразком. Complete the sentences 

according to the model. Зразок / Model: Я хочу купити рукавиці. – Мені треба 

купити рукавиці.  

 

Я хочу купити ….. 

Він хоче купити ….. 

Вона хоче купити ….. 

Ми хочемо купити ….. 

Ви хочете купити ….. 

Вони хочуть купити ….. 

Франк хоче купити ….. 

Соня хоче купити ….. 

Я і Фатіма хочемо купити ….. 

Студенти хочуть купити ….. 

Ти і Моххамед хочете купити ….. 

 

Завдання 10. Читайте. Запам’ятайте. Read and memorize. 

 

 Минулий час Теперішній час Майбутній час  

 Ч. р. Ж. р.   

Я носив носила ношу носитиму 

Ти носив носила носиш носитимеш 

Він носив носить носитиме 

Вона носила 

Ми носили носимо носитимемо 

Ви носили носите носитимете 

Вони  носили носять носитимуть 

 

Завдання 11. Поставте слова у потрібній формі. Put the words in the brackets 

into correct form. Зразок / Model: Я (носити, зимовий чоботи). – Я ношу 

зимові чоботи. 

 

Я (носити, легкий, сорочка). 

Він (носити, зимовий, куртка).  

Вона (носити, стильний, сукня).  

Ми (носити, зручний, джинси).  

Ви (носити, модний, костюм).  

Вони (носити, новий, черевики).  

Франк (носити, теплий, шарф).  
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Соня (носити, теплий, гольфи).  

Я і Соня (носити, літній, хустка). 

Студенти (носити, зручний, кросівки).  

Ти і Марина (носити, зимовий, пальто).  

 

Завдання 12. Поставте питання до виділених слів. Ask questions to underlined 

words. Зразок / Model: Гарна сукня? – Яка сукня? 

 

Теплий одяг. Жовта спідниця. Нова книга. Зимові чоботи. Зручна 

сумка. Легке взуття. Теплий светр. Стильний капелюх. Яскраві босоніжки. 

Новий телефон. Модні речі. 

 

Завдання 13. Доповніть діалоги. Прочитайте. Complete the dialogue. Read in 

pairs. 

 

- Що ти любиш носити взимку? 

- Взимку я люблю носити … 

 

- Де ви були? 

- Ми були у магазині. 

- Що ви там купили? 

- Ми купили … 

 

- Куди ти ідеш? 

- Я іду до …… 

- Що ти хочеш там купити? 

- Я хочу купити …. 

 

- Чим я можу допомогти? 

- Покажіть мені ……, будь ласка. 

- Який у вас розмір? 

- У мене …... 

- Ось, візьміть, будь ласка.  

- Дякую. 

 

- Що вас цікавить? 

- Можна поміряти …….? 

-Так, звичайно.  

- Який у вас розмір? 

- Я ношу … розмір. 

- Візьміть, будь ласка. 

- Дякую. 
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- Куди ви ідете? 

- Ми ідемо до …. 

- А ви куди? 

- А ми ідемо … 

- Що ви хочете купити? 

- Ми хочемо купити…… А ви? 

- Нам треба купити …. 

- Вдалої покупки!  

 

Завдання 14. Прочитайте текст. Перекажіть його. Read the text. Retell. 

 

Сандра і Фатіма подруги. Вони люблять гарно і вишукано одягатися. 

Сьогодні вони ідуть до торговельно-розважального центру. Тут можна 

придбати все.  

Сандра хоче купити нову модну сукню, тому що наближається літо. 

Фатіма буде допомагати подрузі у виборі сукні. Також дівчата планують 

зайти ювелірної крамниці, бо дуже люблять прикраси.  

Дівчата зайшли до магазину жіночого одягу. Сандра підійшла до секції 

з літніми сукнями. Сандра любить одяг червоного та блакитного кольору 

влітку, а бордовий і коричневий – взимку. Вибір суконь був великий, 

різноманітних кольорів. До дівчат підійшла продавчиня-консультант і 

запропонувала свою допомогу.  

Сандрі дуже сподобалася сукня з льону середньої довжини, з квітковим 

принтом. Такий фасон найпопулярніший у цьому сезоні. Продавчиня 

запитала Сандру, який розмір вона носить і принесла сукню потрібного 

розміру.  

Сандрі дуже пасувала сукня. Тому вона вирішила її придбати. На касі 

Сандра розплатилася карткою. У магазині взуття вподобала чудові літні 

черевики  і сумочку. На неї чекала приємна новина – на ці товари було 

зроблено знижку. 

Потім дівчата зайшли до ювелірної крамнички, де побачили багато 

цікавих  речей. Вони купили гарні намиста і сережки з бурштину.  

Наостанок дівчата зайшли до затишної кав’ярні, де замовили каву з 

тістечками. Кава була запашна, а тістечка дуже смачними. Сандра і Фатіма з 

насолодою смакували. 

Втомлені, але задоволені вдалими покупками, дівчата пішли додому. 

 

Завдання 15. Підтвердіть або ж заперечте речення. Give positive or negative 

answers to the following questions.  

Наприклад: Сандра і Фатіма сестри. – Так, це правда (або) ні, це 

неправда, бо в тексті написано…. 
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1. Сьогодні Сандра і Фатіма ідуть до бібліотеки. 

2. Сандра хоче купити нову книгу. 

3. Дівчата планують зайти ювелірної крамниці. 

4. Дівчата зайшли до відділу «Солодощі». 

5. Сандра любить одяг білого і жовтого кольору влітку. 

6. Сандра обрала джинси і футболку. 

7. У магазині взуття Сандра купила гумові чоботи і відро. 

8. За покупки Сандра розплатилася готівкою. 

9. У ювелірній крамничці дівчата нічого не купили. 

10. Наостанок дівчата зайшли до студентської їдальні і замовили 

шаурму. 

11. Незадоволені покупками дівчата пішли додому. 

 

Завдання 16. Поставте запитання до тексту і запишіть їх. Ask the questions to 

the text. Write them down. 

 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 
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ТЕМА 18. ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ! 

 

Лексика 

Vocabulary 

 

бігти, бігати     to run 

біля       near 

везти – возити     to carry  

вести – водити     to lead 

вирішувати – вирішити    to decide 

відвідати      to visit 

вчасно      in time 

екскурсовод     guides 

давній      ancient 

закінчуватися – закінчитися   to finish  

запрошувати – запросити   to invite 

звідси      from here 

звідти      from there 

інколи      sometimes 

іноді       sometimes 

край       land 

обіцяти      to promise 

одержувати – одержати    to get 

острів      island 

плисти, плавати     to swim 

повільно      slow 

подорож      travel 

подорожувати     to travel 

поїхати      to go 

починатися – початися    to begin  

стародавній      ancient 

схід       East 

тренування      training 

швидко      fast, quickly 

шторм      storm 

 

Дієслова руху (НДВ) та їхні основні значення 

іти (йти) ходити 

іду (йду), ідеш (йдеш), ідуть (йдуть) 

ішов(йшов), ішла(йшла), ішли(йшли) 

ходжу, ходиш, ходять  

ходив, ходила, ходили 

їхати їздити 

їду, їдеш, їдуть 

їхав, їхала, їхали 

їжджу, їздиш, їздять 

їздив, їздила, їздили 



163 

 

бігти бігати 

біжу, біжиш, біжить 

біг, бігла, бігли 

бігаю, бігаєш, бігають  

бігав, бігала, бігали 

летіти літати 

лечу, летиш, летять 

летів, летіла, летіли 

літаю, літаєш, літають 

літав, літала, літали 

плисти плавати 

пливу, пливеш, пливуть 

плив, плила, плили 

плаваю, плаваєш, плавають 

плавав, плавала, плавали 

нести носити 

несу, несеш, несуть 

ніс, несла, несли 

ношу, носиш, носять 

носив, носила, носили 

везти возити 

везу, везеш, везуть 

віз, везла, везли 

вожу, возиш, возять 

возив, возила, возили 

вести водити 

веду, ведеш, ведуть 

вів, вела, вели 

воджу, водиш, водять 

водив, водила, водили 

 

Запам’ятайте безпрефіксні дієслова з ознакою руху. Memorize unprefixed 

verbs with a sign of movement. 

 

односпрямований рух   різноспрямований рух 

іти/йти     ходити 

їхати      їздити 

бігти      бігати 

нести      носити 

везти      возити 

вести      водити 

 

Завдання 1. Напишіть правильно. Write correctly. 

 

А) 

іти (йти) ходити їхати  їздити бігти  бігати 

 

Теперішній час 

я іду  ходжу їду  їжджу біжу  бігаю 

ти…  ходиш …  їздиш  біжиш бігаєш 

він…  …  …  …  …  … 

ми…  …  …  …  …  … 

ви…  …  …  …  …  … 

вони… …  …  …  біжать …  
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Минулий час 

ішов/йшов  ходив  їхав  їздив  біг  бігав 

ішла/йшла  …  …  …  бігла  … 

ішло/йшло  …  …  …  …  … 

ішли/йшли  …  …  …  …  … 

 

Б) 

нести  носити везти  возити вести  водити 

 

Теперішній час 

я несу ношу  везу  вожу  веду  воджу 

ти несеш носиш везеш  возиш ведеш водиш 

він…  носить …  возить …  водить 

ми…  …  …  …  …  … 

ви…  …  …  …  …  … 

вони… …  …  …  …  … 

 

Минулий час 

ніс  носив  віз  возив  вів  водив 

несла  …  везла  …  вела  … 

несло  …  …  …  …  … 

несли  …  …  …  …  … 

 

Запам'ятайте! Memorize! 

 

Теперішній час 

 

Один раз, зараз  Багато разів, завжди  У різних напрямках 

Зараз він іде до  Він часто ходить до  Ми довго ходимо 

бібліотеки. Завтра бібліотеки. По суботах  по книгарні, 

ми йдемо до  ми ходимо до   вибираємо нові 

театру.   басейну.    книжки. 

 

Том їде швидко.  Том завжди їздить  Том їздить у різні 

швидко.    країни світу.  

 

Діти біжать  Том щодня бігає   Спортсмен бігає 

до їдальні.   на стадіоні.    по стадіону.    

Викладач іде  Викладач завжди   Дитина плаче, і 

і несе    носить на урок   мати носить її 

підручник.   підручник.    на руках.  

Батько везе   Батько возить   Батько часто 

сина до   сина до школи   возить сина на 
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школи.   щодня.    екскурсії.  

Мати веде   Вона водить сина  Мати водить  

сина до школи.  до школи щодня.   сина по парку.    

 

 

Завдання 2. Прочитайте речення, напишіть потрібне дієслово руху. Read the 

sentences, write the appropriate verb of motion.  

 

іти – ходити 

1. Я купив цей підручник, коли ………… у новий книжковий магазин. 

2. Учора вранці, коли я ………… в університет, я зустрів однокурсника 

Андрія. 3. Зараз ми ………… у басейн. Ми кожної суботи ………… у басейн. 

4. Узимку Сашко ………… на тренування в понеділок і четвер, а зараз він 

………… у середу й суботу. 5. – Ірино, де ти була? – ………… на річку. 6. Я 

чекаю подругу і ………… біля її будинку.  

 

їхати – їздити 

1. – Степане, ти вже ………… у Київ? – Так, ми з Анілом ………… туди 

влітку. 2. – Неха, куди ти …………? – У Київ. Хочу побачити Хрещатик. 

3. Авані, ти вперше ………… на Закарпаття? – Ні, я ………… туди вже кілька 

разів. 4. Друзі познайомилися у поїзді, коли ………… у Вінницю. 5. Ти часто 

………… додому?  

летіти – літати 

1. Зараз цей літак ………… в Індію. А в неділю він ………… у Єгипет. 

2. – Куди ти …………? – Я лечу в Мексику. 3. Я люблю подорожувати, тому 

багато ………… . 4. Подивись на небо, як швидко ………… літак. 

 

плисти – плавати 

1. Мій друг любить …………. 2. Діти вже годину ………… у басейні. 3. Я 

не пішов з друзями на річку, бо не вмію …………. 4. Зараз цей корабель 

………… в Італію, а раніше він ………… у Грецію. 5. Наш тато – капітан 

корабля. Зазвичай його корабель ………… у Середземному морі.  

 

Комунікативна тема «Подорожі» 

 

Завдання 3. Прочитайте діалоги і складіть подібні. Read the dialogues and 

make up the similar ones. 

 

1. – Шубхаме, куди ти ідеш?                   3. –  Привіт, подруго! 

– На день народження.                             –  Привіт, Ганно! Ти вже 

– До кого?                                                    повернулася з подорожі 

– До старшої сестри                                    Україною? 

  2. – Неха, куди ти ходила учора?                   – Коли ти приїхала з 
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         – У лікарню.                                                    мандрівки? 

         – Ти ходила до лікаря?                                 – Сьогодні вночі. 

         – Ні, до друга, він захворів. 

     4. – Добрий день, Альберте!                      5. – Вибачте, будь ласка,  

          – Привіт, Абубакаре!                                  куди Ви їдете? 

          – Куди ти їдеш?                                            – До Львова. А Ви 

          – Додому, у Німеччину.                               куди їдете? 

          – А хіба ти приїхав з Німеччини?               – У Вінницю. А Ви  

          Я думав, що ти з Франції.                            були у Вінниці? 

           –  Це мій брат приїхав із Франції.             –  Так, чудове місто! 

           – Щасливої дороги тобі! 

           – Дякую. 

 

Завдання 4. Напишіть відповіді. Answer the questions. 

 

1. – Куди він їде?                          6. – Подруго, до кого ти їздила? 

 – …. .                                                  – … . 

2. – Куди нас везе цей автобус?   7. – Акшей та Анджей, від кого 

– … .                                                     ви повернулися? 

3. Куди їде твій друг?                         – … . 

– … .                                                 8. – Катрін, від кого ти  

4. Звідки приїхали друзі?                   отримала квіти? 

– … .                                                       – … . 

5. – Куди вийшов викладач?          9. – Ахмеде, звідки ти прийшов? 

– … .                                                       – … .   

 

Текст 

Люди по всьому світу звикли подорожувати. Вони подорожують, 

щоб побачити інші континенти і країни, сучасні та стародавні міста. Люди 

подорожують, щоб насолодитися мальовничими краєвидами, або просто 

ненадовго змінити оточення. Завжди цікаво знайомитись з новими 

країнами, бачити інший спосіб життя, зустрічати різних людей, куштувати 

національні страви, слухати оригінальні музичні ритми й фотографувати.  

Тим, хто живе в селі, подобається їздити у великі міста, там 

відвідувати музеї, парки, роздивлятися вітрини крамниць, обідати в кафе 

чи ресторанах. Мешканці великих міст люблять тихий відпочинок на 

природі: у лісі, на лузі, у горах, біля річки чи на морі. Багато мандрівників 

беруть із собою фотоапарат або відеокамеру і знімають усе, що їх 

цікавить. Вони фотографують старі церкви, замки, цікаві місця, краєвиди, 

різні види дерев, рослин, квітів. 

Кращий спосіб вивчати географію – це подорожувати, бо ви 

побачите багато такого, про що можна лише дивитися по телебаченню або 

читати у книгах. 
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Зверніть увагу! Pay attention! 

 

підійти – до чого? до кого?  відійти – від чого? від кого? 

під'їхати – до чого? до кого?  від’їхати – від чого? від кого? 

 

Петро підійшов до вікна.   Микола відійшов від вікна. 

Машина під’їхала до    Пасажири вийшли, і машина  

будинку і пасажири вийшли.  від’їхала від будинку. 

Викладач попросив студентів   Відійди від мене, будь ласка. 

підійти до нього. 

 

входити – увійти(куди?)   виходити – вийти(звідки?) 

заходити – зайти(куди?) 

 

Завдання 5. Читайте речення. Read the sentences. 

 

1. Пасажири вийшли з автобуса. 2. Ми зайшли в аудиторію. 3. Студенти 

вийшли з університету і пішли в бібліотеку. 4. Викладач зайшов у деканат. 

5. Жінка купила журнал і відійшла від кіоску. 6. Пасажири вийшли з таксі, 

і воно від’їхало від гуртожитку. 

 

Завдання 6. Напишіть за зразком. Write the sentences following the model. 

Зразок/Model: Антон був у вітальні. Зараз він у своїй кімнаті. 

              Антон зайшов у свою кімнату. 

              Антон вийшов зі своєї кімнати. 

 

1. Дівчина була на вулиці. Зараз вона в гуртожитку. 

2. Ми стояли біля університету. Зараз ми в університеті.  

3. Лікар був у кабінеті. Зараз його немає там. 

4. Мої друзі були на концерті. Зараз вони стоять на зупинці. 

5. Я був у читальному залі. Зараз мене немає там. 

 

Завдання 7. Пишіть дієслова зайти або вийти в потрібній формі. Fill in the 

gaps with the right forms of the verbs зайти or вийти. 

 

1. Я купив продукти і …………. з магазину. 2. Ми подивилися фільм і 

…………. з кінотеатру. 3. Лекція закінчилася, і студенти …………. з 

аудиторії. 4. Вони гуляли містом, а потім …………. у кафе. 5. Бабуся 

купила ліки і …………. з аптеки. 6. Вистава скоро почнеться, і глядачі 

…………. у театр. 7. У залі студентові стало недобре, і він …………. на 

вулицю. 8. Студентка …………. з гуртожитку і пішла прогулятись в парк. 
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Завдання 8. Напишіть дієслова у правильній формі. Write the verbs in the 

correct form. 

 

1. Зараз іноземні студенти …………. (йти) на екскурсію. 2. У серпні студенти 

…………. (їздити) на Чорне море. 3. Я …………. (їхати) в Бомбей. 4. Аніл 

…………. (їхати) на вокзал. 5. Студенти часто …………. (бігати) на стадіоні. 

6. Шубхам добре …………. (плавати). 7. Зараз батько …………. (летіти) в 

Азію. 8. Брати завжди …………. (літати) в Єгипет літаком. 

 

Завдання 9. Закінчіть речення. Complete the sentences. 

 

1. Ми сіли в автобус та …………. . 

2. У супермаркеті ми купили продукти і …………. . 

3. Максим склав іспит і …………. . 

4. Дощ закінчився, і ми з друзями …………. . 

5. Заняття закінчилися, і я …………. . 

6. Молода жінка …………. в аптеку і купила тут ліки. 

 

Завдання 10. Напишіть дієслова руху. Write the verbs of motion. 

 

1. Студенти йшли швидко, тому вони …………. першими. 

2. Сакші йшла повільно, тому вона …………. останньою. 

3. Радван пізно прокинувся, але йшов в університет дуже швидко, тому 

…………. вчасно. 

4. Автобус їхав швидко, тому ми рано …………. на вокзал. 

5. Літак із Туреччини …………. у Бориспіль об 11-й годині ранку. 

 

Завдання 11. Напишіть дієслова руху у правильній формі. Write the correct 

forms of the verbs of motion. 

 

1. – Шубхам в університеті? 

– Так, він тут. 

– Коли він ………… в університет? 

2. – Ти бачив Сакші? 

– Вона сказала, що погано себе почуває й ………. в поліклініку. 

3. – Лікар уже тут? 

– Так, він ……….. у свій кабінет о 9-й годині. 

4. – Брати вдома? 

– Ні, вони ……….. на концерт. 

5. – Сестри в Києві? 

– Ні, вони склали іспити й ………… на практику в Одесу. 

6. – Викладач на факультеті? 

– Ні, він …………. на конференцію в актову залу. 
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Питальне речення зі словом куди? Та дієсловами руху. 

Вживання знахідного та родового відмінків у відповіді 

                                  Знахідний відмінок            Родовий відмінок 

іти, ходити  у магазин    до магазину 

піти, прийти у бібліотеку   до бібліотеки 

в університет   до університету 

на цікаву екскурсію               -------- 

їхати, їздити у Київ    до Києва 

поїхати  у Львів    до Львова 

приїхати  у Південну Америку  до Південної Америки  

 

Завдання 12. Напишіть у зошит за зразком. Write the sentences following the 

example. 

Зразок: Студенти поїхали у Київ. – 

               Студенти поїхали до Києва.          

 

1. Учень щодня ходить у школу. 2. У вересні я хочу поїхати у Київ. 

3. Незабаром наша група піде в театр. 4. Моя подруга поїхала в Північну 

Америку. 5. Щороку на канікулах мій друг їздить на Чорне море в Одесу. 

6. У середу та суботу Аніл ходить у спортзал. 7. Студенти поїхали у Львів?  

 

Завдання 13. Прочитайте мікротекст. Доповніть речення дієсловами руху 

ходити, йти, піти, прийти у формі минулого часу. Read the microtext. 

Complete the sentence with verbs of movement ходити, йти, піти, прийти in 

the form of the past tense. 

 

Вчора ми ……….. на стадіон. Ми вийшли з гуртожитку і ……….. на стадіон. 

Ми ……….. туди пішки. Коли ми ……….. на стадіон, футбольний матч ще не 

почався. Ми купили квитки і ……….. на свої місця. Після матчу ми ……….. 

додому. 

 

Порівняйте! Compare! 

Де був?  Куди їздив(приїхав)?  Звідки приїхав? 

(М. в.)  (Зн. в., Р. в.)   (Р. в.) 

у Полтаві  у Полтаву (до Полтави)  з Полтави 

у Києві  у Київ (до Києва)   з Києва 

на уроці  на урок    з уроку 

на виставці  на виставку    з виставки 

вдома   додому    з дому 

тут   сюди      звідси 

там   туди     звідти 
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Завдання 14. Напишіть, звідки приїхали люди, якщо ви знаєте, що… Write 

where people came from, if you know that… 

 

1. Батьки Алкан живуть у Туреччині. Зараз вони в Україні. 2. Подруга Сакші 

навчається в Україні. Зараз вона вдома, в Індії. 3. Сім’я Алі живе в східній 

Мексиці. Зараз вона в східній Болівії. 4. Друг Андрія вчиться в Запоріжжі. 

Зараз він у Карпатських горах. 5. Знайомі Авані живуть і навчаються в Конго. 

Зараз вони в Індії. 

 

Завдання 15. Поставте запитання до виділених словосполучень. Ask the 

questions to the highlighted phrases. 

 

1. Учора він ходив у поліклініку до дантиста.  

2. У вівторок ми ходили в гуртожиток до своїх друзів. 

3. Студенти ходили в лікарню до хворого друга. 

4. Улітку вона їздила в Індію до своїх батьків. 

5. Сьогодні студенти підуть до викладача на консультацію. 

6. Іноземні студенти на канікулах їздили до своїх земляків у Львів. 

 

Завдання 16. Запросіть вашого друга піти (поїхати) до друзів, знайомих. 

Invite your friend to go to friends, acquaintances. 

Зразок / Model: – Підемо до Олександра? 

 – Добре, а коли? 

 – У вівторок після занять. 
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ТЕМА 19. ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ. РИСИ ХАРАКТЕРУ. 

ВІДЧУТТЯ ТА ЕМОЦІЇ 

 

Запам’ятайте прикметники для опису зовнішності. Remember the 

Appearance Adjectives. 

 

Обличчя кругле, овальне, квадратне; 

 

Лоб високий, низький; 

Око – очі (Pl.) 

 

великі, маленькі, круглі, вузькі, добрі, суворі, 

розумні, яскраві;  

зелені, карі, блакитні, сині, чорні, сірі; 

Брова – брови (Pl.) тонкі, широкі, густі, темні, чорні, світлі; 

Вія – вії (Pl.) густі, довгі, короткі, темні, накладні; 

Ніс великий, маленький, довгий, короткий, прямий,   

широкий, тонкий; 

Щока – щоки (Pl.) рожеві, рум’яні, бліді; 

Губа – губи (Pl.) тонкі, повні, червоні, рожеві; 

Зуб – зуби (Pl.) білі, жовті, рівні, криві; 

Волосся довге, коротке, середньої довжини;  

темне, світле, чорне, біляве, каштанове, руде, сиве, 

пряме, кучеряве, хвилясте, пишне;   

блискуче, густе, рідке, фарбоване; 

блондин (-ка), брюнет (-ка), шатен (-ка); 

Зріст низького зросту, середнього зросту, високий (-а); 

Комплекція худий (-а), товстий (-а). 

 

Загальна характеристика (+): красивий (-а), симпатичний (-а), гарненький 

(-а), вродливий (-а), елегантний (-а), привабливий (-а), розумний (-а), 

ввічливий (-а), охайний (-а), стильний (-а). 

Загальна характеристика (-): неохайний (-а), негарний (-а), некрасивий (-а), 

нечемний (-а). 

 
Завдання 1. Заповніть пробіли прикметниками з таблиці. Зверніть увагу, що 
в українській мові зазвичай використовуємо схему «Прикметник + Іменник». 
Наприклад: красиві очі. 
Fill the gaps with Adjectives from the table above. Pay attention that in the 
Ukrainian language we tend to use the scheme “Adj + N”. E. g.: красиві очі. 
 
____________ волосся    ______________ брови 
____________ зуби  ______________ обличчя 
______________ лоб  ______________ очі 
______________ губи  ______________ ніс 
______________ вії  ______________ щоки 
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Завдання 2. Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання. Read the text. 

Answer the questions. 

 

Це моя подруга Катя. Їй 19 років, вона студентка. Катя середнього 

зросту. У неї кругле обличчя і довге пряме волосся. Раніше у Каті було світле 

волосся, але тепер воно каштанове, фарбоване. У моєї подруги дуже красиві 

зелені очі. Густі темні вії і тонкі чорні брови прикрашають її великі добрі очі. 

У неї маленький ніс, рожеві щоки і повні рожеві губи. Вона не лише 

симпатична, а й розумна, елегантна і ввічлива.  

 

1. Якого зросту Катя? ___________________________________________ 

2. Яке у неї волосся? ____________________________________________ 

3. Які у Каті очі? _______________________________________________ 

4. Які у неї вії? _________________________________________________ 

5. Які у неї щоки? ______________________________________________ 

6. Яка Катя? ___________________________________________________ 

 

Завдання 3. Прочитайте текст. Напишіть «Правильно» чи «Неправильно» 

після тверджень. Read the text. Write “True” or “False” after the statements. 

 

Знайомтесь – це Ярослав. Йому 35 років, він працює лікарем. Ярослав 

високий і худий. У нього овальне обличчя і коротке хвилясте волосся 

чорного кольору. Його широкі темні брови обрамлюють розумні карі очі. У 

Ярослава високий лоб і прямий ніс. У нього тонкі губи і красива усмішка, яка 

відкриває його красиві білі зуби. Ярослав симпатичний, стильний і охайний. 

 

Ярослав працює юристом. ___________ 

У нього високий лоб. _______________ 

Ярослав середнього зросту. ________________ 

У нього білі зуби. _________________ 

У нього квадратне обличчя. ________________ 

У Ярослава зелені очі. _________________ 

У нього прямий ніс. ____________________ 

У нього вузькі світлі брови. _______________ 

У Ярослава красива усмішка. ________________ 

Ярослав стильний і охайний. _________________ 

 

Завдання 4. Прочитайте діалог. Read the dialogue. 

 

- У тебе гарний настрій. Мабуть вечір був приємним. 

- Так. Я ходив на побачення. 

- З ким? 
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- З Поліною. Ти її пам’ятаєш? Я вас знайомив. 

- Не зовсім. Це та висока дівчина з коротким темним волоссям? 

- Ні, ти говориш про Софію. А Поліна – середнього зросту з довгим 

русявим волоссям. 

- Не пригадую. Мабуть, ми бачились дуже давно. А які в неї очі? 

- У неї блакитні очі та густі чорні брови. 

- Мабуть, симпатична.  

- Так, вона дуже гарна. Особливо мені подобається її усмішка. 

 

Завдання 5. Опишіть свого друга, подругу, маму, тата, брата чи сестру. 

Describe your friend, mother, father, sister or brother. 

 

Риси характеру людини 

 

Позитивні якості. Positive features. 

+ 

Негативні якості. Negative features. 

- 

Чесний хитрий 

справедливий ледачий (лінивий) 

Спокійний грубий 

Розумний жорстокий 

інтелігентний пихатий 

Добрий злий 

Вірний жадібний 

Щирий дурний 

Щедрий нудний 

сором’язливий егоїстичний 

Уважний впертий 

енергійний скупий 

Надійний нещирий 

Мудрий вразливий 

Активний  

Веселий  

Цікавий  

серйозний  

 

Завдання 6. Прочитайте і перекладіть вислови про характер людини. Read 

and translate the sayings about people’s character. 

 

Який характер, такі і вчинки. 

Два хитрих мудрого не переважать. 

День – гуляє, три – слабий, а на п’ятий – вихідний. 

Довіряй, але перевіряй. 

І будень, і неділя – все лінивому безділля. 
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Ледачому і двері заважають. 

Лінивий двічі робить, а скупий два рази платить. 

Люди працювати, а він – повітрям торгувати. 

Моя хата скраю – я нічого не знаю. 

Пихатий дурному брат. 

Робить, як мокре горить. 

Хитрий, як лисиця. 

Щедрий на батьківські гроші. 

 

Завдання 7. Опишіть ідеального лікаря, використовуючи прикметники з 

таблиці. Describe a perfect doctor, using the Adjectives from the table above. 

 

Ідеальний лікар – __________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 8. Опишіть негативного персонажа з фільму, який ви нещодавно 

подивились. Describe the negative character of the movie you have watched 

recently. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 9. Знайдіть антоніми до слів. Find the antonyms to the words. 

 

Розумний  злий 

Щедрий лінивий 

Добрий дурний 

Активний нещирий 

Щирий скупий 

 

Завдання 10. Знайдіть слова (риси характеру) в рядках літер. Find the words 

(features of character) in the lines of letters. 

 

дловірнийдлагуважнийщтикевпертийлш 

сором’язливийиокещєцмудрийсгцтонжадібний 

щмінтелігентнийжркншегоїстичнийзкцфдобрий 

активнийпрошлінивийсктцчрозумнийавни 

 

Завдання 11. Закресліть одну негативну рису в рядках нижче. Cross one 

negative feature in the lines below. 
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Активний / енергійний / мудрий / скупий / 

Щирий / лінивий / надійний / уважний / 

Вірний / спокійний / злий / інтелігентний / 

Справедливий / щедрий / розумний / нещирий / 

 

Завдання 12. Перекладіть на українську. Звертайте увагу на рід і форму 

множини. Translate into Ukrainian. Be attentive with gender and plural form. 

 

He is kind. She is honest. They are smart. We are cheerful. He is reliable. She is 

interesting. They are generous. We are active. She is serious. He is handsome. 

They are calm. She is not cheerful but smart. He is not honest but generous. My 

friend is kind and reliable. They are interesting and cheerful.  We are not calm but 

interesting. He is kind and honest. She is not active but reliable.   

 

ПРОЙДІТЬ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ. 

TAKE THE PSYCHOLOGICAL TEST. 

 

 
 

ЩО УЛЮБЛЕНИЙ КОЛІР МОЖЕ РОЗКАЗАТИ ПРО ВАШ 

ХАРАКТЕР 

Звісно, не все, що тут описано, збігається з вашим характером на всі 

100%. Але кожен знайде частку правди в написаному. 

 

Синій 

Ви спокійні, впевнені в собі. Люди вам довіряють. Ви складаєте враження 

сильної та надійної особистості. Але в глибині душі трохи вразливі, схильні 

до хвилювань. Ви прагнете до гармонії і миру, а також піклуєтеся про людей 

і допомагаєте їм. 

 

Червоний 

Ви смілива, сильна, емоційна і енергійна людина. Ви дуже завзяті й 

спонтанні, хочете робити те, що принесе дозу адреналіну. Вам подобається 

бути в центрі уваги, і ви не втрачаєте шансу опинитися у центрі подій. Ви 

живете повним життям. 
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Зелений 

Ви практичні, послідовні і вірні власним переконанням. В гармонії зі своїм 

внутрішнім світом. Ви відчуваєте інших людей і знаєте, як привернути їхню 

увагу і заслужити повагу. У вас є почуття власної гідності, тому вас цінують і 

люблять дуже багато людей. 

 

Чорний 

Ви рішуча особистість. Прагнете до влади і не боїтеся йти до своєї мети. Ви 

загадкові та привабливі. Однак навіть для рідних і близьких ваш характер 

іноді незрозумілий. Іноді ви настільки вимогливі, що стаєте диктатором – 

іншим людям складно з вами спілкуватися і працювати. Ви, як і ваш колір, 

поза часом: складний, але витончений, ніколи не вийдете з моди. 

 

Білий 

Ви прості, охайні і бездоганні. У вас хороший характер. Ви оптимістично 

дивитеся на життя і своє майбутнє. Людям подобається бути поруч з вами, 

тому що ви яскрава людина, яка випромінює щастя. Ви не любите небезпечні 

ігри, любите діяти за правилами і приділяєте багато уваги деталям. Ви 

незалежні, самодостатні і з задоволенням проводите час наодинці з собою. 

 

Коричневий 

Ви спокійні, зібрані і завжди сконцентровані. Вам потрібні стабільність і 

комфорт. Ви скромні й надійні. Тому ви хороший друг, прекрасний колега. 

Ви працелюбні і старанні. Люди довіряють вам, адже ви, ще й дуже 

приваблива і розуміюча людина. 

 

Жовтий 

Ви цікаві і отримуєте величезне задоволення від вивчення чогось нового. 

Прагнете до щастя і самореалізації. Вам подобається веселити інших людей, 

навіть якщо вам самому не дуже радісно. Ви розумні, дуже цілеспрямовані. 

Знаєте, як хочете прожити своє життя, і готові зробити все можливе для 

здійснення задуманого. 

 

Рожевий 

Ви дуже м’яка, добра і тепла людина. Вам подобається піклуватися і 

виховувати, віддавати більше, ніж отримувати. Ви романтичні, милі і чарівні, 

знаєте, як допомогти і утішити того, кому це потрібно. Ви делікатні, іноді 

ставитеся до всього з дитячою наївністю. Втім, ця риса лише прикрашає вас.  

 

Фіолетовий 

Ви артистична людина. Покладаєтеся на інтуїцію, цікавитесь езотерикою і 

шукаєте сенс життя. Ви співчутливі, активні, ваш вільний дух постійно 
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прагне до дослідження таємниць буття. Вам подобається звертати увагу на 

деталі, спостерігати і аналізувати. Добре розпізнаєте характери інших людей.  

 

Срібний 

Ви вдумливий мислитель і великий фантазер. Бачите речі з іншої точки зору і 

не боїтеся висловлювати свою думку. У вас великий життєвий досвід, завжди 

раді поділитися ним з іншими. Ви впевнена в собі, сильна людина, вашим 

друзям це подобається. Здається, життя виправдовує ваші очікування, на 

вашому обличчі завжди є щира посмішка. 

 

Золотий 

Вам завжди хочеться бути в центрі уваги і на першому місці. Ви завжди 

шукаєте можливість для розвитку. Ви дуже впевнені в собі і дуже 

харизматичні. Не дивно, що всі погляди прикуті до вас. Ви знаєте, чого 

хочете, не боїтеся показати себе справжнього і допомагати іншим. Ви 

заслуговуєте довіри і завжди прагнете до якості, а не кількості. 

 

Джерело: lviv.molbuk.ua 

 

Завдання 13. Перекажіть абзац з вашим улюбленим кольором. Retell the 

paragraph with your favorite colour.  

 

Тест: твій ріст розповість про твої цікаві риси характеру 

 

 
 

Цей тест підходить і для чоловіків, і для жінок. Він допоможе дізнатися, 

який у тебе характер і які його цікаві риси приваблюють до тебе інших 
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людей. Щоб пройти тест на характер по зростанню, просто вибери свій 

ріст і дізнайся більше про себе. 

140–149 см 

Ти – людина, яка завжди занурена у свої думки. Швидше за все, ти не дуже 

любиш великі компанії. Але ти все дуже добре обдумуєш, намагаєшся дійти 

до суті. Ти не конфліктна людина, у тебе є совість і ти зазвичай усе робиш 

справедливо. 

150–159 см 

Тест говорить, що у тебе філософський характер. А ще у тебе загострена 

інтуїція. Ти можеш навіть передбачати майбутнє. З тобою не буває нудно, 

хоча ти не любиш, коли тобі лізуть у душу. Ти генеруєш креативні ідеї, 

завжди вигадуєш щось нове. 

160–169 см 

У тебе високий інтелект. Тобі завжди потрібно бути в курсі подій. Ти 

відчуваєш дискомфорт, коли в чомусь не розбираєшся досить добре. Ти дуже 

надійна і відповідальна людина, яка завжди хоче вирішити навіть дуже 

складні питання. 

170–179 см 

Тебе можна назвати справжньою енциклопедією. Ти знаєш усе! У тебе 

незалежний характер, ти не любиш підкорятися. Вмієш бути хорошим 

лідером. У тебе сильна харизма. Тест говорить, що все це і робить тебе 

привабливою людиною в очах інших. 

180–189 см 

Як не дивно, але у тебе поступливий, добрий і м'який характер. Завжди 

допомагаєш іншим, поводиш себе як надійний захисник. Тому люди 

вважають тебе дуже привабливою людиною. 

190 см і вище 

Тест каже, що тебе неможливо вивести з себе. Ти дуже спокійна людина, а 

твій характер, наче кремінь. Ти приймаєш світ таким, який він є. Іноді щось 

змінюєш. Але якщо не виходить, не хвилюєшся. Твоя впевненість і стійкість 

подобаються людям. 

Джерело: lviv.molbuk.ua 

                                                                       Фото: telegraf.in.ua 

 

Емоції та відчуття. Emotions and Feelings. 

 
Позитивні. Positive. 

+ 
Noun – Adjective 

Негативні. Negative. 
- 

Noun – Adjective 

Нейтральні. Neutral. 
+/- 

Noun – Adjective 

Кохання – закоханий Сум – сумний Враження – вражений 

Щастя – щасливий Страх – наляканий Розслабленість –

розслаблений 

Радість – радісний 

(радий) 

Розгубленість –

розгублений 

Хвилювання – 

схвильований 
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Впевненість –

впевнений у собі 

Голод – голодний Подив – здивований 

Задоволення – 

задоволений  

Злість – злий Співчуття – 

співчутливий 

 Знервованість –

знервований 

Цікавість – зацікавлений 

 Сором – соромно Сон – сонний 

 Розчарування – 

розчарований 

 

 Втома – стомлений   

 

Запам’ятай! Memorize! 

 

Як ти себе почуваєш? – How do you feel? 

 

 

Як ти себе почуваєш? (masc.) – Я щасливий і впевнений у собі. 

Як ти себе почуваєш? (fem.) – Я щаслива і впевнена у собі. 

Як ви себе почуваєте? (pl.) – Ми щасливі і впевнені у собі. 

 

Завдання 14. Змініть форму прикметників відповідно до форми однини 

(чоловічий/ жіночий рід) чи множини. Change the Adjective’s form according 

to the Singular (masc./ fem. gender) and Plural forms. 

E. g.: Він сонний і стомлений. 

Fem. – Вона сонна і стомлена. 

Pl. – Вони (Ми) сонні та стомлені. 

 

Вони енергійні та зацікавлені. 

Fem. – _____________________________________________ 

Masc. – ____________________________________________ 

 

Вона уважна і спокійна. 

Masc. – ____________________________________________ 

Pl. – _______________________________________________ 

 

Вони голодні і злі. 

Fem. – _____________________________________________ 

Masc. – ____________________________________________ 

 

Він закоханий і щасливий. 

Fem. – _____________________________________________ 

Pl. – _______________________________________________ 
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Завдання 15. Запитай у одногрупника чи одногрупниці як вони себе 

почувають і запишіть нижче. Ask your groupmates how do they feel and write 

below. 

E. g.: Марія спокійна і розслаблена. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Завдання 16. Заповніть пропуски прикметниками. Fill the gaps with 

Adjectives. 

 

Вчора я був (була) _________________________________________________ 

Сьогодні зранку я був (була) ________________________________________ 

Зараз я ___________________________________________________________ 

Завтра я буду ______________________________________________________ 

Сьогодні ввечері я буду _____________________________________________ 

 

Завдання 17. Прочитайте та перекладіть речення на англійську. Read and 

translate the sentences into English. 

 

Дарина і Олег були стомлені, але щасливі. Я вражений твоїм талантом. У той 

день вона була схвильована і закохана. Впевнені у собі люди досягають 

успіху. 

Сергій був розчарований фіналом футбольного матчу. Студенти зацікавлені 

новою темою. Сонний пасажир проїхав свою зупинку. Наталя здивована, бо 

не очікувала зустріти тут Павла. Остап розгублений, бо він вперше у цьому 

місті.   

 

Завдання 18. Прочитайте та перекладіть речення на українську. Read and 

translate the sentences into Ukrainian. 

 

She was surprised to see him here. I’m glad to meet you. Ivan is fall in love with 

Nastia. At the first class the students were sleepy. He was nervous about the exam. 

They were happy to come back home. He was tired after a long journey. Natalia is 

interested in winning. They were excited to receive such a gift. I was impressed by 

the exhibition of paintings. We are satisfied with the result. 

 



181 

 

 

ТЕМА 20. БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ 

 

Лексика 

Vocabulary  

тіло 

людина 

голова 

обличчя 

волосся 

вухо 

око 

ніс 

рот 

лоб 

губа 

щока 

язик 

зуб 

шия 

плече 

рука 

нога  

живіт 

груди 

спина 

стопа 

коліно 

лікоть 

кисть 

палець 

передпліччя 

грудна клітка 

порожнина 

скелет 

кістка 

м’яз 

нирка 

шлунок 

підшлункова 

залоза 

печінка 

селезінка 

сечовий міхур 

товстий 

кишечник 

тонкий кишечник 

серце 

кров 

вена 

артерія 

внутрішні органи 

легеня 

головний мозок 

спинний мозок 

горло 

тулуб 

череп 

шкіра  

пуп 

залоза 

організм 

нерв 

 

 

Завдання 1. З’єднайте частини слів, щоб утворилися частини тіла. Match the 

parts of the words so that the names of the body parts are formed. 

 

пле     га 

ру    лець 

го    віт 

но    с 

ні    на 

ши    ди 

гру    че 

ко    ка 

сто    ліно 

па    я 

спи    па 

ро    лова 

жи    т 
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Завдання 2. Перекладіть і вивчіть слова. Translate and learn the words. 

 

Українська  Англійська   Українська Англійська  

тіло 

скелет 

кістка 

м’яз 

кров 

серце 

шлунок 

товстий кишечник 

печінка 

 легеня  

нирка 

мозок 

вена 

артерія 

вухо 

тонкий кишечник 

язик 

шкіра 

 

 

Завдання 3. Підберіть відповідний присвійний займенник. Choose an 

appropriate possessive pronoun.  

 

(Мій; моя; моє; мої) голова; (мій; моя; моє; мої) плечі; (мій; моя; моє; мої) 

живіт; (мій; моя; моє; мої) око; (мій; моя; моє; мої) стопи; (мій; моя; моє; мої) 

рот; (мій; моя; моє; мої) губи; (мій; моя; моє; мої) нога. 

 

(Твій; твоя; твоє; твої) ніс; (твій; твоя; твоє; твої) тіло; (твій; твоя; твоє; твої) 

руки; (твій; твоя; твоє; твої) лоб; (твій; твоя; твоє; твої) горло; (твій; твоя; 

твоє; твої) коліна; (твій; твоя; твоє; твої) очі; (твій; твоя; твоє; твої) спина. 

 

(Ваш; ваша; ваше; ваші) руки; (ваш; ваша; ваше; ваші) легені; (ваш; ваша; 

ваше; ваші) грудна клітка; (ваш; ваша; ваше; ваші) серце; (ваш; ваша; ваше; 

ваші) шкіра; (ваш; ваша; ваше; ваші) вуха; (ваш; ваша; ваше; ваші) тіло; (ваш; 

ваша; ваше; ваші) волосся. 

 

(Їхній; їхня; їхнє; їхні) зуби; (їхній; їхня; їхнє; їхні) пальці; (їхній; їхня; їхнє; 

їхні) кров; (їхній; їхня; їхнє; їхні) легені; (їхній; їхня; їхнє; їхні) нирки; (їхній; 

їхня; їхнє; їхні) кістки; (їхній; їхня; їхнє; їхні) шкіра; (їхній; їхня; їхнє; їхні) 

руки.  

 

Завдання 4. Перекладіть речення. Translate the sentences.  
 
1. Як ви почуваєтеся? 
2. На що ви скаржитеся? 
3. Що у вас болить? 
4. Я втомлений (втомлена). 
5. Мені потрібно приймати ліки. 
6. Я думаю, у вас грип. 
7. Ось рецепт на ліки. 
8. Одужуйте! 
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Завдання 5. Впишіть пропущені форми однини і множини. Write the missing 

singular and plural forms. 

 

Однина  Множина  Однина Множина 

 частини  нирки 

 кінцівки  легені 

 плечі порожнина  

стопа   вуха 

око   органи 

 м’язи  артерія  

 

Завдання 6. Опишіть симптоми. Describe the symptoms. 

  

Болить голова; нудить; болить зуб; болить горло; висока температура; болить 

живіт; нежить; болить рука; кашель. 

 

 

        
1 ___________________  2____________________  3 ___________________ 

     
4 ____________________     5 ___________________   6 ___________________ 
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7 ____________________  8_______________________   9 ________________  

 

Завдання 7. Перекладіть речення. Translate the sentences.  

 

1. I have a headache.  

2. I have a toothache. 

3. I have a sore throat. 

4. I feel bad. 

5. I have a cough. 

6. I have a high temperature. 

7. I need a doctor. 

8. I have a runny nose. 

9. I have a stomach ache  

10. My hand hurts.  

 

Завдання 8. Впишіть назви внутрішніх органів. Write the names of the 

following internal organs. 

 

 

 



185 

 

Завдання 9. Знайдіть сховані слова. Find hidden words (17). 

 

прлгрецептющвтемпературазхж 

енщоавсиропюоглшкраплізлблшдп 

жатеткашельбшгналікарнязгногрип 

рпахворийленгржздоровийжловхлікию 

щопегвухозломголовазоещчьгорлоднганіс 

ршголікартьщакмедсестрадтжонглтілояю 

 

Зверніть увагу на вживання числівників один, два, три, чотири, п’ять 

з іменниками. Числівник один змінює закінчення залежно від роду іменника, 

з яким він пов'язаний: нульове закінчення, якщо іменник чоловічого роду; 

закінчення -а, якщо іменник жіночого роду, і закінчення -е, якщо іменник 

середнього роду. Числівник два також змінює своє закінчення відповідно до 

роду іменника: -а для іменників чоловічого і середнього року, -і – для 

жіночого роду. Числівники три, чотири, п’ять і далі не змінюють закінчення 

залежно від роду іменника.  

Be attentive when using numerals one, two, three, four, five with nouns. 

The numeral one changes the ending depending on the gender of the noun with 

which it is associated: “zero” ending, if the noun is masculine; ending -a, if the 

noun is feminine, and ending -e, if the noun is neuter. The numeral two also 

changes its ending according to the gender of the noun: -a for masculine and neuter 

nouns, -i for feminine nouns. Numerals three, four, five, etc. do not change the 

ending depending on the gender of the noun. 

Один 

Чоловічий рід 

один 

Жіночий рід 

одна 

Середній рід 

одне 

зуб 

рот 

нерв 

м’яз  

орган 

рука 

залоза 

вена 

легеня 

артерія 

око 

вухо 

тіло 

коліно  

серце 

  

Два, три, чотири 

Чоловічий рід 

два, три, чотири 

Жіночий рід 

дві, три, чотири 

Середній рід 

два, три, чотири 

зуби 

роти 

нерви 

м’язи 

органи 

руки 

залози 

вени 

легені 

артерії 

ока 

вуха 

тіла 

коліна 

серця 
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П’ять … двадцять 

Чоловічий рід 

п’ять  

Жіночий рід 

п’ять  

Середній рід 

п’ять  

зубів 

ротів 

нервів 

м’язів 

органів 

рук 

залоз 

вен 

легень 

артерій 

очей 

вух 

тіл 

колін 

сердець 

 

Зверніть особливу увагу на деякі нестандартні форми множини 

іменників, а також на звукові зміни у словах при утворенні множини.  

Pay special attention to some unusual plural forms of nouns, as well as to the 

sound changes in words. 

 

Одне око Два, три, чотири ока П’ять очей 

Одна людина Дві, три, чотири людини П’ять (п’ятеро) людей 

Одне серце Два, три, чотири серця П’ять сердець 

Один палець Два, три, чотири пальці П’ять пальців 

Одна нога Дві, три, чотири ноги П’ять ніг 

Одна голова Дві, три, чотири голови П’ять голів 

Один ніс Два, три, чотири носи П’ять носів 

Один живіт Два, три, чотири животи П’ять животів 

Один лікоть Два, три, чотири лікті П’ять ліктів 

Один шлунок Два, три, чотири шлунки П’ять шлунків 

Одна кістка Дві, три, чотири кістки П’ять кісток 

 

Завдання 10. Перекладіть словосполучення. Translate the word combinations. 

 

One face; one liver; one brain; one throat; one chest; two ears; two eyes; two 

arms; two heads; two legs; two fingers; two lungs; two kidneys; two spleens; three 

bones; three organs; three teeth; three cavities; three nerves; three glands; four 

veins; four arteries; four bodies; four persons; four hearts; four skeletons; five 

fingers; five patients; five teeth; five glands; five bones; five legs; five hands; five 

hearts. 

 

Завдання 11. Працюйте в парах. Прочитайте і вивчіть діалог. Read and learn 

the dialogue.  

 

Діалог «Лікар – пацієнт (грип)» 

Лікар: - Добрий день!  

Пацієнт: - Добрий день! 

Лікар: - На що ви скаржитесь? 

Пацієнт: - Я хворий (хвора). 
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Лікар: - Що у вас болить? 

Пацієнт: - У мене болить голова.  

Лікар: - У вас висока температура? 

Пацієнт: - Так, у мене гарячка. 

Лікар: - У вас болить горло? 

Пацієнт: - Ні, не болить. 

Лікар: - Я думаю, у вас грип. Ось рецепт на ліки. 

Пацієнт: - Дякую! 

Лікар: - Одужуйте. 

Пацієнт: - До побачення! 

Лікар: - До побачення!  

 

Завдання 12. Поставте подані іменники у форму Місцевого відмінка. Form 

the Locative Case of the following nouns. 

 

лікарня – у лікарні 

тіло –  

вухо –  

око –  

голова –  

спина –  

порожнина –  

тулуб – 

череп –  

аптека –  

рука –  

 

Завдання 13. Вставте пропущені слова в речення. Fill the gaps with the 

following words. 

 

(мене; розумний; прямий; працює; здоров’я; голова; лікар; волосся; лікує; 

болить; висока; подобається)  

 

У мене болить ________________. Лікар _______________ пацієнта. 

Медсестра _______________ в лікарні. У мене _______________ зуб. Мені 

потрібен _______________. У неї коротке _______________. Мій друг 

_______________. У мене _______________ температура. У нього 

_______________ ніс. У __________ болить зуб. Мені _______________ 

осінь. У нього погане _______________. 
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Завдання 14. Утворіть множину з поданих слів. Change the following words 

into plural forms. 

 

плече – 

коліно –  

рука – 

нирка –  

палець – 

нога – 

легеня –  

око – 

вена – 

вухо – 

зуб – 

 

Завдання 15. Прочитайте й перекладіть текст. Дайте відповіді на питання. 

Read and translate the text. Answer the following questions. 

 

Мій друг 

Мене звати Марія. У мене є друг. Його звати Алі. Йому двадцять років. 

Він живе в Києві, у гуртожитку. Він студент. Мій друг добрий, розумний, 

цікавий, надійний, щедрий, чесний і спокійний. Коли він навчається, він 

серйозний і уважний. Коли ми разом, він веселий і активний. Алі високого 

зросту, стрункий, спортивний, симпатичний. У нього коротке темне волосся, 

красиві карі очі. У нього тонкі губи і гарна посмішка.  

Він любить читати, співати, танцювати, готувати і подорожувати. Він 

не любить малювати і прибирати. Разом ми відпочиваємо, гуляємо, 

навчаємося, ходимо у кафе, у парк, граємо в баскетбол. Я щаслива, що в мене 

є такий друг. 

 

1. Скільки років Алі? ________________________________________________ 

2. Де живе Алі? ____________________________________________________ 

3. Опишіть зовнішність Алі. __________________________________________ 

4. Що любить робити Алі? ___________________________________________ 

5. Що не любить робити Алі? _________________________________________ 

 

Завдання 16. Працюйте в парах. Прочитайте і вивчіть діалог. Read and learn 

the dialogue.  

 

Діалог «Лікар – пацієнт (харчове отруєння)» 

Пацієнт: - Добрий день, лікарю! 

Лікар: - Добрий день! Як ви почуваєтесь? 

Пацієнт: - Мені погано! 
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Лікар: - На що ви скаржитесь? 

Пацієнт: - Мене нудить. 

Лікар: - Що у вас болить? 

Пацієнт: - У мене болить голова і живіт.  

Лікар: - У вас висока температура? 

Пацієнт: - Так, 38º (тридцять вісім градусів). 

Лікар: - Я думаю, у вас харчове отруєння. Ось рецепт на ліки. 

Пацієнт: - Дякую! 

Лікар: - Одужуйте. 

Пацієнт: - До побачення! 

Лікар: - До побачення!  

 

Завдання 17. Прочитайте й перекладіть текст. Дайте відповіді на запитання. 

Read and translate the text. Answer the following questions. 

У тілі людини є такі основні частини: голова, шия, тулуб, верхні 

кінцівки, нижні кінцівки. На обличчі є лоб, очі, брови, ніс, рот, щоки і 

підборіддя. На голові є волосся. У тулубі є: спина, грудна клітка і живіт. 

Верхню кінцівку утворюють плече, лікоть, передпліччя і кисть. Нижню 

кінцівку утворюють стегно, коліно, гомілка і стопа. 

У тілі людини є чотири порожнини: 1) порожнина черепа; 2) 

порожнина грудної клітки (грудна порожнина); 3) порожнина живота 

(черевна порожнина); 4) порожнина таза. У черепі є мозок. У грудній 

порожнині є серце і легені. У черевній порожнині є шлунок, печінка і 

кишечник. 

У тілі людини є п’ять життєво важливих органів: це мозок, серце, 

нирки, печінка і легені. 

 

1. Які основні частини в тілі людини? 

2. Що є на обличчі? 

3. Які частини тулуба? 

4. Із чого складається верхня кінцівка? 

5. Із чого складається нижня кінцівка? 

6. Скільки порожнин є в тілі людини? Назвіть їх. 

7. Назвіть п’ять життєво важливих органів.  

 

Завдання 18. Прочитайте текст. Знайдіть у тексті інформацію, яку потрібно 

вписати в таблиці, подані нижче. Read the text. Find the information to fill in the 

tables below. 

 

Системи організму 

Наші тіла складаються з біологічних систем, які виконують функції, 

необхідні для життя. 
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Завдання серцево-судинної системи – переміщення крові, поживних 

речовин, кисню, вуглекислого газу та гормонів по всьому тілу. Вона 

складається із серця, крові, артерій і вен. 

Травна система складається з органів, які дають змогу організму 

розщеплювати і поглинати їжу, а також виводити відходи. До неї належить 

рот, стравохід, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник, пряма кишка 

та задній прохід. Печінка й підшлункова залоза також відіграють важливу 

роль у травній системі, тому що виробляють травні соки. 

Ендокринна система складається із залоз, які виділяють гормони в 

кров. Ці гормони регулюють обмін речовин, ріст і статева функція. 

Імунна система – це захист організму від бактерій, вірусів та інших 

шкідливих мікроорганізмів. До неї належать лімфатичні вузли, селезінка, 

кістковий мозок, лімфоцити, тимус і лейкоцити. 

Лімфатична система охоплює лімфатичні вузли, лімфатичні протоки та 

лімфатичні судини. Її основна робота – створювати й рухати лімфу, яка 

містить білі кров’яні клітини, що допомагають організму боротися з 

інфекцією.  

Нервова система контролює як довільні дії (свідомий рух), так і 

мимовільні дії (дихання), і посилає сигнали в різні частини тіла. Центральна 

нервова система охоплює головний і спинний мозок. Периферична нервова 

система складається з нервів, які з’єднують кожну частину тіла із 

центральною нервовою системою. 

М'язова система тіла складається з близько 650 м'язів. Існує три типи 

м’язів: скелетні м’язи, які пов’язані з кісткою та допомагають у довільному 

русі, гладенькі м’язи, що знаходяться всередині органів і допомагають 

переміщати речовини через органи, і серцевий м’яз, який знаходиться в серці 

й допомагає перекачувати кров. 

Репродуктивна система дозволяє людині розмножуватися. Чоловіча 

репродуктивна система включає пеніс і яєчка, які виробляють сперму. 

Жіноча репродуктивна система складається з піхви, матки та яєчників, які 

виробляють яйцеклітини.  

Наші тіла підтримує кісткова система, яка складається з 206 кісток, 

з’єднаних сухожиллями, зв’язками та хрящами. Скелет не тільки допомагає 

нам рухатися, а й бере участь у виробленні клітин крові та зберіганні 

кальцію. Зуби – це також частина кісткової системи. 

Дихальна система дає нам змогу приймати життєво важливий кисень і 

виводити вуглекислий газ у процесі, який ми називаємо диханням. Вона 

складається з трахеї, діафрагми та легенів. 

Сечовидільна система виводить з організму відходи. Вся система 

охоплює дві нирки, два сечоводи, сечовий міхур, два м’язи сфінктера та 

уретру.  

Шкіра – найбільший орган тіла. Він захищає нас від зовнішнього світу і 

є нашим першим захистом від бактерій, вірусів та інших патогенів. Наша 
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шкіра також допомагає регулювати температуру тіла та усувати відходи 

через потовиділення. Окрім шкіри, до покривної системи належить волосся 

та нігті. 

Знайдіть у тексті та впишіть у таблицю назви систем організму 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

Доповніть речення: 

1. Серцево-судинна система складається із _____________________________. 

2. Складові частини травної системи: _________________________________. 

3. Ендокринна система регулює ______________________________________. 

4. Складові частини імунної системи: _________________________________. 

5. Завдання лімфатичної системи – ___________________________________. 

6. Центральна нервова система складається з ___________________________. 

7. Периферична нервова система складається з _________________________. 

8. Репродуктивна система дозволяє ___________________________________. 

9. Дихальна система складається з ____________________________________. 

10. Складові частини сечовидільної системи: ___________________________. 

 

Завдання 19. Дайте відповіді на запитання. Answer the questions. 

1. З яких двох основних частин складається нервова система? 

 

2. Скільки м’язів у тілі людини? 

 

3. Які існують три типи м’язів? 

 

4. Який м’яз у тілі людини найсильніший? 

 

5. Скільки кісток у тілі людини? 

 

6. Який орган людського тіла найбільший? 
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ТЕМА 21. НА ПРИЙОМІ В ЛІКАРЯ 

 

Завдання 1. Знайдіть і випишіть слова, які стосуються професій. Find and 

write words related to professions. 

Лікар Викладач Співак 

 

 

 

 

 

  

 

Діагноз, пісня, лекція, гітара, аналізи, заняття, мікрофон, ін’єкція, оцінка, 

халат, співати, кафедра, біль, аудиторія, музика, навчати, операція, ноти, 

домашнє завдання, алергія, концерт, маска, екзамен, лікувати, фани, діабет, 

залікова книжка, аспірин, студія, організм. 

 

Медицина  якісна (high-quality) і неякісна (low-quality)  

Медичний (adjective, s.) – medical 

Медична допомога - health care 

Медичне страхування - health insurance 

Медичне обслуговування - medical service 

Медичне обладнання -  medical equipment 

«Швидка допомога» - ambulance 

Лікар (n., s., m.) – лікарка (n., s., f.) – лікарі (n., pl.) 

Медсестра (n., s., f.) – медсестри  (n., f., pl.) 

Медбрат (n., s., m.) – медбрати (n., m., pl.) 

Лікарня (n., s., f.) – лікарні (n., f., pl.) / госпіталь / шпиталь (n., s., m.) – 

госпіталі / шпиталі (n., m., pl.) 

Клініка / поліклініка – клініки / полікліники (hospital without inpatient 

treatment) 

Пацієнт  (n., s., m.) – пацієнти (n., m., pl.) / хворий – patient 

Здоров’я (n., n., s.) – health  

Хвороба (n., f., s.) – illness, disease, sickness; хвороби (pl.)  

Хвороба важка – severe illness  

Хвороба легка –  mild illness 

Здоровий (adj.) – healthy = не хворий  

Хворий (adj.) – sick, ill = не здоровий 
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Завдання 2. Запишіть іменники у таблицю, визначивши рід і число. Write the 

nouns in the table, determining the gender and number. 

 

Центр, термінологія, інструменти, операція, практика, халат, лабораторія, 

академія, документи, сестра, обладнання, інститут, спирт, конференція, 

допомога, золото, обслуговування, коледжі, школа, маніпуляція, 

страхування. 

Медичний Медична Медичне Медичні 

 

 

   

 

Завдання 3. Прочитайте речення. До виділених слів поставте запитання. 

Read the sentence. Ask questions to the seen words. 

 

В Ізраїлі дорога і якісна медицина. –  _________________________________. 

Сашко навчається в медичному університеті. – _________________________. 

Американські лікарі працюють багато. – _______________________________. 

Медичні інструменти коштують недешево. – ___________________________. 

Наша клініка нова і красива. – _______________________________________. 

Бабуся живе 90 років і має хороше здоров’я. – __________________________. 

Медсестра розмовляє з пацієнтом. – __________________________________. 

Я беру на заняття з анатомії білий халат. – _____________________________. 

Влітку студенти-медики можуть працювати в аптеці. – __________________. 

 

Завдання 4. Прочитайте речення. Допишіть закінчення дієслів і 

прикметників. Read the sentence. Add the ending of verbs and adjectives. 

 

Я їм овочі і фрукти – я буд___ здоров___. 

Ти любиш свою сім’ю – ти буд___ здоров___. 

Вони мають міцні нерви і правильно реагують на стреси – вони буд___ 

здоров___. 

Ви маєте друзів – ви буд___ здоров___.  

Вона гарно спить – вона буд___ здоров___. 

Він грає у футбол, плаває, танцює – він буд___ здоров___.  

Ми п’ємо багато води – ми буд___ здоров___. 

 
Як твоє здоров’я? How is your health? 
Як ти себе почуваєш? - How do you feel? 
Хворіти - be sick / Захворіти - get sick, get ill, fall ill, fall sick 
Скарга – complain 
На що ви скаржитеся? - What are you complaining about? 
Біль (n., m.) – pain, hurt, ache 
Болить (v., s.) , болять (v., pl.) - to hurt, to ache 
У вас щось болить? Do you have any pain?  
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Де у вас болить? Where does it hurt?  
Що у вас болить? Що болить? – What hurts? 

 

ПОЧУВАТИ СЕБЕ ЯК? - Як ви себе 

почуваєте? Як 

ваше здоров’я? 

- Дякую. Я 

почуваю себе 

добре. А ви? 

- Я також 

почуваю себе 

нормально. 

 

Я почуваю себе 

Ти почуваєш себе 

Він /вона почуває себе 

Ми почуваємо себе 

Ви почуваєте себе 

Вони почувають  себе 

Добре / дуже добре 

Погано 

Нормально 

Чудово 

 

 

Почував, -а, -и себе 

 

Буду почувати себе 

 

Завдання 5. Заповніть пропуски правильними формами дієслова. Fill in the 

blanks with the proper forms of the verb. 

 

ПОЧУВАТИ  

 

Раніше він ____________ себе погано, але зараз йому краще. Як ти себе 

____________? Я думаю, що завтра ____________ себе краще. Ми 

____________ себе прекрасно. Як ви себе ____________? Якщо вип’єш ці 

ліки, ____________ себе добре. Влітку вони ____________ себе гірше, ніж 

восени. Як вона ____________ себе вчора? 

 

Симптом – symptom 

Нежить - running nose 

Застуда - a cold, a chill 

Кашель - a cough 

Харчове отруєння - а food poisoning 

Температура - temperature  

Безсоння - insomnia 

Алергія - an allergy 

Втома - tiredness 

Тиск (високий, низький) - blood pressure 
 
Діагноз – diagnosis 
 
Грип - flu 
Ангіна - a sore throat, tonsillitis 
Запалення легенів – pneumonia 
Діабет – diabetes 
Гастрит – gastritis 
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СКАРЖИТИСЯ 

 

симптоми / хвороби 

 

скаржУся 

скаржИШся 

скаржИТЬся  

 

скаржИМОся 

скаржИТЕся 

скаржАТЬся 

 

 

 

НА  

 

(що?) 

 

біль (зубний, 

головний), 

кашель,  високу 

температуру, тиск, 

діарею, стрес 

алергію 

амнезію 

безсоння  

втому  

депресію 

застуду 

мігрень 

склероз 

 

ХВОРІТИ / ЗАХВОРІТИ 

  

грип, діабет, 

ангіну, бронхіт, 

інфекцію, 

пневмонію 

 

Завдання 6. Заповніть пропуски правильними формами дієслова. Fill in the 

blanks with the proper forms of the verb. 

 

СКАРЖИТИСЯ  

 

Старі люди дуже часто ____________ на біль у ногах. – На що ти 

____________? – Я ____________ на високий тиск. Олена прийшла до лікаря 

і  ____________ на акне, бо хоче мати красиве обличчя. – Ви ____________ 

на поганий апетит? – Ні, я маю хороший апетит, але п’ю багато води. Пацієнт 

____________, що у нього болять нирки. В Європі літо спекотне, а тому 

багато  немолодих людей ____________ на проблеми з серцем. Ми студенти, 

маємо багато занять в університеті і домашніх завдань, а тому ____________ 

на втому. Катерина багато нервує, вона ____________ на панічні атаки. 

 

                    У КОГО?                болить                     ЩО? 

ЗАРАЗ 

 

 

у Віктора 

 

у Ганни 

 

у мене 

 

у нього 

 

у них 

 

болить 

 

 

болять 

живіт 

голова 

горло 

ноги 

ВЧОРА болів 

боліла 

боліло 

боліли 

зуб 

рука 

око 

вуха 

ЗАВТРА буде боліти 

будуть боліти 

живіт 

очі 
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Завдання 7. Прочитайте речення. Поставте займенники у правильну форму. 

Read the sentence. Put the pronouns in the correct form. 

 
У (я) _____ вчора боліли зуби.  
У (ви) _____ вчора боліло вухо? 
У (вона) _____ вчора боліла голова.  
У (ми) _____ вчора боліли очі.  
У (вони) _____ вчора болів шлунок.  
У (ти) _____ вчора боліла нога?  
У (він) _____ вчора боліло горло.  
 
Завдання 8. Прочитайте діалог і скажіть, що болить у Макса і чому. 
Побудуйте самостійно ідентичні діалоги за вказаною моделлю, 
використовуючи наступні ситуації. Read the dialogue and say what hurts Max 
and why. Make your own identical dialogues according to the specified model, 
using the following situations. 
 
Модель:  
- Привіт, Максе! Ти погано себе почуваєш? 
- Так, спати дуже хочу. Голова болить жахливо, і ноги болять. 
- Чому? Багато працював? 
- Ні, навпаки, був у клубі. А там голосна музика, вино, танці…  
 

Вчора Сергій грав у футбол. – Сьогодні у нього болять … 

Катерина з’їла багато морозива. – Зараз у неї болить … 

Григорій цілий день грав у комп’ютерні ігри. – Тепер у нього болять ... 

Марина часто їсть тверді цукерки. – Сьогодні у неї болять … 

У Тараса дуже сильний стрес перед екзаменом. – Зараз у нього болить ...  

 
Завдання 9. Використайте дієслова хворіти/захворіти, боліти/заболіти у 
правильній формі. Use the verbs хворіти/захворіти, боліти/заболіти in the 
correct form. 
 
1. Олена сьогодні зранку ____________. У неї __________ голова і висока 
температура. 2. Я ще ніколи не _________ на пневмонію. 3. У мене 
__________ зуби. 3. Мій брат боксер, він рідко ___________. 4. Що у тебе 
___________? У мене _______ вуха. 5. Вчора Галина _____________ на грип. 
У неї ___________ горло і підвищена температура. 6. – Чому тебе не було 
увечері на лекції? – У мене ____________ шлунок. 7. У мого дідуся вчора 
дуже ______________ серце. – Ви часто ____________? – Ні, я рідко 
____________. Взимку Олена завжди ____________. А ми зазвичай 
____________ навесні. 
 
Яка у вас температура? What is your temperature?  
У вас є температура? Do you have a high temperature?  
Температура висока, підвищена, нормальна, низька   
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Завдання 10. Прочитайте вголос температуру і скажіть, яка вона (висока, 

підвищена, нормальна або низька).  

Зразок: 37,3° – Тридцять сім і три – це підвищена температура. 

 

1) 36, 6° – 

2) 40,2° – 

3) 37,1° – 

4) 39,4° – 

5) 38,7° – 

6) 35,9° – 

 

лікар розмовляє з хворим - The doctor talks to the patient 

лікар оглядає хворого - The doctor examines the patient 

лікар лікує хворого - The doctor treats the patient 

лікар дає рекомендації хворому - The doctor makes recommendations to the 

patient 

лікар призначає ліки хворому - The doctor prescribes treatment for the patient 

лікар виписує рецепт - The doctor writes a prescription to the patient 

      
Завдання 11. Прочитайте текст. Read the text. 
 

Що у ВАС болить? 
У неділю ввечері Марина почувала себе погано. У неї була висока 

температура, боліла голова, також дуже болів живіт. Її чоловік викликав 
«швидку допомогу». Лікар оглянув Марину і сказав, що в неї, мабуть, 
апендицит. Їй потрібно їхати в лікарню. 

Марина недовго лежала в лікарні – 5 днів. Їй зробили операцію, і скоро 
вона почала почувати себе добре. Зараз у неї нормальна температура. Лікар 
сказав, що можна їхати додому і не потрібно приймати ліки. Марина радісна. 
Вдома вона багато розказувала про лікарню, про лікарів, про операцію. 
 
Дайте відповіді на запитання. Answer the questions. 
Чому чоловік Марини викликав «швидку допомогу»? 
Що порадив лікар? 
Який діагноз був у Марини? 
Як вона почуває себе зараз? 
Про що жінка розказувала вдома? 
 
Лікування та рекомендації:  
вам МОЖНА/НЕ МОЖНА – гуляти, працювати, пити алкоголь, каву; 
подорожувати, їсти морозиво;  
ТРЕБА/ПОТРІБНО – залишатися вдома, відпочивати, пити багато води, 
приймати ліки, робити масаж, пити вітаміни, багато спати… 
Лікування – treatment 
Ліки – pills, medicine 
Приймати ліки – take medicine 
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Завдання 12. Заповніть пропуски правильними формами дієслів. Fill in the 
blanks with the proper forms of the verbs. 
 
ЗАСТУДИТИСЯ 
Я ____________, у мене висока температура. – Ви ____________? – Ні, все 
нормально. Оля довго була на вулиці і ____________. Якщо він буде без 
шапки, він може ____________, тому що взимку у нас мороз, сніг і дуже 
холодно. Ми не можемо піти на заняття в університет, бо ми ____________. 
Каріна, ти не знаєш, чому ти ____________?  
 
ПРИЙМАТИ 
– Ви ____________ ці таблетки щодня? – Так, я ____________ їх щодня.  Він 
____________ парацетамол і пішов спати. Навесні ми іноді ____________ 
вітаміни. Вона не любить ____________ цей сироп. Мій дідусь ____________ 
дорогі ліки від ревматизму і почуває себе краще. Подруга ____________ такі 
таблетки тричі на день після їди, через тиждень вона вже вийшла на роботу в 
офіс. 
 
Завдання 13. Прочитайте назви спеціальностей лікарів. Скажіть, що вони 
лікують. Встановіть відповідність. 
 

Хірург   Жіночі хвороби 

Офтальмолог   Травми 

Отоларинголог (ЛОР)  
 
Педіатр  
 
Гастроентеролог  

 Зуби 
 
Шлунок 
 
Очі 

Невропатолог   Вухо, горло, ніс 

Травматолог  
 
Кардіолог  
 
Гінеколог  
 
Стоматолог (дантист) 
 
Пульмонолог 
 
Нефролог 
 

 Робить операції 
 
Дитячі хвороби 
 
Нервові хвороби 
 
Серце 
 
Нирки 
 
Легені 
 

Будь здоровий! Будь здорова! Будьте здорові! - Bless you! 

Поправляйся! Видужуй! Одужуй! – Get well! Don’t get sick! 
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Завдання 14. Прочитайте і перекладіть анекдоти. Знайдіть у текстах і 

випишіть назви медичних спеціалізацій, діагнозів, ліків, рекомендації лікаря. 

Read and translate jokes. Find in the texts and write of the names of medical 

specialties, diagnoses, drugs, doctor's recommendations. 

 

А) Лікар каже пацієнту: 

     - Вам не можна пити алкоголь, курити, кохати жінок, грати в карти. 

     Пацієнт:  

     - Мабуть, тут вже була моя дружина. 

 

Б)    - А я вчора в офтальмолога була. 

  - І що він сказав? 

  - Сказав, щоб я алфавіт вивчила! 

 

В) - Ви лікар? Ви маєте медичну освіту? 

     -Так. Я дивився 126 серій фільму  «Інтерни» і 7 сезонів «Доктора Хауса». 

 

Г) - Бокс – чудовий вид спорту! Я на ньому гарно заробляю.  

- Ви, мабуть, відомий боксер?  

- Ні. Я – травматолог!  

 

Ґ)       В аптеку прийшла жінка й  запитує: 

 - Скажіть, будь ласка, а що краще для чоловіка: валідол чи валер’янка?  

- А діагноз який? 

- Нові чоботи за $1500... 

 

Д) – Мамо, а що таке склероз? 

    – Що ти запитав, синку? 

    – Коли? 

 

Е)   Стоматолог:  

       - От і все, пацієнте, ось ваш зуб!  

       Хворий:  

       - Спасибі, лікарю, а ось ваша ручка від крісла ... 

 

Є) - Лікарю, я буду жити? 

        - А гроші у вас є? 

 

Ж)     - Лікарю, може, у мене інфаркт? 

- Ні, у Вас абсолютно здорове сердце. 

- А може, у мене інсульт? 

- Ні. Ви здорові. 
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- А може, у мене гіпертонія? 

- У Вас нормальний артеріальний тиск. Чому Ви так хвилюєтеся?  

- Мене в армію хочуть брати... 

 

Завдання 15. Прочитайте виразно вірш і перекладіть його. Read the verse 

aloud and translate it. 

 

Ой, болить у мене зуб, 

Бо не хоче їсти суп. 

Хоче меду, 

Хоче грушки, 

Хоче теплої 

Пампушки. 

А як ще дасте сметани – 

Вмить боліти перестане! (В. Ладижець) 

 

Завдання 16. Прочитайте і перекладіть діалог «На прийомі у лікаря». Read 

and translate the dialogue «At the doctor's office». 

 

Лікар: Добрий день! Будь ласка, заходьте і сідайте! 

Пацієнт: Добрий день, лікарю. 

Лікар: І Вам добрий день! Скажіть мені, на що ви скаржитеся? Що у вас 

болить? 

Пацієнт: Вже декілька днів у мене сильний біль у горлі, мені дуже боляче, 

коли я розмовляю і їм. Це, мабуть, застуда… 

Лікар: Яка у вас температура? 

Пацієнт: Вчора увечері температура була 38.8, а сьогодні зранку нема. 

Лікар: Давайте я огляну ваше горло. Відкрийте рот, скажіть «А-а-а..». Так, 

горло червоне. А кашель є? 

Пацієнт: Так, і щоразу, коли кашляю, горло починає боліти ще більше. 

Лікар: Розумію. Давайте я вас послухаю… Так, дихайте, не дихайте… 

Одягніться… Дихання нормальне. Думаю, у вас ангіна. 

Пацієнт: І що мені треба робити? 

Лікар: Залишайтеся вдома, відпочивайте, пийте багато теплого пиття – чай з 

лимоном, чай з малиною. Але не  треба пити каву і газовані напої. Зараз я 

випишу вам рецепт ліків від болю в горлі і кашлю. Приймайте ось ці 

таблетки тричі на день за 30 хвилин до їди, а ось цей сироп двічі на день – 

вранці і ввечері після їди протягом 5-7 днів.  

Пацієнт: Дякую. 

Лікар: Ще… Якщо буде боліти горло, їжте лише м’яку їжу. Через два-три дні 

вам буде краще. 

Пацієнт: Дякую, лікарю. 

https://citru.ru/army/
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Лікар: Дотримуйтесь рекомендацій і одужуйте. Приходьте на прийом, якщо 

ситуація не зміниться. До побачення! 

Пацієнт: Добре, до побачення! 

 

Завдання 17. Прочитайте попередній текст. Уявіть, що ваш друг (Андрій) 

захворів і ви розмовляєте з ним по телефону. Допишіть відсутні елементи 

діалогу.  

 

- Привіт, Андрію! 

- Привіт! 

- Як у тебе справи? 

- Погано. Захворів. 

- Що у тебе болить? 

- У мене болить __________. 

- А яка у тебе температура? 

- Зараз __________, а вчора увечері була __________. 

- Ти був у лікаря? 

- Так, я __________був у лікаря. 

- Ну і що він сказав? 

- Лікар сказав, що у мене __________. 

- Ти приймаєш ліки? 

- Так, я п’ю ліки - __________. 

- А що ще рекомендував лікар? 

- Він сказав, що треба __________, __________, __________. 

- Все правильно. Дотримуйся рекомендацій і видужуй! До побачення! 

Не хворій! 

- Дякую! 

 

Дайте відповіді на запитання: 1. Хто захворів? ________________. 2. На що 

він  захворів? ____________________ 3. Яка у нього температура? 

________________ 4. Що у нього болить? ________________________ 5. 

Який діагноз поставив лікар? __________ 6. Які рекомендації дав лікар? 

_________________________________________. 7. Як лікується Андрій? Що 

він робить? _____________________________ 

 

Завдання 18. Перекладіть діалоги українською мовою. Translate dialogues 

into Ukrainian. 

 

- Hello, Victor! 

- Hello, Anna! 

- How are you? 

- Good, thanks. And you? 

- Also good. 
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- And how’s your health? 

- Well, thanks. And yours? 

- Also well. 

 

- Good afternoon, Lucia! 

- Good afternoon, Olena! 

- Lucia, how are you doing? 

- Not too well. 

- What happened? 

- I am ill. 

- What hurts? 

- My throat and head hurt. Maybe I have the flu. 

- Get well soon! 

- Thanks. 

- John, how do you feel? 

- Thanks, better.  

- What is your temperature? 

- Normal, but my ear hurts. 

- And can you get out? 

- Yes, I can. Now the weather is warm, and I take a walk every day. 

 

- Arthur, why weren’t you at the university? 

- I was sick. 

- What was wrong? 

- I had the flu. I was born and lived in the south, and we don’t even have cold 

winters. In Kyiv the weather is cold, and I got sick. But now everything is 

fine. I’m healthy. 

 

- Tamara, how do you feel? 

- Very bad. I can’t eat, drink, sleep. I don’t want to go out, read, work… 

- Does your tooth ache? 

- Yes! 

- You need to go to a doctor. 

- Oh! I don’t want to go to the doctor! I can’t go to the doctor! I don’t need go 

to the doctor! I’m healthy! 
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ТЕМА 22. ЯКЩО ХОЧЕШ БУТИ ЗДОРОВИМ… 

 

Лексика 

Vocabulary 

курити 

вживати 

займатися 

залишатися 

робити зарядку 

розуміти 

спосіб життя 

сигарети / цигарки 

алкоголь 

наркотики 

багатство 

морква 

огірок 

баклажан 

гарбуз 

цибуля 

часник 

капуста 

помідор 

груша 

абрикос 

ягоди 

апельсин  

лимон 

сливи 

горіхи 

молочні продукти 

газовані напої 

чіпси 

майонез 

соус 

фаст-фуд 

кетчуп 

ковбаса 

солодощі 

 

кори́сний 

шкідли́вий 

корисно 

шкідливо 

повинен/повинна/повинні 

регулярно 

достатньо 

 

Корисна і шкідлива їжа. Healthy and junk food. 

кори́сний useful, healthy 

кори́сна ї́жа  healthy food 

шкідли́вий harmful 

шкідли́ва ї́жа junk food 
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Корисні продукти 

Овочі Фрукти 

мо́рква - carrot я́блука 

огіро́к - cucumber гру́ші - pears 

баклажа́н - eggplant абрико́си - apricots 

гарбу́з - pumpkin бана́ни 

цибу́ля - onion я́годи- berries 

часни́к - garlic апельси́н - orange 

капу́ста- cabbage лимо́н - lemon 

помідо́р - tomato сли́ви - plums 

Корисна їжа 

ри́ба fish 

м’я́со meat 

горі́хи nuts 

моло́чні продукти (кефір, йогурт)  dairy products (buttermilk, yogurt) 

Шкідлива їжа 

чіпси  chips 

газо́вані напо́ї (кока-кола, фанта, 

спрайт та інші) 

soft drinks (coke, Fanta, Sprite and 

others) 

майоне́з mayonnaise 

кетчуп ketchup 

со́ус sauce 

фаст-фуд (швидка їжа) fast food 

ковбаса́ sausage 

со́лодощі sweets 

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання. Створіть діалоги в парах на основі 

цих запитань. Answer the questions. Make up the dialogues in pairs on the basis 

of these questions. 

 

1. Яка їжа є корисною?  

2. Які корисні продукти ви знаєте? 

3. Ви їсте корисну їжу? Як часто? 

4. Ви любите корисні продукти? 

5. Яка їжа є шкідливою? 

6. Яку шкідливу їжу ви їсте? Як часто і чому? 

7. Яку їжу ви найбільше любите? Вона корисна? 

8. Яку їжу ви любите найменше? Чому? 

9. Що ви готуєте щодня? 

10. Скільки разів на день ви їсте? 
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Відмінювання дієслів КУРИТИ, ВЖИВАТИ,  

ЗАЙМАТИСЯ і ЗАЛИШАТИСЯ. 

Conjugation of the verbs КУРИТИ, ВЖИВАТИ,   

ЗАЙМАТИСЯ and ЗАЛИШАТИСЯ. 

 

Person кури́ти – ІІ (to smoke) 

 

вжива́ти – I (to take/to use – 

food/pills/drugs) 

singular plural singular plural 

1 я курю́ ми ку́римо я вжива́ю ми вжива́ємо 

2 ти ку́риш ви ку́рите ти вжива́єш ви вжива́єте 

3 він/вона 

ку́рить 

вони ку́рять він/вона 

вжива́є 

вони вжива́ють 

 

Person займа́тися – І 

(to go in for smth) 

 

залиша́тися – І (to stay) 

singular plural singular plural 

1 я займа́юся (-

сь) 

ми займа́ємося я залиша́юся  

(-сь) 

ми 

залиша́ємося 

2 ти займа́єшся 

(займа́йся!) 

ви займа́єтеся (-

сь) 

(займа́йтеся!) 

ти 

залиша́єшся  

(залиша́йся!) 

ви залиша́єтеся 

(залиша́йтеся!) 

3 він /вона 

займа́ється 

вони займа́ються він/вона 

залиша́ється 

вони 

залиша́ються 

 

спо́сіб життя́ way of life 

це кори́сно для здоро́в’я it’s good for health 

робити заря́дку (заря́дка – 

Nomin.) 

to do morning exercises 

займа́тися спо́ртом to go in for sports 

цигарки́ / сигаре́ти cigarettes 

курити цигарки / сигарети to smoke cigarettes 

вживати алкого́ль і нарко́тики to drink alcohol and take drugs 

це шкідли́во для здоров’я it’s harmful for health 

залишатися здоро́вим to stay healthy 

 

Завдання 2. Виправте помилки у формах дієслів КУРИТИ і ВЖИВАТИ. 

Correct the mistakes in the forms of the verbs КУРИТИ and ВЖИВАТИ. 

 

1.Тут не можна куріти. 2. Вона не курит сигарети, бо це шкідливо. 3. Я не 

куру, тому що хочу залишатися здоровим. 4. Вони курят щодня. 5. Ми 
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вживаемо ліки, коли хворіємо. 6. Ти вживає  алкоголь – ти п’єш вино. 7. Ви 

вживате корисну їжу. 8. Я не вживау алкоголь і наркотики, тому що це дуже 

шкідливо. 9. Вони вживаять вітаміни. 10. Він куріть цигарки, тому що його 

здоров’я йому не важливе. 

 

Завдання 3. Допишіть закінчення цих дієслів у теперішньому часі. Supply the 

missing endings of these verbs in Present tense. 

 

Я займа…ся спортом щодня. Ми залиша…ся здоровими і молодими. Я не 

кур... сигарети. Ви займа…ся спортом на стадіоні. Ви вжива… багато ліків, 

коли хворієте. Вони займа…ся футболом. Я вжива… вітаміни. Ти робиш 

зарядку вранці, тому що хочеш залиша…ся здоровим.  Він дуже багато 

кури… . Вона не вжива… наркотики.  Вони залиша… ся вдома, коли 

хворіють. Ти займа…ся спортом, щоб завжди бути здоровим. Моя мама 

займа…ся йогою. Він залиша… здоровим і молодим навіть у 70 років. 

 

Модальні слова: МОЖНА, ТРЕБА, ПОТРІБНО, ПОВИНЕН. 

Modal words: МОЖНА, ТРЕБА, ПОТРІБНО, ПОВИНЕН. 

 

можна can / be allowed to 

треба need to 

потрібно need to 

пови́нен he  must (masc.) 

пови́нна she must (fem.) 

пови́нні they must (pl.) 

пови́нно it must (impersonal) 

 

Давальний відмінок займенника + можна, треба, потрібно 

Dative case of the pronoun + можна, треба, потрібно  

 

Мені можна читати. I am allowed to read. 

Мені потрібно йти додому. I need to go home. 

Нам треба розмовляти. 

We need to speak. 

Тобі можна йти додому.  

You are allowed to go home. 

Вам треба написати завдання. 

You need to write a task. 

Йому можна відпочивати з друзями.  

He is allowed to have a rest with friends. 

Їй треба часто говорити з тобою. 

She often needs to talk to you. 

Їм можна купити нову сумку. 

They are allowed to buy a new 

bag. 
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Завдання 4. Прочитайте і перекладіть речення. Read and translate the 

sentences. 

 

1. Я повинна швидко вивчити цей текст. Ти можеш прочитати його мені? 

2. Ти повинен приходити додому раніше. У тебе багато домашньої роботи. 

3. Ми повинні пояснити вам це завдання, тому що воно дуже складне. 

4. Тут повинно бути кафе або їдальня. Ми дуже хочемо їсти. 

5. Він повинен прийти на заняття, якщо хоче мати гарні оцінки. 

6. Я повинен швидко писати в зошиті. 

7. Ти повинна вивчити цю тему на завтра. 

8. Вона повинна поїхати додому на вихідні. У неї в суботу день народження. 

9. Ви повинні робити всі домашні завдання. 

10. Вони повинні дивитися нові фільми. 

11. У парку повинно бути багато людей, бо сьогодні вихідний. 

12. У мене повинно бути трохи грошей у сумці. 

 
Завдання 5. Перекладіть речення українською мовою. Translate the sentences 
into Ukrainian. 
 
1. You (pl.) can eat apples and drink tea. 
2. I must write a big text in Ukrainian language. 
3. He mustn’t smoke here. 
4. She needs to go in for sports every day. 
5. We must go to university tomorrow. 
6. They are allowed to stay at home. 
7. He needs to take the medicine. 
8. You (sing.) must lay in bed when you are sick. 
9. I need to check my temperature. 
10. Sometimes I am allowed to eat junk food. 
 
Завдання 6. Дайте рекомендації пацієнту залежно від його симптомів. Give 
recommendations to a patient according to his symptoms. 
 
Зразок / Model: - У мене сильно болить голова. 
- Вам треба купити ці ліки. 

Симптоми: 
1. У мене болить живіт.  
2. У мене висока температура (+38º). 
3. У мене болять зуби. 
4. У мене трохи болить горло. 
5. У мене кашель. 
6. У мене алергія на горіхи. 
7. У мене болить рука. 
8. У мене болять очі. 



208 

 

 

Рекомендації: 

Вам треба / не треба… 

Вам можна / не можна… 

Вам потрібно / не потрібно… 

Ви повинні… 

працювати, їсти горіхи, читати книги, відпочивати, займатися спортом, 

гуляти, лежати в ліжку, купити ліки, піти до стоматолога, курити. 

 

Зведена таблиця відмінювання іменників у давальному відмінку 

(однина). Combined table of animate and inanimate  

singular nouns in dative case 

 

 Аnimate noun – КОМУ? Іnanimate noun – ЧОМУ? 

 Masculine 

Я дякую студенту/ові              -у/ові 

Михайлу/ові 

 

лікарю/еві                -ю/еві 

герою/єві                 -ю/єві 

океану 

університету 

сиру 

джемперу 

 Femenine 

Я дякую сестрі                  -і 

бабусі 

Наталії               -ї 

біології 

 

NB: подрузі, жінці. 

Україні                 -і 

медицині 

Італії                   -ї 

лабораторії 

 

NB: практиці, клініці, аптеці. 

 Neuter 

Я дякую  місту                         -у 

прізвищу              

морю                       -ю 

життю 

імені  

 

Завдання 7. Прочитайте і перекладіть речення. Read and translate the 

sentences. 

 

1. Дівчина пише лист мамі. 

2. Іскандер купує квіти подрузі. 

3. Секретар дає посвідку студенту. 

4. Батько читає книжку дитині. 

5. Я перекладаю текст другу. 

6. Лікар дає рецепт пацієнту. 
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7. Ти відповідаєш викладачеві. 

8. Ми дякуємо сестрі за рекомендацію. 

9. Друг замовляє нам чай. 

10. Алі купує мені квиток. 

 

Завдання 8. Допишіть закінчення іменників у давальному відмінку однини. 

Supply the noun endings in dative case singular. 

 

1. Студент…  потрібно зробити домашнє завдання. 

2. Лікар… треба написати рецепт. 

3. Бабус… можна їсти солодощі. 

4. Університет… треба купити мікроскопи. 

5. Моїй подруз… потрібні нові джинси. 

6. Нашому міст… потрібні гарні парки. 

7. Віктор… можна їсти смажену курку. 

8. Моєму житт… потрібні зміни. 

9. Новій студентц… дев’ятнадцять років. 

10. Їхній мам… п’ятдесят років. 

 

Зведена таблиця відмінювання іменників  

у давальному відмінку (множина). Combined table of animate and 

inanimate nouns in dative plural. 

 

 Аnimate noun – КОМУ? Іnanimate noun – ЧОМУ? 

 Masculine 

Я дякую студентам                   -ам 

викладачам 

хлопцям 

дітям 

лікарям                   

героям                         -ям 

океанам 

університетам                  -ам 

овочам 

олівцям 

музеям                             -ям 

 Femenine 

Я  дякую студенткам                  -ам 

подругам 

сестрам 

бабусям                        -ям 

Маріям 

мовам                        -ам 

практикам                  

вулицям 

лабораторіям             -ям 

 Neuter 

Я дякую  містам 

деревам                     -ам 

іменам 

морям       

життям                      -ям 
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Завдання 9. Поставте іменники в дужках у форми давального відмінка 

множини. Put the nouns in brackets into dative plural. 

 

1.  Він пише листа (студенти, подруги). 

2. Ти дякуєш (бабусі, дідусі, дочки). 

3. Цим (квіти, дерева) потрібна вода. 

4. Цим (музеї, вулиці) уже багато років. 

5. Нашим (брати, сини) подобаються ці гарні квіти. 

6. Усім (діти, батьки) важливе їхнє здоров’я. 

7. (Сестри, друзі) треба купити продукти. 

8. (Парки, міста) потрібні цікаві назви. 

9. (Професори, викладачі) потрібно багато працювати. 

10. (Овочі, фрукти) треба залишатися свіжими. 

 

Спорт. Заняття спортом. Sports. Going in for sports 

займатися + Instrumental Case of a noun 

займатися спортом 

займатися тенісом 

займатися футболом 

займатися крикетом 

займатися баскетболом 

займатися волейболом 

займатися бейсболом 

займатися бадмінтоном 

займатися бі́гом – to go in for jogging 

займатися пла́ванням  – to go in for swimming 

займатися гімна́стикою – to go in for gymnastics 

займатися йо́гою – to go in for yoga 

 

Завдання 10. Дайте відповіді на запитання. Answer the questions. 

 

1. Ви робите вранці зарядку? 

2. Які види спорту ви знаєте?  

3. Який спорт вам подобається?  

4. Як часто ви займаєтеся спортом? 

5. Ви займаєтеся спортом разом із друзями? 

6. Ви займаєтеся спортом вдома чи на стадіоні? 

7. Ви курите? 

8. Ви вживаєте алкоголь? 

9. Що ви робите для того, щоб залишатися здоровим і гарним? 
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спорти́вний клуб sports club 

тренаже́рний зал gym 

допомага́ти (допомагають) to help  

 

Завдання 11. Прочитайте текст і перекладіть його. Read the text and translate 

it. 

 

Мене звати Мохамед. Я приїхав в Україну з Єгипту. Тепер я живу в Києві, у 

студентському гуртожитку. У мене є багато нових друзів. Усі вони 

займаються спортом. Після занять мої друзі відвідують спортивний клуб або 

тренажерний зал. Заняття спортом допомагають нам залишатися здоровими, 

сильними і гарними. 

У Єгипті я також займався спортом. Мені найбільше подобалося займатися 

бігом і волейболом. У Києві я займаюся плаванням. Коли я займаюся 

спортом, я ніколи не хворію.  

 

Завдання 12. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна інформація 

відповідно до тексту з попереднього завдання. Read and say if these sentences 

are true or false according to the text from the previous task. 

 

1. Мохамед приїхав в Україну з Лівану.  

2. Усі друзі Мохамеда займаються спортом.  

3. Після занять Мохамед із друзями йдуть у кафе.  

4. В Єгипті Мохамед займався спортом.  

5. У Києві Мохамед займається волейболом. 

6. Коли Мохамед займається спортом, він часто хворіє. 

 

Завдання 13. Прочитайте текст і перекладіть. Дайте відповіді на запитання 

після тексту. Read the text and translate it. Answer the questions after the text. 

 

Мій улюблений вид спорту 

Я іноземна студентка. Мене звати Джулі. Я приїхала з Індії. У моїй групі 

багато студентів із різних країн: Єгипту, Туреччини, Індії, Нігерії. Ми багато 

навчаємося і хочемо стати гарними лікарями. 

У вільний час нам подобається займатися спортом разом. Мої подруги 

люблять різні види спорту: біг, плавання, бадмінтон, йогу, але найбільше – 

крикет. Вдома ми всі також грали в крикет. Крикет – це улюблена гра в Індії. 

 У Києві ми з друзями часто граємо у бадмінтон на стадіоні. У холодну 

погоду ми граємо у бадмінтон у спортивному залі. Також ми любимо йогу та 

займаємося нею у вільний час. 
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Питання / Questions:  

1. Як звати студентку? 

2. Звідки вона? 

3. Звідки приїхали інші студенти? 

4. Ким хочуть стати студенти? 

5. Чим люблять займатися студенти у вільний час? 

6. Які види спорту люблять студенти? 

7. У що часто грають студенти? 

8. Де студенти займаються спортом? 

 

Завдання 14. Дайте відповіді на запитання про здоров’я і здоровий спосіб 

життя. Answer these questions about а healthy way of life. 

 

1. Скільки років може жити людина? 

2. Скільки років людина може працювати? 

3. Скільки годин на день ви спите? Коли ви встаєте і коли лягаєте спати? 

4. Ви часто гуляєте містом? 

5. Як залишатися молодим і гарним? 

6. Що ви робите, коли хворієте? 

7. Як зараз ваше здоров’я? 

 

бага́тство wealth 

регуля́рно  regularly 

розумі́ти (розуміємо – we understand)  to understand 

доста́тньо  enough 

 

Завдання 15. Прочитайте і перекладіть текст. Дайте відповіді на запитання. 

Read and translate the text. Answer the questions. 

 

Якщо хочеш бути здоровим  

Здоров’я – це наше багатство. Як майбутні лікарі, ми це дуже добре 

розуміємо. Щоб жити довго і бути здоровим, треба регулярно їсти корисну 

їжу і пити багато води. Ми повинні достатньо відпочивати і спати 6-8 годин 

на день. Також дуже важливо робити зарядку і займатися спортом. Спорт 

допомагає людині не хворіти, залишатися здоровою, сильною і гарною. Якщо 

хочеш бути здоровим, не треба курити і не можна вживати алкоголь і 

наркотики. Це шкідливо для здоров’я. Тепер тема здоров’я дуже важлива, бо 

в Україні зараз карантин. Залишатися вдома, їсти корисну їжу – багато 

фруктів і овочів, займатися спортом – ось що потрібно зараз робити. 

 

Запитання / Questions: 

1. Що треба робити, щоб залишатися здоровим? 

2. Що треба їсти, щоб бути здоровим? 
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3. Скільки годин на день треба спати? 

4. Чим потрібно займатися, щоб бути здоровим? 

5. Що шкідливо для здоров’я? 

6. Що потрібно робити під час карантину? 
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