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УРОК 1 (один) 
Перший урок 

 
Таблиця № 1 [tablycya № 1] Table № 1 

Вітання, прощання [vitannya, proshchannya] Greetings,  Farewells 

 

UА Pronunciation EN 
Привіт Pryvit Hello  
Добрий ранок Dobryj ranok Good morning  
Добрий день Dobryj den' Good afternoon  
Добрий вечір Dobryj vechir Good evening  
Ласкаво просимо Laskavo prosymo Welcome  
Запрошую в гості Zaproshyjy v gosti Be my guest  
Раді вас бачити Radi vas bachyty Glad to see you  
До побачення Do pobachenn'a Good bye  
До завтра Do zavtra See you tomorrow  
Всього найкращого Vs'ogo 

najkrashchogo 
All the best 

Бувай Buvaj Bye  
На добраніч  Na dobranich Good night  

 
Таблиця № 2 [tablucya № 2] Table № 2 
Оцінювання  [ocin'yvannya]  Evaluation 

 
Grade = sign  UА Pronunciation 

 5 Дуже добре Dyge dobre 
      4 Добре Dobre 

 3 Нормально Normal'no  
      2 Погано Pogano 

 1 Дуже погано Dyge pogano  
 

          Таблиця № 3 [tablucya № 3] Table № 3 
Знайомство [znajomstvo] Meeting 

1.  
Як тебе / Вас звати?     Yak tebe / Vas zvaty?   What is your name?  
Мене звати …               Mene zvaty…            My name is…  

 
2.  

4  

Звідки ти?                    Zvidky ty?                Where are you from? 
Я з Анголи / Китаю / 
Камеруну/ Еквадору/ 
Колумбії / Палестини…

Ya z Angoly / Kytaju /
Kamerunu / Ekwadory /
Kolumbiji / Palestyny…

I’m from Angola/China/ 
Cameroon / Ecuador / 
Colombia / Palestine …
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3. 
Скільки тобі / Вам 
років?  

Skil'ky tobi/Vam rokiv? How old are you? 

Мені 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25… 

Meni simnadcat', 
visimnadcat', 
devjatnadcat', dvadcyat', 
dvadcyat' odyn,  dvadcyat' 
dva, dvadcyat' try, 
dvadcyat' chotyry, 
dvadcyat' pjat'… 

I’m 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25… 

 
4. 
Де ти живеш? De ty gyvesh? Where do you live? 
Я живу в гуртожитку 
номер (№) три (3). 

Ya gyvu v gyrtogytku 
nomer try. 

 I live in the hostel 
number three. 

 
5.  
Ти студент? ♂ Ty student? Are you a student? 
Так, я студент. Tak, ja student Yes, I am. 
Ти студентка? ♀ Ty studentka? Are you a student? 
Так, я студентка. Tak, ja studentka Yes, I am. 

 
6. 
Як справи? Jak spravy? How are you? 
Добре. Dobre Well. 
Нормально. Normal'no Okey. 
Погано. Pogano Badly. 

 
 

Таблиця № 4 [tablucya № 4] Table № 4 
Формули ввічливості [formuly vvichlyvosti] Forms of politeness  

 
 

UА Pronunciation EN 
Дякую Dyakujy Thanks 
Будь ласка Bud' laska Please 
Нема за що Nema za shcho Don’t mention it 
Дуже приємно Duge pryjemno Pleasantly = Nice to 

meet you 
Залюбки Zal'ubky With great pleasure 
Вибачте Vybachte Sorry / Excuse me 
Як справи? Yak spravy? How are you? 



Таблиця № 5 [tablucya № 5 ] Table № 5 
Згода [zgoda] Agreement 

 

 

UА Pronunciation EN 
Так Tak Yes 
Добре Dobre O’key 
Звичайно Zvychajno Of course 

 
Таблиця № 6 [tablucya № 6] Table № 6 

Відмова [vidmova] Refusal 
 

UА Pronunciation EN 
Ні Ni No 
Я не можу Ya ne mogu I can’t 
Я не хочу Ya ne hochu I don’t want 

 
 

Таблиця № 7  [tablucya № 7]  Table № 7 
Кольори  [kol'ory]  Colours  

 
UА Pronunciation EN 

Червоний Chervonyj Red 
Помаранчевий  Pomaranchevyj Orange  
Жовтий Jovtyj Yellow  
Зелений Zelenyj Green  
Блакитний Blakytnyj Blue 
Синій Synij Dark blue 
Фіолетовий Fioletovyj Violet 
Білий Bilyj White  
Чорний Chornyj Black 
Коричневий Korychnevyj Brown 
Сірий Siryj Grey 
Рожевий Rogevyj Pink 
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УРОК 2 (два) 
Другий урок  

 
Таблиця № 1  [tablucya № 1]  Table № 1 

Дія  [dija]  Action  
 

UА Pronunciation EN 
Слухати Sluhaty Listen 
Читати Chytaty Read  
Писати Pysaty Write  
Дивитися Dyvytys'a Look 
Бачити Bachyty See  
Сидіти Sydity Sit  
Стояти Stojaty Stand  
Говорити Govoryty Speak  
Розмовляти Rozmovl'aty Talk  
Мовчати Movchaty Keep silence  
Відповідати Vidpovidaty Answer  
Запитувати (?) Zapytuvaty Ask (?) 
Іти  Ity Go 
Хотіти Hotity Want 
Розуміти Rozumity Understand 
Думати Dumaty Think 
Їсти Jisty Eat 
Пити Pyty Drink 
Спати Spaty Sleep 
Просити Prosyty Ask/beg 
Вчити Vchyty Learn 
Знати Znaty Know  
Любити L'ubyty Love  

 
Таблиця № 2  [tablucya № 2] Table № 2 

Питальні слова  [pytal'ni slova]  Question words 
 
Хто? Hto? Who?  
Що? Shcho? What? 
Де? De? Were? 
Коли? Koly? When?  
Куди? Kudy? Where? 
Звідки? Zvidky? Where from? 
Чому? Chomu? Why? 
Як? Jak? How? 
Скільки? Skil'ky? How much/many 



 

Таблиця № 3 [tablucya № 3] Table № 3 
Питальні вирази [pytal'ni vyrazy] Question expressions  

 
UА Pronunciation EN 

Хто це? Hto ce? Who is this? 
Що це? Shcho ce? What is this? 
Де це? De ce? Where is this? 
Що означає це слово? Shcho oznachaje ce slovo?  What does this word 

mean?  
Ви мене розумієте? Vy mene rozumijete? Do you understand 

me?  
Скільки це коштує?  Skil'ky ce koshtuje? How muсh does it 

cost?  
У чому справа?  Y shomu sprava? What’s the matter?  

 
Таблиця № 4  [tablycya № 4]  Table № 4 

Прохання   [prohannya]  Request 
 

UА Pronunciation EN 
Дозвольте увійти? Dozvolte uvijty? May I come in? 
Дозвольте вийти? Dozvolte vyjty? May I go out? 
Дозвольте запитати? Dozvolte zapytaty? May I ask? 
Допоможіть мені, будь 
ласка 

Dopomogit' meni, bud' 
laska 

Help me, please 

Дай / дайте мені, будь 
ласка… 

Dai/daite meni, bud' laska Give me, please 

Зачекайте, будь ласка Zachekaite, bud' laska Wait, please 
Покажи / покажіть, 
будь ласка 

Pokagy/pokagit', bud' 
laska 

Show, please 

Можна? Mogna? May I? / Can I? 
 
 

Самостійна робота  
Test  
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1. Вставте пропущені букви: ант…на, …адіус, ре…тор, арти...т, 
ді…метр, ан…д, кат…д, г…адус, ген…ратор, ц…кор., ро…ор, с…атор, 
с…рум, те…тр, мор…, ок…ан,  конден…атор, ґано…, …ора, дор…га, 
…астроном, кар…а, ка…тина, к…мната, к…ига, ра…, …ік, рік…, ра…а, 
р…ка, с…р, то…т, о…ар, …рок, ха…с, ст…на, с…ема, с…стема, …умка, 
да…, інст…тут, кі…о, д…кан, …ім, м…да, ку…, …ит, кі…, к…д, к…ма, 
ка…а, с…к, …ин, со…, сон…е. 



2. Що це? Хто це? 
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3. Однина-множина (singular-plural). 
  Зразок: гора – гори, рак – раки. 
 
Урок Кіт 
Гастроном Кран 
Рука Сумка 
Торт Сад 
Цен а тр Антен
Ресторан Міст 
Картина Ріка 
Книга а Курк
Стадіон Хмара 
Система Том 

 
ишіть запитання (Questions)

 
З ама там. Хто там? Де мама?
               Книга тут. Що тут? Де книга?
 

н там. 
 тут.  

3.
4.

ас? (викладач) 
 

и? 
. А в тебе?  А у вас? (викладач) 
ре. 

ладач) 
икладач) 

4. П . 

разок:   М  
 

1. Океа
2. Море

 Студентка і студент тут. 
 Ректор там. 

 
5. Запитання (у формі діалогу). 
 
 Привіт. 
Привіт. 

 Як тебе звати? 
 А тебе? А вМене звати…

 Мене звати…
Дуже приємно. 
Мені теж дуже приємно.  
Як справ

 Дякую, добре
У мене теж доб

 Скільки тобі років? 
А вам? (викладач) Мені… А тобі? 

 Мені… 
Звідки ти? Звідки ви? (вик

  ти? А ви? (вЯ з Китаю. А
Я теж з Китаю? 

 Де ти вчишся?  
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е-ен-те-у)? А ти? 
. 

в гуртожитку номер 3. А ти? А ви? (викладач) 
. 

р 7. А твоя? 
 7. 

тра). А в тебе? 
є брата (сестри). 

 телевізор, танцювати і співати.       

 ити українські слова і гуляти. 

 і сир. А ти? 

 
. А ти? 

  
  зараз йдеш? 

ьпо”. 

 

 Я вчуся у ВНТУ (в
  Я теж вчуся у ВНТУ
 Де ти живеш? 

  Я живу 
 Я теж живу в гуртожитку номер 3

  Яка твоя група?  
 Моя група номе

  Моя група теж номер
 У тебе є брат чи сестра? 

  Так, у мене є брат (сес
 Ні, у мене нема

  Що ти любиш робити?  
Я люблю читати книги, дивитися
А ти? 

 Я люблю слухати музику, вч
 Що ти любиш їсти? 
 Я люблю їсти м’ясо, рис 
 Я люблю їсти торт, рибу і піцу. 
 Що ти любиш пити? 
 Я люблю пити сік і воду
Я люблю пити чай і каву. 
Куди ти

  Я йду в гуртожиток. А ти? 
 Я йду в магазин “Сіл

  До побачення! 
 Бувай! До завтра. 
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УРОК 3 (три) 
Третій урок 

 
Таблиця № 1  [tablycya № 1]  Table № 1 

Цифри  [cyfry]  Numbers  
 

0 Нуль Nul' 
1 Один Odyn 
2 Два Dva 
3 Три Try 
4 Чотири Chotyry 
5 П’ять Pjat'  
6 Шість Shist' 
7 Сім Sim 
8 Вісім Visim 
9 Дев’ять Devjat' 
10 Десять Desyat' 

100 Сто Sto  
101 Сто Sto odyn  один 

    102… Сто два… Sto dva… 
 

Таблиц  № 2 
Розділові знаки Punctuation 

 
 

я № 2  [tablycya № 2]  Table
  [rozdilovi znaky]  

 – Тире Tyre 
, Кома  Koma
. Крапка Krapka 
? Знак питання Znak nnya pyta
! Знак оклику Znak oklyky 

„” Лапки Lapky 
( ) Дужки Dugky 

 
Таблиця lycya № 3]  Table

Дні тижн gnya]  The days o
 
nciation N 

 № 3  [tab  № 3 
я  [dni ty f week  

UА Pronu E
Понеділок Ponedilok Monday  
Вівторок Vivtorok Tuesday  
Середа esdaSereda Wedn y 
Четвер  Chetver Thursday 
П’ятниця  Pjatnuc'a Friday 
Субота Subota aSaturd y 
Неділя   Nedil'a Sunday 



13  

Таблиця tablucya № 4]  Table
Прислівники ча livnyky chasu]  Ad  time  

U  iation 

 № 4  [  № 4 
су  [prys verbs of

 
А Pronunc EN 

Вранці orning Vranci In the m
Вдень ternoon Vden' In the af
Ввечері Vvecheri In the evening 
Вночі ht Vnochi At nig
Позавчора ore yesterday Pozavchora Day bef
Вчора Vcora Yesterday 
Сьогодні S'ogo Today dni 
Завтра Zavtra Tomorrow 
Післязавтра Pislyazavtra Day after tomorrow 
Зараз Zaraz Now 
Потім Potim Then 
Недавно Nedavno Recently/lately 
Давно Davno Long ago 
Скоро Skoro Soon 

 
Таблиця № 5  [tably ya № 5]  Table № 5 

Сім’я ly 
 

UА ronunciation 

c
  [simja]  Fami

P EN 
Мама/мати/матір Mama/maty/matir Mother 
Тато/батько Tato/bat'ko Father 
Дитина (діти) ) Dytyna (ditu Child (children) 
Дочка/донька Dochka/don'ka Daughter 
Син Syn Son 
Сестра Sestra Sister 
Брат Brat Brother 
Кузен Kuzen Cousin 
Кузина Kuzyna Cousin 
Дідусь Didys' Grandfather 
Бабуся Babusya Grandmother 
Тітка Titka Aunt
Дядько Dyad'ko Uncle 
Племінник Pleminnyk Nephew 
Племінниця Pleminnycya Niece 
Чоловік HusbanCholovik d 
Дружина Drugyna Wife
Онук Onuk Grandson 
Онука Onuka Granddaughter 
Батьки Bat'ky Parents 
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Таблиця  № 6]  Table
айменник ennyky] Personal Pronouns 

 
UА Pronunciation EN 

 № 6  [tablycya  № 6 
Особові з и  [osobovi zajm

Я Ja I 
Ти Ty You 
Ми My We 
Ви Vy You 
Він Vin He 
Вона Vona She 
Воно Vono It 
Вони Vony They 

 
Таблиця lycya № 7]  Table

Корисні фр orysni frazy] Useful
 

UА Pronunciation EN 

 № 7  [tab  № 7 
ази  [k  phrases  

Я втомився        ♂ ed   Ja vtomyvsya  I’m tir
Я втомилася      ♀ Ja vtomylas' I’m tired  
Я голодний       ♂ Ja golodnyj  I’m hungry  
Я голодна   ♀ Ja gol I’m hungr        odna  y  
Це жарт  gart  s a joke  Ce It’
Це правда ravda  ue  Ce p It’s tr
Я це розумію rozymiju erstand this  J ce I und
Я це не розумію  ne rozymiju ’t understand this Ja ce I don
Я це знаю naju ow it J ce z I kn
Я це не знаю e znaju ’t know it J ace n I don
Я не можу, я зайнятий     ogy, ja zajn'atyj  an’t, I’m busy  
♂ 

Ja ne m I c

Я не можу, я зайнята        
♀ 

Ja ne mogy ja zajn'ata I can’t, I’m busy  , 

 
Самостійна робота  

 

 
В Воно они 

Test  

1. Пишіть. 
  

Він она В
банк в кафе аводи аза з
… … … … 

Аеропорт, парта, пра , зуби, вода , 
з ок, буке ет, пан, , 

пор, порт, бар , фото, дивани, група
амок, кава, будин т, вікно, двері, пак пані, робітник, робота
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ф и, вправа, зву , теми, цифра, конденсатор, 
о , вітер, га квадрат, конус, 
к и
                               

 
1. Це, і, вікно, двері. 
2. Тут, хата, будинок, там
3. Це, книга, том, не, а. 
4. Анод, та, це, катод. 
5. т, не. 

. Сік, так, це. 
7. Та , мама, це. 
8. С , сестра, там,
9. Дороги, мости, і, тут. 
10. 

11. Там, тут, а, вікно, двері. 
, буква, а, О, буква, це. 

3. Г, буква, звук, це, [г], а, це. 
14. Сторінка, один, номер, це. 
15. Цифра, це, і, цифра, вісім, сім. 
16. Це, пан, не, а, пані. 
17. од, аеропорт
18. А , радіо, це, а. 
19. Т сніг, гори, та. Г , це. 

ізика, букв к, сторінка напруга, 
пір, вівторок зети, кабінет, крапка, кіоск, 
оридор, піраміда, папір, тире, ромби, мідь, день, м р. 

2. Складіть речення  (Make up sentences). 

, а. 12. Це, А

Це, ні, артис
6

то, та
ин, тут  а. 

Не, кабінет, клас, це, а. 
 

20. Ректор, це? Не, ректор, ні, це, 
декан, а. 

3.  Пишіть (Write). 
 
1 7 № 101 № 7 

1

Та, зав , це. 
нтена і, картин
ам, арно

3 100 № 103 № 107 
 

4. Пишіть слова (Write words). 
 

1) і, с, о, м, т. 
2) а, к, і, р. 
3) а, р, а, к, т. 

 
на

4) р, т, о, е, к, р. 
5) у, о, р, ц, к. 
6) с, т, к, е, т.  

5. Поділити  склади (Divide into

Н Діод

 syllables). 
 
Зразок: Мак – сим. 
 
іна 

Оксана Око
Кіт Інститут
Діаметр Стадіон
Антонім Текст
 

6. Дайте відповіді на запитанн e answers for the questions). 

1.

я (Giv
 

 Ти студентка? 
2. Ти студент? 
3. Де мама? 
4. Де друг? 
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               УРОК 4 (
Четвертий урок  

Таблиця № 1  [tablycya № 1]  Table № 1 
менники (однина). Possessive pronouns (singular) 

 
 Він  Вона Воно  Вони  

                                   чотири) 

 

Присвійні зай

 
Я Мій  Моя  Моє  Мої  
Ти Твій  Твоя  Твоє  Твої  
Він Його  Його Його  Його   
Вона Її  Її  Її  Її  
Воно Його  Його  Його  Його  

 
Таблиця № 2 [tablycya № 2] Table № 2 

I have 
 
У мене є 
У тебе є  You have 
У нас є We have 
У вас є  You have 
У нього є He has 
У неї є  She has  
У них є They have 

 
аблиця № № 3 № 3 

Прик ки. Adje
 

він во воно ни EN 

Т  3 [tablycya ] Table 
метни ctives 

на во
Смачний смач смачне мачні tasty на с
Дорогий доро  гі expensive га дороге доро
Дешевий дешева дешеве дешеві cheap 
Веселий gay весела веселе веселі 
Сумний сумна сумне сумні sad 
Розумний розумна е розумні smart розумн
Сумлінний сумлінна сумлінні hardworking сумлінне 
Відомий відома відомі famous відоме 
Чистий чиста чисті clean чисте 
Брудний брудна  брудні dirty брудне
Багатий багата багаті rich  багате 
Бідний бідна бідні poor  бідне 
Цікавий цікава цікаве цікаві interesting  
Нудний boring  нудна нудне нудні 
Гострий рі sharp  гостра гостре гост
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Діалоги.  Dialogues. 
 

рий день!  
рий день!  
студент? 
, я студент.  
бе звати?  
звати … 

ки ти? 
з … 
е приємно! 
сибі.  

то 
е А Євг

 
Анд ртсм  
од
и і

ак, ї др
Звід и? 
они їни
яку .  

 Буд . Був

1.  
- Доб
- Доб
- Ти 
- Так
- Як те
- Мене 
- Звід
- Я 
- Дуж

а- Сп
 

2.  
- Х це? 
- Ц ндрій і еній.  
- Хто вони?  
- рій спо ен, Євгеній

пр авець.  
- Вон  твої друз ?  
- Т вони мо узі.  
- ки вон
- В  з Укра .  
- Д ю. До побачення
- ь ласка ай.  

3. 
- Привіт!  

віт! 

- бе? 
 Мене звати… 

ків? 

і в 
. А ти? 
інниці.  

я 
студент? 

ент підготовчого
відділення ВНТУ.  

 зустрічі. 
ення.  

Добр ок! 
обр ок! 
 с

- Дуже добре. А в тебе?  
 У мене теж добре. Дякую.  

сестра чи брат?  
ра і два 

 

! 
ого!  

- При
- Як тебе звати?  
 Мене звати … А те

-
- Скільки тобі ро
- Мені …А  тобі? 
- Мені… 
- Де ти живеш?  
- Я живу у Вінниц

3гуртожитку № 
 у В- Я теж живу

дент? - Ти сту
- Ні, я не студент, 

. А ти бізнесмен
- Так, я студ  -

- Добре, до
- До побач

 

4.  
- ий ран
- Д
- Як

ий ран
прави? 

-
- У тебе є 
- Так, у мене є одна сест

ебе? брати. А в т
- У мене є три сестри і один 

брат.  
- Де твоя сім’я?  
- Моя сім’я там, в … 

країні. - А моя тут, в У
- Хто твій тато? 
- Мій тато водій. А твій? 
 А мій тато декан.  

- Добре. До побачення
-  Всього найкращ

 
Читайте текст  

 
Привіт! Мене звати

каво прош
 Анна. Я  
у! Це моя , 

я і балкон стіл, 
візор иги, 

українка. Мені вісімнадцять (18) років. Я
 квартира № 8. Тут є три кімнати, ваннастудентка. Лас

туалет, коридор, кухн . Ось моя кімната. Тут є диван, 
і комп’ютер. Це моя сумка. Тут є кнстілець, шафа, килим, теле

зошити і словник.  
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. Це номіст. Це моя 
У нтон. Вони 

буся і дідусь. 

м

ake up

1. о р б м   
2. ф и ц а р  
3.
4. с й и т а р  
5

9. а я п м ’т  н и к  
10.  і п а д р м і а  
11.  й н и о в  
12.  н а з ь с е т о й м  

Знайомтеся! Це моя сім’я  мій тато Олег. Він еко
мама Лариса. Вона викладач. мене є сестра Олена і брат А
студенти. Ось мої ба Вони пенсіонери.   

Запрошую в гості!  
Са остійна робота  

Test  
 

1. Складіть слова  (M  the words). 
 

 е а п т о р р о  

. р о і б и т к н 
6. и в н а д  
7. к У ї р н а а  
8. а у о р я і д и т  

13.  а к ц і о в  
14.  й е ц я  
15.  м о п ю р ’ к е т  

 
2. Поєднай слова правильно  (Connect the words correctly).  
 

Смачне бібліотекар
Дорогий студентка
Дешева морозиво
Веселі книга
Сумний сумка
Розумний руки
Сумлінна кімната
Відома студенти
Чисті декан
Брудна комп’ютер

 
3. Дайте відпо

 
віді на запитання

4 Де ти живеш? 
5. У 

ра?  

8. Хто твоя мама? 
9. Ти продавець? 

 
ерахуйте слова  (Сount th

Продукти: 
О ття: 
Сім ): 

 (Answer the questions). 

1.  Хто ти? 
2. Як тебе звати? 
3. Скільки тобі років? 

. 
тебе є брат? 10.  Звідки ти?  

6. У тебе є сест
7. Хто твій тато? 

4. Пер e words). 
 

дяг і взу
’я (родина
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найте букви та звуки  (Connect letters and sounds).  
 

 Ь Ю Є Ї 

5.  З’єд

Я  
[йу] [йа] 0 [йі] [йе] 

 
6. Складіть діалоги  (Make dialogues). 

 
1.  

- Як Вас звати?  

ь! 
- Мене звати Ірина.  
-
- Ви студентка? 

ць, а 

ь? 
- Добрий день! 

- Добрий день! 
- Дякую. 
- Добрий ден

 Так.  
 

2. 
- Добрий день! 
- Ні, я не камеруне

українець.  
- Ти камерунец

3. 
- Дякую. 
- Так, мій. 
-
- Так, ось. 
-  тут? 

4. 
- Так, це моя газета. 
- Ось вона. 

- А де моя? 
Це твоя га а? 

 Це твій друг? - Дякую. 

Він - зет
5.  

- Так, це Максим. 
-
-
 Це Максим? 

6
- Так, я продавець. 

 твій магазин? 
продавець? 

- Так, мій. 

 
 Хто він? 
 Спасибі. 

- Це
- Ти 

-
- Він робітник.  

. 

 
 б7. Вставте укви чи знаки  (Put the letters or signs in).  

,   п інець…,   обі…,    
іданок,    с…оди,   ма…дан,  со…ор,   пам’…тник,   рано…,  

,   взутт…,   бу…ет,   аудиторі…,   ас…ірант,   
економ…ст,   моро…иво,   подру…а а…ета,   д…рево…,   сім…я,   ім’…, 

…скета,  Укра… ,   су…ота,  
продаве …несмен,  бар’…р,  

 ко…баса,   ка,  музе…,   нови…,   
а,  знайомтес…,  пинка,  Єг…пет,   

дев…ять. 
 
 

 
Кухн…,    ма…ніто…он …рерва,   бутерброд…,    к

к…рка,     с…
просп…кт,   кост…м

,  к
пе…сіонер,  д на,   Вінниц…,  дяд…ко
продукт…,  ті…ка,   

…т, 
…ь,   воді…,  бі

комп…ютер,  св п’…тниц…,  фіз…
…огурт,   ван… ке…ір,   …асейн,  з…



20  

8. Визначте частину мови  (Determine the parts of speech).  

 Прикметник ик (Pronoun) 
 

Іменник
(Noun) 

 (Adjective) Займенн

… … … 
 

Студент, транзистор, він, мій, вони, твоя, новий, старий, гарний, 
добр
 

0. Знайдіть слова  (Find the words). 
 

 1) фо
 2) ксестрапробратмитдядько; 
 3) другоауподругаролдант
 4) йобасейніввонаенгйогурт; 
 5) цукорродматематикадіотекст; 
 6) квітиспмфонтандоккраїна
 

 

1.  І

.  С
10.

ий, вікно, місяць, воно, цікавий, сонце. 

9. Дайте відповіді на запитання (Give answers for the questions). 
 

1. Як тебе звати?                                       Ігор. 
2. Як мене звати?                                      Олег. 
3. Як вас звати?                                         Роман. 
4. Як його звати?                                      Максим. 
5. Як її звати?                                            Яна. 
6. Як їх звати?                                           Ніна і Зіна. 
 

1

толмкаудиторіянпфкнига; 

ена; 

. 

11. Скласти речення (Make sentences).
 

, ротор, це, статор. 
2.  іка, це, рука, це, а. Р
3.  Це, міст, місто, та. 
4.  Кімната, не, а, це, ресторан. 
5.  Сторінка (page), це, сім, номер. 
6.  Декан, це? Декан, ні, це, не, доцент, а. 
7.  Ріки, тут, та, моря. 

.  Студенти, і, там, ректор. 8
9 тудент, це, хороший? 

, словник, маленький, а, велика.    Книга
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азком  (Make up dialogues as in example).   

- Максим. 

Водій. Марія. 

12. Складіть діалоги за зр
 

Зразок 1.  
              Студент, Максим.            

- Ви студент? 
- Так. 
- А як вас звати? 

Зразок 2.   Дідусь, Степан
Сестра, Ніна. Марина.                   

е моя 

? 

. Віктор. 

- Знайомтесь: ц
сестра Ніна. 

- А як вас звати
- Мене звати Марина. 

Зразок 3.  
Брат, Роман.                                   

- Знайомтесь: це мій брат. 
- А як його звати? 

Брати, Сергій, Ігор. 

- Роман. 
Зразок 4.  
Професор.                                       

- Це твій професор? 
- Так, мій. 

ю. 

Морозиво. 

- Дяку
Зразок 5.  
Дя                          дько.                  

вій дядько- Це т ? 

 дядько? 
 він. 

- Так, мій. 
- Тут є твій
- Так, ось
- Дякую. 

Діти. 

Зразок 6.  
Букет.                                              

Фото. 

- Це мій букет? 
- Ні, не твій, а мій. 

Зразок 7.  
Сумка, книги.                                 

- Це твоя сумка? 
- Так, моя. 
- Тут є книги?  

ось вони. - Так, 
- Спасибі. 

Кімната, радіо. 
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ен.                        
н? 

це він. 

Ніна. Продавець. Зразок 8. 
 Роман, спортсм

- Це Рома
- Так, 
- Хто він? 
- Він студент. 

Зразок  9.  
Пакет.                                             

е мені пакет. 

М’ясо. 

- Це пакет?  
- Так. 
- Дайт
- Ось твій пакет. 
- Дякую. 

Зразок 10.  
Робітник, завод.                             

од? 

Декан, кабінет. 

- Ти робітник? 
- Так, я робітник. 
- Це твій зав
- Так, мій. 

 
13. Пишіть. 
 
Мій (він) Моя (вона) Моє (воно) Мої (вони) 

… … … … 
 

Годинник, сходи, вікна, собор, обід, сніданок, Євгенія, перерва, 
субота, вівторок, Євген, язик, ягода, сонце, таксі, 

заво
 

 на запитання. 
 

студентка?) Я хороший, розумний, старанний 
мна, старанна студентка). 

2. Х ій тато… 
3. Х
4. К  

Сьогодні хмарна (дощова, хороша, погана, 

раїна – Китай. 
оє місто… 

. Щ я? Вінниця – це місто України. 
9. Щ в – це столиця України. 

аудиторія, ім’я, кіно, 
д, день, диня. 

14. Відповідайте

1. Який ти студент (Яка ти
ша, розу

 
студент (Я хоро

? Мто твій тато
то твоя мама? Моя мама… 
им и  хочу бути…т хочеш бути? Я

5. Яка сьогодні погода? 
сонячна) погода. 

Моя к6. Яка твоя країна? 
. Яке твоє місто? М7

8 о таке Вінниц
 таке Київ? Киїо
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10.  Щ ропа й а й Азі енти. 
11.  Яки ій улюблений день? Мій улюблен … 

2.  Як звати твого тата? Мого тата звати… 
13.  Я ?

раїна? Ні, моя країна не Україна, а Китай. 
 вранці? Вранці я йду в університет. 

7.    в гуртожиток. 
18.   ду в магазин. 

                

ен день ввечері. 
т? Я йду вранці в університет. 

нь народження… 

) на підготовчому 

жка. 
 рік (Різдво, 

суд (Ні, я не люблю 

 не 

юблю 

                                                             

о таке Єв Азія? Європ я – це контин
й тв ий день

1
к звати твою маму  Мою маму звати… 

14.  Ти українець? Ні, я не українець, а китаєць (китаянка). 
15.  Твоя країна Ук

6.   Куди ти йдеш1
1 Куди ти йдеш вдень? Вдень я йду

Куди ти йдеш ввечері? Ввечері я й
19.   Коли ти ходиш в університет? Я ходжу в університет кожен день,  

крім суботи та неділі. 
? Я ходжу в магазин кож20.   Коли ти ходиш в магазин

21.   Коли ти йдеш в університе
22.   Коли твій день народження? Мій де

 Я23.   Що ти вмієш робити?  вмію танцювати, співати, грати в шахи. 
24.   Що ти любиш робити? Я люблю гуляти, дивитися телевізор, 

розмовляти з друзями. 
є друзі. 25.   У тебе є друзі? Так, у мене 

26.   Яка твоя кімната? Моя кімната номер… 
ті (ВНТУ27.   Де ти вчишся? Я вчуся в університе

відділенні.  
ти.  28.   Що таке Земля і Юпітер? Земля і Юпітер – це плане

 29.   Які фрукти та овочі ти знаєш? Я знаю…
30.   Які напої ти любиш?... 
31.   Що ти любиш вчити? Я люблю вчити українські слова. 
32.   Українська мова легка? Ні, українська мова не легка, а ва

 Новий33.   Яке твоє улюблене свято? Моє улюблене свято
День народження)… 

о34.   Ти любиш мити посуд? Так, я люблю мити п
умити пос д). 

35.   Ти любиш прати одяг? Так, я люблю прати одяг (Ні, я не люблю прати 
одяг). 

дяг (Ні, я36.   Ти любиш прасувати одяг? Так, я люблю прасувати о
люблю прасувати одяг). 

37.   Ти любиш готувати? Так, я люблю готувати (Ні, я не л
в )готу ати . 
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П’ятий урок  

 

УРОК 5 (п’ять)

 
Таблиця № 1 

Пори року. Seasons  

UА EN
Зима Winter
Весна Spring
Літо Summer
Осінь Autumn

 
Місяці. Months  

 
UА EN

Грудень December
Січень January
Лютий February
Березень March
Квітень April
Травень May
Червень June
Л Julипень y
Серпень August
Вересень September
Жовтень October
Листопад November

 
Таблиця № 2 

Прикметники
 

ий? Яка? Яке Які? EN 

. Adjectives 

Як ?
М’який м’яка м’яке ’які soft/milм d 
Твердий hard/solid 
Рідний native 
Чужий foreign/strange
Молодий young 
Мудрий wise 
Сильний strong 
Добрий kind 
Ввічливий polite 
Щасливий happy 
Мрійливий dreamy 
Хитрий sly 
Сміливий brave 
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Таблиц
Числівники  

 
11 ь 

я № 3 
. Numerals

одинадцят
12 ь дванадцят
13 тринадцять 
14  чотирнадцять
15 ятнадцятп’ ь 
16 шістнадцять 
17 сімнадцять 
18 вісімнадцять 
19 дев’ятнадцять 
20 двадцять 

    21… двадцять один 
30 тридцять 

   32… тридцять два 
40 сорок 
50 п’ятдесят 
60 шістдесят 
70 сімдесят 
80 вісімдесят 
90 сто дев’яно
100 сто 
200 двісті 
300 триста 
400 чотириста 
500 п’ятсот 
600 шістсот 
700 сімсот 
800 вісімсот 
900 дев’ятсот 

1  000 (одна) тисяча 
2000 дві тисячі 
3000  три тисячі
4000 чотири тисячі 
5000 ч п’ять тися
6000 шість тисяч 
7000 яч сім тис
8000  вісім тисяч
9000 яч дев’ять тис
10000 яч десять тис
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Таблиц
Дієслова rbs 

 
EN 

я № 4 
. Ve

UА 
Бігати Run 
Витирати ipe Dust / W
Вірити Believe 
Жартувати Joke 
Жити Live 
Знайомитися Meet 
Знаходити Find 
Літати Fly 
Носити Wear 
Плакати Cry 
Сміятися Laugh 
Радіти Be glad 
Платити Pay 
Купувати Buy 
Чекати Wait (for) 

 
Фрукти та ягоди. Fruit and berries 

 

 Яблуко 
 

Вин

 

 Груша 

 
 

    
оград 

        

 
 

 Кавун 
і  Ананас 

 

 

 Ків

 

 
Апельсин 

анан 

 
 

 Лимон 
               

 

 Б
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 П

 

 
Малина 

 

 

         Диня 
олуниця 

 

 Вишня 
  Гранат 

 

   Персик 

 

 
 

                                                              Їжа  
 

UА EN 

. Food 

Хліб Bread  
Масло  Butter  
Сир Cheese  
Ковбаса Sausage  
Шинка Ham 
Яйце Egg 
Каша Porridge  
М'ясо Meat 
Курка Chicken  
Риба Fish  
Морозиво Ice-cream  
Цукерка Sweet  
Джем Jam  
Торт Cake 
Шоколад Chocolate  
Цукор Sugar  
Мед  Honey  
Печиво  Biscuits  
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Напої. D   
 

UА EN 

rinks

Чай Tea  
Кава Coffee  
Какао Cocoa  
Молоко Milk 
Кефір Kefir  
Йогурт Yogurt  
Вода Water  
Мінеральна вода Mineral water  
Лимонад de  Lemona
Сік Juice  
Томатний сік Tomato juice  
Апельсиновий сік Orange juice  
Яблучний сік Apple juice 
Ананасовий сік Pineapple juice 
Виноградний сік Grape juice 
Полуничний сік Strawberry juice 

 
 

Са а  

1. Запишіть слова на букви: (Write for 2 wo
 

Ананас, апельсин 

мостійна робот
 

по 2 rds on this letters): 

А 
Б Будинок, блокнот 

 
Б  
 
В
Г
Д
З
К
Л

М – 
Н – 
О – 
П – 
Р – 
С – 

Т – 
 – 

Ю – 
Є – 
Ї – 
 

 
кви  (Put in the letter

тел…,   стіле…ь,   в ик,    л…тература, 
ло,   пул…т,   філософі отека,   к…лим, 

націонал…ний,   пр…лад,   х…мія,   мали…,   велики…,   коро…кий,   

укви: 

 –  
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

Я

2. Вставте бу s). 
 

оВулиц…,   г
лівец… ,   с…

о… зал,   сло…н
…,   бібл…о
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пал…то,   м…тро,   кол… ка,   циркул…,   кол…,  
апт…ка,   аспіри…,   лікарн…, га…,   картопл…,   олі…,   холодил…ник,   

 
Виз ви (Determine the parts of speech).  

ник Прикметник Займенник Дієслово 

со,   кул…,   ліні…

сіл…,   х…іб,   б…лка,   асп…рин,   Ол…на. 

3. начте частину мо
 

Імен
… … … … 

 
Розмовляти,  холод,  відповідати,  комфорт,  дава ,   великий,   

ткий,   поганий,   роби ,  їхній,   нова,  пога ифра,   цукерки,   

,  дорівнює,  лінія,  вий,   факультет,   їс  пити,   хотіти,   

міти,   риба,  склянки, откі,   клуб,   він, твоя, они. 

 

5)   шістдесят два плюс дванадцять буде  … 

6)   д

)   в а міну буде …

8)   тися чотириста вісім юс п’ятсот дев’ сто два буде... 

9)   д

 

Зима Весна Літо Осінь 

ти,  малий

коро ти,  ваш ні,  ц

плюс  кри ти,  

розу   кор в

 
4. Порахуйте (Сount). 

1)   дванадцять плюс сто тридцять чотири буде… 

2)   вісімнадцять плюс  сорок два буде… 

3)   дев’яносто дев’ять мінус двадцять п’ять буде… 

4)   тисяча мінус чотириста сімдесят буде… 

вісті двадцять чотири плюс сто десять буде… 

7 ісімсот дв с тринадцять  

ча  пл яно

ві тисячі сімсот двадцять три мінус чотириста сорок один буде… 

10) дев’ятсот сімдесят вісім плюс тридцять сім буде… 

5. Пишіть. 
 

… … … … 
 

вень, Червень,  Липень,  

втень.  

Серпень, Січень,  Вересень, Березень, Тра

Грудень, Квітень,  Лютий,  Листопад,  Жо
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Це малі діти. 

6. Пишіть запитання  (Write the questions). 
 
1.  – 2. – 
     – Так, це моя квартира.     –  
3. – 
    – Сестра там. 

4. – 
    – Це велика аудиторія. 

5. – 6. –
    – Ні, це не тарілка, а склянка.     – Це київське метро. 

 

7. – 8. – 
    – Це університет.     – Так, це наша лінійка. 
9. – 
    – Це викладач. 

10. – 
      – Так, ми студенти. 

11. – 
       місто. 

12. – 
      – Так, це ваш циркуль. – Так, це моє

13. – 
      – Т  їхній студен

14. – 
      –  не аптека, а . ак, це т. Ні, це лікарня

15. – 
      – Їх звати Роман та Ірина. 

16. – 
      – Він робітник. 

17. 
 продавець. 

– 
      – Ні, це мала країна. 

18. – 
      – Вона

19. – 20. – 
       друг. – Її звати Лариса.       – Це її новий
21. – 

Це новий стіл. 
22. – 

 Це мале фото.       –       –
 

7. Складіть слова  (Make up the w ). 
 

о, о, к, е, л, с –                           
   

б, л, і, х –                                 
 л –               

и, б, а, р –                              

 п, д, с, о, у –  
 

 ь, ц, р, и, к, л, у – 

 і, к, я, н, л, а, р – 

ово (Find unn
 
1 уля, олія, т
2 , склянк
3 ць. 
4 ець, холодиль
5 , проспект. 
6 а, кефір, йогур

ords

 
 я, к, у, л –                               
 
 а, р, т, о, п, я, к,
 
 я, л, і, н, і – 

 о, р, м, ф, л, у, а –

 м, й, а, а, д, н – 

 ф, а, в, і, т, л, а – 
 

8. Знайдіть зайве сл ecessary word).  

.  Виделка, сковорода, кастр арілка. 

.  Батон, хліб, булка, макарони
ор, олія, риба, сіль, пере

а. 
.  Цук
.  Холод, плита, стіл, стіл

дан, місто, вулиця
ник. 

.  Май

.  Молоко, сік, ягода, кав т, чай. 
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7 оний, цікавий, солодкий, велики форт, довгий. 
8 , їхати, їсти, малю
9. ський, російський, короткий, китайський, львівський. 

В

нник (Find the correct pronoun).  

Зра ) – мій ж

1. 
2. а, ваше, ваші). 
3. М

4. К , мої). 
5. Холод , вони). 

ша, ваше, ваші, 

6. Скільки тобі років?  
 Яка твоя країна?  

8. Яке твоє місто?  
е ти живеш?  

?  

 китайці. 
. Хто твій сусід зліва? Мій сусід (моя сусідка) зліва… 

3. Хт
4.  ти вчора був (була)? Я вчора був (була) в гуртожитку, магазині, 

5.  коштує хліб? Хліб коштує 3 гривні. 
коштує 
штує 

Одесі та
. Які гори є в Україні? В Україні є Крим ри і Карпати. 
0. Хто такий Тарас Шевченко? Тарас Шевченко – відомий український 
п

1. Який зараз місяць? Зараз...  
12.  хобі… 
13. Президент Укр
14. єш? Я знаю ю, Харків, 

ощо. 
15. м – це автономна ре

.   Сол й, ком

.   Танцювати, спати вати, одеський. 
  Київ

10. 
 

аш, наш, ваше, ваші, ваша. 

9. Доберіть правильний займе
 

їзок:  журнал (мій, моя, моє, мо урнал. 
 

я, твоє, твої). Зошит (твій, тво
а (ваш, вашЧашк

істо (їхній, їхнє, їхня, їхні). 6. Виделки (ва
ваш).  

олесо (моє, моя, мій
 (він, вона, воно

 
10. Дайте відповіді на запитання. 

 
1. Як тебе звати?  
2. Який сьогодні день? 7.
3. Що ти любиш робити?  
4. У тебе є брат?  9. Д
5. У тебе є сестра?  10. Хто твої земляки
 

11. Відповідайте на запитання. 
 
1. Хто твої земляки? Мої земляки
2

о твій сусід справа? Мій сусід (моя сусідка) справа… 
Де
університеті, в парку, в музеї, в кіно… 
Скільки

6. Скільки коштує ручка? Ручка 1 гривню 50 копійок. 
7. Скільки коштує м’ясо? М’ясо ко 40 гривень. 
8. Де в Україні є море? Море є в  Криму. 

ські го9
1

оет. 
1

 Яке твоє хобі? Моє
 Хто президент України? аїни ... 
 Які міста України ти зна Львів, Київ, Вінниц
Одесу, Миколаїв т
  Що таке Крим? Кри спубліка. 
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16. Що таке Бориспіль? Бориспіль – це аеропорт. 
17.  Д і, Криму. 

8.  Що таке Дніпро? Дніпро – це річка в Україні. 
стецтво. 

 і математика – це 

22 е продукти. 
їв. 

іональний технічний 

, я не люблю 

27. биш ходити в бібліотеку? Так, я люблю ходити в бібліотеку (Ні, 
теку). 
теці є книги, газети, журнали і каталоги. 

денти і бібліотекарі. 

31. ні чи веселі фільми? Я люблю дивитися … 
 Україні… 

раїні… 

ця – це … 

 

  
е є порт в Україні? Порт є в Одес

1
19.  Що таке література? Література – це ми
20.  Що таке фізика, хімія і математика? Фізика, хімія

науки. 
21.  Що таке автобус, трамвай, тролейбус, таксі? Це транспорт. 

.  Що таке рис, хліб, картопля, м’ясо? Ц
23.  Яка столиця України? Столиця України Ки
24.  Філософія – це наука? Так, філософія це наука. 
25.  Який це університет? Це Вінницький нац

університет. 
26.  Ти любиш ходити в ліс? Так, я люблю ходити в ліс (Ні

ходити в ліс). 
 Ти лю
я не люблю ходити в бібліо

28.  Що є в бібліотеці? У бібліо
29.  Хто є в бібліотеці? У бібліотеці є викладачі, сту
30.  Твоя кімната чиста чи брудна? Моя кімната… 

Ти любиш дивитися сум
32.  Продукти в Україні дешеві чи дорогі? Продукти в
33.  Одяг в Україні дешевий чи дорогий? Одяг в Ук
34.  Яка їжа смачна?... 
35.  Вінниця – це велике чи маленьке місто? Вінни
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УРОК 6 (шість) 

 
Таблиця № 1   Однина – Множина  

 
 однина множина  

Шостий урок 

рід зразок закінчення зразок закінчення
Він 
♂ 
чоловічий 

інститут
інженер 
зошит 
українець 
олівець 
день 
ніж 
товариш 
плащ 
музей 
трамвай 
батько 
 

приголосний
 
– ь 
 
 
– ж 
– ш 
– щ 
– й 
 
– о  

інститут-и 
інженер-и 
зошит-и 
українц-і 
олівц-і 
дн-і 
нож-і 
товариш-і 
плащ-і 
музе-ї 
трамва-ї 
батьк-и 

+ и 
+ и 
+ и 
+ і 
+ і 
+ і 
+ і 
+ і 
+ і 
+ ї 
+ ї 
+ и 
 

Вона 
♀ 
жіночий 

кімнат-а
дошк-а 
бібліотек
площ-а 
вулиц-я 

-ь 

-а 

аудиторі-я 
мати 
відповід

– а
– а 

– ь

кімнат-и 
дошк-и 
бібліотек-и 
площ-і 
вулиц-і 

-ї 
і 

 

+  
+  
+ и 
+ і 
+ і 
+ ї 
+ і 
і 

– а 
– а 
– я 
я – і

– и 
аудиторі
матер-

 відповід-і

и
и

+ 
 

Воно 

едній 

 

я 

 
 
ім’я  

☼ 
сер
 

міст-о 
сел-о 
вікн-о 
мор-е 
прізвищ-е 
 
 
 
завданн-я
 
 
 
реченн-
 

– о
 
 
– е 
 
 
 
 
– я 

міст-а
сел-а 
вікн-а 
мор-я 
прізвищ-а 

 
ищ 

 
 

 
( 2, 3, 4) 
речень 
(5 - …) 
імен-а

( 2, 3, 4)
прізв
(5-….) 
завданн-я 
( 2, 3, 4)
завдань
(5 - … ) 
реченн-я

+ а 
 
 
+ я 
+ а 
 
 
 
+ я 
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Однина: молоко, цук , зло, бов, м’ясо, тя. 
Множина: окуляри, ш л ері, ліки, 
З й!!! Дитин уг , ім’я т атір) – 
матері, стіл – столи, к  , ден дні, учень тілец стільці, 
закінчення – закінче я чення, о – оповідання, 
запитання – запитання
  

Таблиця № 2 
Дієсл

 
UА EN 

ор, добро лю  кава, щас
тани, каніку
а – діти, др

и, дв ножиці. 
апам’ята  – друзі  – імена, ма и (м

іт – коти ь –  – учні, с ь – 
ння, реченн – ре повідання 
.  

ово. Verb  

Давати Give 
Брати Take 
Різати Cut 
Рости Grow 
Прокидатися Wake up 
Грати Play 
Вигравати Win 
Отримувати Get 
Падати Fall 
Мати Have/Has 
Множити Multiply      (�) 
Додавати Add             (+) 
Віднімати Subtract       (�) 
Ділити Divide         (÷) 
Лежати Lay   
Будувати Build  
Сумувати Miss  
Чути Hear  
Нюхати Smell  
Поважати Respect  

 
Читайте текст 
 
Привіт. Я студент. Мене звати Хосе. Моя кра  Еквадор. Я – 

еквадорець. Мені 19 років. Я живу в гуртожитку № 3. Моя кімната  № 908.  
 університет – Вінницький національний технічний університет. 

В кий і гарний. Моя аудиторія № 7. Вона простора і затишна. Тут 
є кна, десять парт, 10 стільців, , велика дошка, дзеркало, 
д фон.  Моя група № 8. і – це Онур, Ерен, Ернан, 
Д ернандо та Андрес. Вони студ А це наш викладач пані Ірина.  

ий, старанний, ввічливий е наполегливий студент. 

їна –

Мій
ін вели  15
 два ві комп’ютер
ві шафи, теле  Мої друз
аріо, Ф енти. 

Я хорош  і дуж



Відповіда

35  

йте на запитання. 
 
1 ? . Хто він
2  років?  . Скільки Хосе
3  країна? 
4 ве? 

. Яка його

. Де він жи

5. Який його університет? 
6. Яка його аудиторія?  
7. У нього є друзі? Хто його друзі?  
8. Який він студент?  

 
Табли   

Овочі. Vegetables  

 
  Цибуля          Пер

 
        Помідор           

 

ця № 3

 

           
 
ець 

  
  

   
Картопля 

 

Баклажан 
 

 

Кабачок   
 

 
 

 
Гарбуз 

 

Гриб    
Часник                

 

Кукурудза 
 

 
 

            
Морква 

 

 
Кріп    

 
Капуста 

 

Редиска 
 

 

Огірок 
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Самос та 
 

1. Поставте наголос (Put a stress). 
 

-′ -′ ′ -′-- --′- ---′ 

тійна робо

- --
… … … … … … 

 
Шапка, шуба, шафа, зошит, дошка, журнал, ніж, солоний, викладач, 

учитель,  солодкий,  дім, учень, формула, плита, вода, каструля,  сіль,  
виделка, комфорт,  тарілка,  ліки, лікарня, вулиця,  аспірин,  аптека,  
лінійка, килим,  факультет, слово, прилад, село, група, циркуль. 

 
2. Ві на запитання. дповідайте 

 
1. Хто ти? 
2. Ти викладач? 
3. Як тебе звати? 
4. Який сьогодні день?  
5. Який завтра буд день? е 
 

6. Який учора ?  був день
7. Твій брат тут? 
8. Де твоя мати? 
9. Твоя кімната номер сто три? 
10. Який ти студент? 
 

3. Напишіть слова. 
 

Зразок: а – автобус, алфавіт. 
 

1. Ш –  
. З – 
.

 – 

итання. 

Зра     

       

 будинок.                  

Це твій дім? 
Яка це шафа? 

 

2
3  Ч – 

4. Ж
5. У – 

 
4. Поставте зап  
 
ок.  з
Це аудиторія номер 110.       
Тут клас.                                 
Це викладач.                           
Це малюнок.                           
ї звати Оксана.                      

Яка це аудиторія? 
Де клас? 
Хто це? 
Що це? 
Як її звати? Ї

Це мій дім.                                    
Це нова шафа.                        
Тут наш Чий тут будинок? 
 

1. Це математика. 
2. Тут студенти. 
3. Ось мій стіл. 

4. Це малюнок, а це текст.
. 5. Він палестинець

6. Це нова книга. 
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9.   Ц
10. Його звати Ерік. 

2. Морозиво солодке. 

4. Це моя квартира. 
15. Це їхнє морозиво. 
16. Тут веселі діти. 
17. Це нове місто.  
18. Там моя мама. 

воріть множину. 

Ім’я  Кухня Учень 

7.   Це старий дім. 
8.   Його країна – Камерун. 

е водій Максим. 

11. Це номер сто. 
1

13. Сіль солона. 
1

 
5.  Ут

 

Вік Дощ но Ніж 
Плащ Підручник Трамвай 
Дорога День Українець 
Лікарня Стіл Лікар 
Тел ва евізор Дитина Бук
Дру  фе г Вітальня Ка
Стіл ітка ець Земля Щ
Таксі Нуль Поле 
Молоко Учитель М'ясо 
Око Учений Частина 
Кол  есо Школяр Квітка 
Місто Лінійка Готель 
Море Музей Щастя 
Міст Закінчення Вірш 
Цукор Дієта Поет 
Лінія Чайник Яблуко 

 
6. Пишіть антоніми.  

 
Поганий  Сніданок   
Дешевий  Ввечері  
Нов Мій  ий  
Брудний Двері    
Веселий  Взуття  
Перерва  Великий  
Село  Їсти  
Тато  Мовчати  
Зліва  Читати  
Дідусь  Білий  
Брат  Буква  
Спортсмен  Він   
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шіть  синоніми
 

   

7. Пи . 

дякую буква тут 
мама    хлопець  будинок
тато   сім’я кабінет  

 
пишіть слова. 

він вона воно вони 

8. В
 

    
 

я, ім’я, сім’ бар’єр, об’ява, м мідь, ень, радіо, двері, 

т , мова, слова, словники, фотоа олиця, орозиво, дерево, 

с йдан, кухн , кінець, планета ділок, вправи, продавець, 

к

 Впишіть слов

ін вона о вони 

Взутт я, оре, місто, д

аксі, фото льбом, ст м

ходи, ма я , поне

рісла. 

 

9. а. 
 

в вон
мій    
твій    
його    
її    

 
я  ми  
ти  ви  
він  вони  
вона    

 
10. Впишіть букви. 

 
Апостро…, ко .баса, п’…тниця, д…кую, сере а, Укра…на, 

,

музе…, кра…ка, яй…е, вод…й,  …лопець, бат…ко, 

на… нальний. 

… …

мага…ин, юна…, дідус…, бабус…, продаве…ь, кита… ць,  К…їв, й…гурт, 

кіне… ь, сті…ець,  ма…ло, Вінни…я, ал…авіт,  …отель, ауд…торія, 

ди…кета, зу…инка,  ква…тира  про…укти,    зна…омтеся, с…огодні, 

...права, 

іо
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 запитання. 
 

1. У гуртожитку довгі чи кі коридори? тожитку... 
2. Що ке (a + b = c) ? Це формула. 
3. Яки р лікує зуби? Зуби лікує стоматолог. 
4.  Що таблетки? Таблетки – це ліки. 
5. Хто працює в аптеці? В аптеці працює аптекар. 

. Хто працює в лікарні? В лікарні працює лікар. 
7. Морозиво тепле  холодне? Морозиво холодне. 
8. Що таке виделк тарілка, склянка, каструл ? Це посуд. 
9. Де лежать твої продукти? Мої продукти лежать в холодильнику. 
10.  Як Сіль солона.  

1.  Який ? Цукор солодкий. 
  Я е. 

3.  Які  солодкі. 
  Щ і  п з л

15.  Які Ук  

 

у  у
 тв ь

блена страва? Моя улюблена страва… 
я улюблена пора року… 

ший урок починається о восьмій 

приїхала) у 

 

11. Відповідайте на

 корот  У гур
це та
й ліка  
 таке 

6
 чи
а, я, сковорода

а сіль? 
 цукор1

12. ке море? Море солон
 цукерки? Цукерки1

14. о є на кухн ? На кухні є лита, холодильник, га , кран, сті , стільці. 
 моря є в раїні? В Україні є Чорне море й Азовське море. 

16.  Яка твоя аудиторія? Моя аудиторія номер... 
17.  У гуртожитку є ванна чи душ? У гуртожитку є душ. 
18.  Ти любиш жартувати? Так, я люблю жартувати (Ні, я не люблю 

жартувати). 
19.  Що ти любиш к пувати? Я люблю к пувати… 
20.  Який ій улюблений місяц ? Мій улюблений місяць… 
21.  Яка твоя улю
22.  Яка твоя улюблена пора року? Мо
23.  Коли починається перший урок? Пер

годині п’ятнадцять хвилин (8:15) .  
нницю? Я приїхав (24.  Коли ти приїхав (приїхала) у Ві

Вінницю у жовтні.  
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Сьомий урок 
УРОК 7 (сім) 

 
Таблиця № 1 
Хто це? = 

 
Він Вона Вони 

Хто це такий?  Хто це така? Хто це такі? 
 

Воно 
Що це? = 
Що це таке? 

 
Увага!!! 

Істота = хто 
Неістота = що  

 
Таблиця № 2 

Прислівник. Adverb  
 

UА EN 
Швидко Fast / Quickly  
Повільн Slowly  о 
Добре Well  
Погано Badly  
Наполегливо  ntly  Persiste
Сумно Sadly  
Весело Funny  
Тепло  Warm
Холодно Cold  
Довго Long  
Багат / many / muо A lot of ch  
Мало Little / few  
Голосно  ly  Loud
Тихо Quietly  
Близько Closely  
Далеко Far  
Дорого Expensively  
Дешево Cheap 
Чисто Clean  
Брудно  Dirty  
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Дієслово. Verb  
 

UА EN 

Таблиця № 3 

Стрибати Jump  
Боятися fraid of  To be a
Нести Carry  
Берегти Keep  
Пригадувати Remember  
Кричати Shout  
Впливати Influence  
Вирішувати Decide  
Допомагати Help  
Піднімати Pick up  
Показувати Show  
Дякувати Thank   
Дружити s (with) Be friend
Вітати  Congratulate  

 
Таблиц

Відмінювання дієсл рішній час. 
Conjugation of verbs. Present tense  

 
 ати ити 

я № 4 
ів. Тепе

Я - у ( - ю ) - у ( - ю )  
Ти - еш ( - - иш (- їш) єш) 
Він - е ( - є) - ить (- їть) 
Вона - е ( - є) - ить ) (- їть
Воно - е ( - є) - ить (- їть) 
Ми - емо (- ємо) -  (- їмо) имо
Ви - ете ( - єте) - ите ( - їте) 
Вони - уть (-ють) - ать ( - ять) 

 
к 1                                    Дум

 
Зразо ати 

Я думаю
Ти думаєш
Він думає
Вона думає
Воно думає
Ми думаємо
Ви думаєте
Вони думають
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Деякі дієслова до зразка 1. 

Бігати, витирати ати, стрибати, 
впливати, допомаг  читати, слухати, 

ти, розмовляти, думати , мати, співати , 
ривати, забувати, 

 
, літати, падати, віднімати, нюхати, поваж
ати, піднімати, вітати, повідомляти,

відповіда , знати , відкривати
зак мріяти … 

 
Зразок 2              ачити 

 
бачу 

                    Б

Я 
Ти бачиш 
Він бачить 
Вона бачить 
Воно бачить 
Ми мо  бачи
Ви те бачи
Вони  бачать

 
кі дієслова до зразка 2. 

ити, вірити, ділити, множити, дружити, вчити… 

Дея
 

Говор
 

 3       

Б –  

Зразок
                             
бл 

 
Я, вони  

В – вл 
П – пл  
М – мл  
Ф – фл  

 
Любити 

Я люблю 
 

Ти ш люби
Він  любить
Вона любить 
Воно любить 
Ми любимо 
Ви любите 
Вони люблять 
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Деякі дієслова до зразка 3. 
 

Спати, робити, ловити, графити…  
 

 Зразок 4                                   Хотіти 
                                     т → ч 

  
Зразок 5                                   Ходи

                                                     д + ж (т
 

                      

Я хочу 
Ти хочеш 
Він хоче 
Вона хоче 
Воно хоче 
Ми хочемо 
Ви  хочете
Вони хочуть 

ти 
ільки я) 

Я ходжу
Ти ходиш
Він ходить
Вона ходить
Воно ходить
Ми ходимо
Ви ходите
Вони ходять

 
Деякі дієслова до зразка 5. 

 
Радити, водити, сидіти… 

 
Зразок 6                                  Додав

 
 

ати 

Я додаю
Ти додаєш 
Він додає 
Вона додає 
Воно додає 

 додаємо Ми
Ви аєте дод
Вони додають 
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Деякі дієслова до зразка 6. 
 

тувати, вигравати, продавати, вати, будувати, сумувати, 
дувати, вирішувати, показува увати, запитувати, давати, 
вати … 

Жар отриму
прига
танцю

ти, дяк

 
Зразок 7                                    Писа

с →
ти 

 ш 
пишу Я 

Ти пишеш 
Він пише 
Вона пише 
Воно пише 
Ми мо  пише
Ви те пише
Вони  пишуть

 
 8                            Носити.  

с → ш (т ) 
      прошу 

Зразок Просити
ільки я

Я ношу; 
Ти носиш;     просиш 
Він носить;    просить 
Вона   просить носить;  
Воно носить;    просить 
Ми носимо;   просимо 
Ви носите;    просите 
Вони ять;    просять нос

 
Зразок 9 

Дієслова із -ся  
 

 

Сміятися
 

Я сміюся
Ти смієшся 
Він сміється 
Вона сміється 
Воно сміється 
Ми сміємося 
Ви смі сяєте  
Вони сміються 
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к 3) Дивитися (дивіться зразо
 

Я дивлюся 
Ти дивишся 
Він дивиться 
Вона дивиться 
Воно дивиться 
Ми дивимося 
Ви дивитеся 
Вони дивляться 

 
Боятися 

Я я 
 
боюс

Ти боїшся 
Він боїться 
Вона боїться 
Воно боїться 
Ми боїмося 
Ви боїтеся 
Вони бояться 

 
Самостійна  

 
1. З’єднайте прикметники з іменниками. 

 
Цікавий Люди 

робота № 6

Гарна Звук 
Хороші Пальто 
Велике Коридор 
М’яке  Будинок 
Твердий  Жук 
Вузький Кімната 
Національний Дівчина  
Нове Малюнок 
Стара Студент 
Великий  а Ручк
Старанна Торт 
Мала я Учениц
Поганий Ліжко 
Ввічливий  Бабуся 
Жовтий Журнал  
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на Черво Риба 
Солодкий Місто  
Морська тет Універси
Довга Вулиця 

 
2. Знайдіть антонім

 

1. Чистий, гарний, довгий, холодний, короткий, новий, брудний, 
ш великий, прямий, перший, й, старий, солодкий, чужий, 
вузький, цікавий, рідний, нудний, , солоний, кривий, останній, 
т

на, брат, син, дружи о, вечір, чоловік, жінка, 
м дівчинка, хлопчик, тітка, ю вік, мати, дядько, сестра, 
д ок, однина. 
 

Знайдіть синоніми. 

 тут, зараз, машина, тато, ос , дякую, літера, батько, мама, 
с р, мати, хлопець, автомоб
 

повідайте на запитання. 

1 иш читати? 
2 биш читати? 
3 ер? 
4  сестра? 
5  твій улюблений співак? 
6. т чи учень? 

о? 
8. ? 

 народився? 
 український студент? 
і фрукти ти любиш їсти? 

і ти любиш їсти? 
й зараз місяць? 

  ти приїхав у Вінницю? 
15.  Який одяг ти любиш? 
16.  Яка зараз пора року? 

. Це його окуляри. 

.

13. Сьогодні понеділок. 
14. Це гарна квартира.

и.  

Зразок: білий – чорний. 

ирокий, погани
малий

еплий. 
 2. Дівчи на, батьк

чолоножина, нак, 
очка, ран

3. 
 
Буква, ь, юнак

пасибі, тепе іль. 

4. Від
 

. Ти люб

. Що ти лю

. Ти інжен

. У тебе є

. Який
и студенТ

7. Хто такий Тарас Шевченк
то такий Дмитро МенделєєвХ

9.  Де ти
10.  Ти
11.  Як
12.  Які овоч
13.  Яки
14. Чому

 
5. Поставте запитання. 

 
1. Це моя книга. 
2. Це червоний олівець. 
3. Він во

8.  Це її сукня. 
9.  Це Георг Ом  

дій. 
4. Це хімія. 
5. Вона лікар. 

. Це чистий чайник. 

10. Тут мій журнал. 
11. Там наша машина. 
12. Це холодний сік. 

6
7



  

.  
 
1. М

чя. 
. Щука, акула, кит, рак, омар, шуруп. 

Спідниця , туфлі. 
, двіс

, грудень

4. , радіо, чайник, комп’ютер, магнітофон – це… 
уля, огірок, картопля – це… 

літак, тролейбус – це… 
ний, білий – це… 
, л, м, н, 

м], [ф], [к],  [и], [і] –
о, шу-руп, ше-девр

инси, спортивний
он, олія, пере

, стілець
нник, дієслово – це… 

усь – це… 

ки, капці – це… 
 – це… 

в речення дієслова у правильній формі.  

я,  пити, 
ти, 

6. Знайдіть зайве слово

атематика, фізика, хімія, частина, філософія, мова, література. 
2. Щока, вухо, чуб, брови, очі, шовк, облич
3
4. Шахи, теніс, баскетбол, футболіст. 
5. , сукня, блузка, кофта, костюм
6. Одинадцять, чотирнадцять ті, вісімнадцять, двадцять. 
7. Субота, неділя, вівторок , середа, четвер.  

 
7. Що це? 

 
та1. Виделка, ніж, склянка, рілка, ложка, пляшка, каструля – це… 

2. Банан, апельсин, лимон, виноград, персик, яблуко – це… 
3. Чай, сік, кава, вода, молоко, лимонад – це… 
Телевізор

5. Морква, капуста, буряк, циб
6. Трамвай, таксі, , автобус, автомобіль 
7. Жовтий, червоний, чор

, ж, з, е, є,  к
, рожевий, блакитний 

8. А, б, в, г, д
], [

о – це… 
9.  [а], [о], [в  це... 
10. Ма-ма, та-т , гро-ші – це… 
11. Шорти, штани, дж

р
 костюм, сорочка – це… 

12. Батон, хліб, мака
13. Ш

ць, цукор, сіль – це… 
, крісло, стіл – це… афа, диван, полиця, ліжко

4. Іменник, прикметник, займе1
15. Оксиген, гідроген, літій, бор, фосфор, титан, бром – це… 
16. Тато, мати, кузен, кузина, тітка, дядько, дід
17. Гривня, євро, долар – це… 
18. Кросівки, туфлі, черевики, босоніж
19. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя

ь – це… 20. Грудень, січень, лютий, березень, червень, липен
 
8. Вставте 
 
Любити, жити, повторювати, бігати,  працювати, прокидатис

ати, купувавирішувати, писати, слухати, перекладати, сміятися, будув
хотіти.   
 
Зразок.  Я … текст зараз.  → Я читаю текст зараз. 
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Я 

• Він гарно … слова. → … 
• Ми … магнітофон ввечері. → … 
• Вони … урок сьогодні. → … 
• Я … спати. → … 
• Викладач … слова. → … 
• Студент наполегливо … . → … 
• Діти весело …  → … 
• Я … вранці. → …  
• Ігор … новий будинок. → … 
• Я … у Вінниці зараз. → … 
• Студент … великий зошит. → … 
• Спортсмен … швидко. → … 
• Ви … їсти? → … 
• Викладач … проблеми. → …
• Я не люблю … апельсиновий сік. → … 

 
9. Пишіть правильно.  

дякує 
Ти дякує 
Він дякуємо  
Вона дякуєте 
Воно дякують 
Ми дякую 
Ви дякуєш 
Вони дякує  

 
Я ріже 
Ти ріжемо 
Він ріжете 
Вона ріже 
Воно ріжеш 
Ми ріже 
Ви ріжуть 
Вони ріжу 

 
и10. Поєднайте прислівник  з дієсловами. 

пити 
 
Швидко 
Повільно розмовляти 
Наполегливо сміятися 
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Гол жити осно 
Мало працювати 
Довго и кричат
Близько  читати
Весело спати 
Тихо дивитися 
Багато бігати 
Сумно їсти 

 
. Поєднайте прикметники з іменниками.  

 
ликий 

11

Ве радіо 
Маленька руки 
Нове  будинок
Брудні фото 
Старі лампа 
Розумні нтка студе
Хороший чі виклада
Молода т студен
Старанні торт 
Смачний учні 
Веселий продукти 
Сумна дівчина 
Гарна хлопець 
Дорогий дитина 
Дешеві одяг 

 
Відповідайте на запитання.  

 
1 го потрібна щітка? Щітка потр я взуття і одягу. 
2  ти одягаєш плащ? Я одяга коли на вулиці дощ і 

одно. 
3  одягаєш пальто, шарф і шапк  одягаю пальто, шарф і шапку, 
коли на вулиці сніг і холодно. 

4. Щ
5. Ти любиш кататися на човні? Так, я люблю кататися на човні. (Ні, я не 

 на човні). 
6 ? Борщ – це українська альна страва. 
7  ти любиш? Я люблю…
8  футболіст дуже від у світі? Відомий у світі… 
9 аке щука? Щука – це риба. 
1 ке руки, ноги, вуха, ніс, щоки, астини тіла. 

12. 

. Для чо ібна дл

. Коли ю плащ, 
прохол

. Коли ти у? Я

о таке радість, сум, щастя, любов? Це почуття. 
 

люблю кататися
. Що таке борщ  націон
. Які автомобілі  
. Який український омий 
. Що т
0. Що та  губи? Це ч
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1 а для щастя? Для щастя тре
1  вулиці знаходиться ВНТУ? і Хмельницьке шосе. 
1 я улюблена гра? Моя улюбле а… 
1 ф в університеті? Ректор. 
1 ф на уроці? Викладач. 
1  у літаку? Пілот. 
1 шеф у школі? Директор. 
1 овляєш голосно чи тихо? Я розмовляю … 
1 аєш швидко чи повільно? Я бі  

 ти хочеш вчитися в університеті  хочу вчитися в університеті, 
т світу. 

21. Який  Мій улюблений письменник… 

 

1. Що треб ба… 
2. На якій На вулиц
3. Яка тво на гр
4. Хто ше
5. Хто ше
6. Хто шеф
7. Хто 
8. Ти розм
9. Ти біг
0. Чому

гаю…
? Я2

ому що я хочу отримати хорошу о
 твій улюблений письменник?

22. Як твоє прізвище? Моє прізвище… 
р23. Як твоє здоров’я? Дякую, доб е. (Дякую, але не дуже добре; я почуваю 

себе погано). 
24. Де працює твій тато?... 
25. Де працює твоя мама?... 
26. Твої дідусь і бабуся пенсіонери?... 
27. Ти часто дивишся у дзеркало? Так, я часто дивлюся у дзеркало. (Ні, я 

не часто дивлюся у дзеркало). 
28. Що таке джаз? Джаз – це музика. 

 піджак – це одяг. 29. Що таке джемпер і піджак? Джемпер і
30. Що є у книзі? У книзі є слова, вправи, різні завдання. 

ую гроші в банку. 31. Де ти отримуєш гроші? Я отрим
32. Де ти отримуєш знання? Я отримую знання в університеті.  
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мий урок  
 

УРОК 8 (вісім)  
Вось

Таблиця № 1 
Прислівник. Adverb  

 
UА EN 

Часто Often 
Інколи Sometimes 
Завжди Always 
Ніколи Never 
Зазвичай Usually 
Рідко Seldom 
Кожен день = щодня Every day 
Кожен тиждень = щотижня Every week 
Кожен місяць = щомісяця Every month 
Кожен рік = щороку Every year 
Кожен раз = щоразу Every time 
Тимчасово Temporarily 
Зліва (де?) / вліво (куди?)  In (to) the left 
Справа (де?) / вправо (куди?) In (to) the right 
Знизу Down 
Зверху Up 
Важко  Difficult 
Легко  Easy
Поруч  / at / by Near
Час від часу  Time from time 
Влітку In summer 
Взимку In r winte
Восени In autumn 
Навесні  In spring  

 
Таблиця №

Імператив. Imp
 

UА Ти Ви 

 2 
erative 

Слухати Слухай! Слухайте! 
Читати Читай! итайте! Ч
Писати Пиши! шіть! Пи
Дивитися Дивись! іться! Див
Чекати Чекай! кайте! Че
Сидіти Сиди! діть! Си
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Стій! те! Стояти Стій
Говорити Говори! іть! Говор
Розмовляти Розмовляй! вляйте! Розмо
Мовчати Мовчи! Мовчіть! 
Відповідати Відповідай! Відповідайте! 
Запитувати Запитай! Запитуйте! 
Іти  Іди! Ідіть! 
Показувати Покажи! ажіть! Пок
Казати Кажи! ! Кажіть
Думати Думай! майте! Ду
Їсти Їж! ! Їжте
Пити Пий! ийте! П
Спати Спи! піть! С
Давати Дай! Дайте! 
Вчити Вчи! Вчіть! 
Купувати Купуйте! Купуй! 
Любити Люби! Любіть! 
Пояснюва Пояснюй! Пояснюйтти е! 
Повторювати й! е! Повторю Повторюйт

 
блиця № 3 

10 правил д нта. Ten rules fo
 

Вставай вранці!
Не спи довго! 
и в університе ! 

юйся н 5) 
оби завжди до вдання! 

ай урок ув
повідай на з ! 

8. Пиши гарно! 
 багато! 

.  Але не забувай починок: гуляй, та івай, багато 
розмовляй! 

Та
ля студе r students 

1.  
2. 
3. Ід т швидко
4. Не запізн а уроки! (8.1
5. Р машнє за
6. Слух ажно! 
7. Від апитання правильно

9. Вчи
10  про від нцюй, сп

 
 № 4 

П . Preposition
 

UА EN 

Таблиця
рийменники s  

В In  
На On  
Під Under 



53  

Above / over Над  
Біля / поряд Near / at / by  
З rom  With / f
Без Without  
До To 
Після After 
Від From 
Про About  
Перед Before / in front of  
За Behind  
Між  Between  
Для  For  

 

 
UА EN  

Таблиця № 5 
Професії. Professions  

Викладач Teacher at university  
Вчитель l  Teacher at schoo
Лікар Doctor 
Аптекар Chemist  
Інженер Engineer  
Будівельник Builder  
Комп’ютерний програміст rammer  Computer prog
Економіст Economist 
Менеджер Manager  
Водій Driver  
Бібліотекар Librarian  
Кухар Cook  
Перукар esser / barber  Hairdr
Продавець Seller  
Шахтар Miner  
Художник Artist  
Співак Singer  

 
итайте текст. 

Привіт! Мене звати О Батьківщина. Я тут живу. 
Моє рідне місто – ниця. Воно гарне і велике.  

 тут  весело відпочи яти, ходити на 
пляж, купатися… Погода тепла. Восени часто йде дощ. Студенти 

Ч
Природа 

 
лена. Це Україна – моя 

 Він
дужеВлітку вати. Ти можеш гул
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починають навчання. Люди збирають  фрукти.  Взимку 
зазвичай йде сніг. Холодно. Але ви м есело проводити час: грати в 
с татися на лижах і ковзана ! Це прекрасна пора. Все 
ц дерева, кущі. Птахи сп селі пісні. Ріки та озера 
о  нове ж  у нас.  
 

Самостійн
 

 відповіді на запитання.

1 аз робиш? (працювати)  
2  роблять? (розмовляти
3 асто робить? (купувати продукти) 
4  робить? (читати книг
5 оли робимо? (дивитися те ) 
6  час від часу робите? (ходити 

тання до тексту  “Природа”. 
  

3. Опишіть малюнки.  
 

 

 
 
 
 

 урожай: овочі та
ожете в

ніжки, ка х… Весна
віте: квіти, 
живають. Нав

івають ве
есні починається иття. Ось така різна природа

а робота  

1. Дайте
 

 

. Що ти  зар

. Що вони зараз

. Що вона ч
) 

. Що він завжди

. Що ми інк
и) 
левізор

. Що ви в кіно) 
 

2. Поставте запи

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



4. Пишіть звертання правильно. 
 

Ольга  Василь 
Сергій Лариса  
Олег Наталя  
Іван Марія  
Назар Євдокія  
Євгеній  Тетяна  
Руслан Ігорович  Людмила Володимирівна  
Роман Валерійович  Ірина Євгеніївна  
Василь Якович  Анна Борисівна  
Тарас Григорович  Злата Василівна  
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5. Пишіть, що вони роблять.  

 
 
                
 
                 
 
                                      
 
 

 
 
6.  хто це?             
 
 
 
 
 
 
 

то це.            

 

Пишіть

6. Пишіть, х

1 2 



3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 
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7. Відповідайте на запитання.  

 
1.      Ти любиш займатися спортом? Так, я люблю займатися спортом (Ні, 
я не люблю займатися спортом). 
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2 Де можна грати футбол? Футбол можна грати на стадіоні. 
3.     Де можна плавати? Плавати можна в басейні. 
4.     Де можна бігати? Бігати можна на стадіоні. 
5.     Що ти любиш робити у вільний час? У вільний час я люблю спати  

грати   на комп’ютері, гуляти і просто байдикувати. 
6.     Що ти купуєш в магазині? В магазині я купую… 
7.     Де твій одяг? Мій одяг у шафі. 
8 Хто працює в університеті? В уніве теті працюють викладачі. 
9.     Хто працює у школі? У школі працюють вчителі. 
10. Що таке пальто, куртка, шуба, шапка, штани? Це одяг. 
11. Ти український студент? Ні, я не український студент, а китайський     

студент. 
12. Які кімнати є у будинку? У будинку є вітальня, спальня, кабінет, 

дитяча кімната, кухня, ванна чи ду уалет, коридор, балкон. 
1 Як називаються гроші в Україні? Гроші в Україні називаються гривні. 
14. Ти любиш спати на ліжку чи на дивані? Я люблю спати на... 
15. Ти любиш їсти кашу? Так, я люблю їсти кашу (Ні, я не люблю їсти 

кашу). 
16. Що є у холодильнику? У холодильнику є продукти. 
17. Який це корпус? Це корпус № 2. 
18. Що таке підручник? Підручник – це книга. 
19. Хто навчається (вчиться) в університеті? В університеті навчаються 

студенти. 
школі? У школі навчаються учні 

(школярі). 

був (була)… 
– відомий 

день, гелій, калій, 

е сім днів (понеділок, вівторок, середа, 

Камерун, Анголу… 

.     

.     рси

ш, т
3. 

20. Хто навчається (вчиться) у 

21. Який завтра буде день? Завтра буде… 
22. Який учора був день? Учора 
23. Хто такий Дмитро Менделєєв? Дмитро Менделєєв 

російський учений. 
24. Він хімік? Так, він хімік. 
25. Хто такий Ом? Він відомий вчений-фізик.  
26. Які хімічні елементи ви знаєте? Я знаю кисень, во

фосфор, титан тощо. 
27. Що таке тиждень? Тиждень – ц

четвер, п’ятниця, субота і неділя). 
28. Які дні вихідні? Субота і неділя – це вихідні дні. 
29. Яка може бути лінія? Ліня може бути пряма і крива.  
30. Які країни ти знаєш? Я знаю Україну, Китай, Росію, Англію, 

Америку, 
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Дев’ятий урок 

ця № 1 
rds and phrases 

UА EN 

УРОК 9 (дев’ять) 

 
Табли

Корисні слова та фрази. Useful wo
 

Приймати душ To have shower  
Прасувати одяг To iron clothes 
Прати одяг (речі) To wash clothes (things) 
Мити посуд To wash up (dishes) 
Прибирати To tidy up 
Мити руки To wash hands 
Вмиватися To wash (oneself) 
Одягати (щось) To dress (in) 
Чистити зуби To clean the teeth 
Готувати To cook 
 

Таблиця № 2  
Привітання. Congratulations 

 
UА EN 

Зі святом вас! Happy holiday! / Congratulations! 
Вітаю з днем народження! Happy birthday! 
З Новим роком! Happy New Year! 
З Різдвом Христовим! Merry Christmas! 
Бажаю вам здоров’я, щастя, 
успіхів! 

I wish you health, happiness and 
luck! 

Щасливих вам свят! Have nice holidays! 
Найкращі побажання! Best wishes! 
Бажаю вам усьог ! о найкращого I wish you all the best! 
Хай здійсняться всі ваші мрії! May all your dreams come true! 

 
Таблиця

Минулий час дієсло  
 

Вона Вони 

 № 3 
ва бути. Past Tense

Він Воно 
Був Була Були Було 
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айбутній час дієсло re Tense 
 

М ва бути. Futu

Я буду 
Ти будеш 
Він буде 
Вона буде 
Воно буде 
Ми будемо 
Ви будете 
Вони будуть 

 
Таблиц

    Страви.
 

Піца Картопля фрі Круасан 

я № 3 
 Dishes 

Суп 
Салат Пюре Бу урек терброд Чеб
Плов Борщ Ва инці реники Мл
Морозиво Омлет Ко Вітбивні тлети 

 
остійн

 
1. Дайте відповіді на запи

Сам а робота  

тання.  
 

1.   Як тебе звати? 
2.   Скіл обі років? ьки т
3.   Звідк ? и ти
4.   Де ти живеш?  
5.   Яка твоя кімната?  
6. Яка погода сьогодні?      
7  тебе є брат?  .   У
8  тебе є сестра?  .   У
9 звати твою маму?  .   Як 
1  твого тата?  0. Як звати
1 о ти любиш їсти?  1. Щ
1 о ти любиш пити?   2. Щ
1  ти любиш робити?  3. Що
14. Де ти була вчора? (Де ти був 

учора? Де ви були вчора?)  
15. Що ти зараз робиш?   

16. Який твій улюблений колір? 
17. Я огодні денький сь ?  
18. Я чора був денкий в ь?  
19. Який завтра буде день? 
20. Який зараз місяць?  
21. Ким ти хочеш бути? 
22. Як твої справи? 
23. Як твоє здоров’я?  
24. Ти еквадорець? 
25. Яка твоя країна? 
26. Який ти студент? 
27. Скільки коштує ручка? 
28. Хто твій батько? 
29. Хто твоя мама? 
30. Хто твої друзі?  
31. Яка твоя адреса?  
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айдіть антоніми. 

, зло, ж айбутній, сні звуки ніч, мало, 
орог, кінець, зима, місяць, холод, правий, сонце, земля, мир, смерть, вхід, 
вихід, батьки, добро, південь початок, друг, минулий, 
тепло . 

 мови? 
Іменн

2. Зн
 

  Лівий иття, м небо, голо , діти, пів
в

, літо, війна, багато, 
, приголосні звуки, заходити, виходити

 
3. Яка це частина

ик 
Хто? Що? 

Прикмет
Яка?  

ник 
Який? Яке? Які?

 
Дієслово Займенник лівник Прислівник Чис

 
, запитувати, пло тчик, двісті, 

елі, село, пл вони, моє, 
в о, валіза, пое аслива, їхній, 
ш міти, гра, кл ляти, гарне, 
с й, вінницька чі, час, 
у , багато, д цікаво, 
ш оясню , крейда, 
х а, осел формула, дощ. 

 поставте з

 народження. Я дуже рада. Мені вісімнадцять 
років.

писати вірші. Ось цей він 
апи

 
Нехай для тебе с  сонце, 
Співають птахи-солов’ї,  
Нехай я всі на світі
авжди здійсняються твої! 

Щоб твої дру  поряд 
се життя, на цілий вік,  

Неха  здоров’я буд
Тільки міцніше кожен рік!

Він, говорити, син щина, думати, ваш, льо
о, хімічний, посольство, вес яшка, любов, жарк

вічлива, старанні, холодн т, щока, перший, щ
видко, повільний, розу юч, тенісист, розмов
імнадцять, сорок, київськи , поганий, наполеглива, ово

брий, чений, світлий, темне, один руг, нова, солодкі, до
щіткаина, шоколад, шеф, ходити, п

удожник, ми, шедевр, учень, зебр
вати, аналізувати, 
, підручник, гроші, 

 
4. Прочитайте текст та апитання до нього. 
 
    Сьогодні у мене День
 Ввечері будуть гості, подарунки, квіти… Мій брат завжди на це 

свято дарує мені щось особливе. Батьки теж роблять цікаві сюрпризи. Моя 
сім’я вітає мене вранці, а друзі ввечері. Зараз мама готує смачні страви, а 
старша сестра пече святковий торт. Я дуже щаслива. Сьогодні мій день.  

У мене є друг Максим. Він любить 
н сав для мене. 

вітить

 бажанн  
З

 
зі були

На в
й твоє е 
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Ягода, лимон, апельсин, макарони, сир, кавун, диня, сіль, ананас, яблуко, 
перс
 
3. Пі

4. Підк

осуд, телевізор, радіо, парта, комп’юте , чайник, дзеркало. 

”. 

ай, полиця, ш , весна, 

 
6. П  “Одяг”. 

рти, річка, піджак, спідниця, сукня, 
ина, 

и. 

 ”. 

 тіла”. 

Око, голова, хліб, ніс, жовтий, губи, рот, обличчя, тарілка, рука, нога.  

5. Підкресліть слова. 
 

1. Підкресліть слова на тему “Овочі”. 
 
Картопля, ягода, огірок, помідор, цибуля, диня, буряк, морква, літо, 
капуста. 
 
2. Підкресліть слова на тему “Фрукти”. 
 

ик, кава, виноград, слива, груша, батько, банан. 

 дкресліть слова на тему “Посуд”. 
 
Плита, ложка, газ, чашка, сковорода, виделка, шафа, склянка, тарілка, стіл, 
ніж, каструля, ліки. 
 

ресліть слова на тему “Техніка”. 
 
П р
 

му “Меблі5. Підкресліть слова на те
 
Стілець, вода, стіл, парта, ч афа, диван, ліжко, коридор
дошка, вікно. 

ідкресліть слова на тему
 
уК ртка, штани, курка, костюм, стіл, шо

кофта, шапка, рукавиці, пальто, кіт, сорочка, краватка, капелюх, маш
шкарпетк
 
7. Підкресліть слова на тему “Транспорт
 
Колесо, автомобіль, автобус, гастроном, метро, вокзал, проспект, трамвай, 
тролейбус, міст, таксі, літак, повітряна куля, театр. 
 
8. Підкресліть слова на тему  “Частини
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разок: Я, сир, їсти, люблю – Я люблю їсти сир. 

ш, ти, не, знаю. 
.   Кімната, 102, номер, це? 

1. Ти, хочеш, ким, бути? 

а, це, книга, скажіть, ваша? 
5. Дайте, молоко, мені, будь ласка. 

1. Я, цукерки, не, морозиво, люблю, та, їсти. 

3. Балкон, малий, це, дуже. 

6. Інженер, чи, ти, економіст? 

8. Чорний, це, кольори, білий, і. 

у кожен день? 
 у кімнаті, роблю домашнє завдання тощо. 

і кожен день? 
 тексти, пишу вправи, перекладаю слова,   
ощо.   

 Китай? 

8. Складіть речення зі слів. 
 
З
 

.  1  Пити, я, люблю, чай. 
2.   Дощова, сьогодні, погода, хмарна, і. 

.   Розумний, хороший, ти, гарний, студент. 3
4.   Улюблений, червоний, колір, мій. 

.   Ти, що, їсти, любиш? 5
6.   Вона, робила, що, вчора? 
7.   Це, брат, мій, твій, чи? 
8.   Я, що, хоче
9
10. Твоя, та, мама, де, сестра? 
1
12. Завтра, що, робити, ти, будеш? 
13. Він, був, вчора, кіно, в. 
14. Будь ласк
1
16. Що, скажіть, це, будь ласка? 

7. Це, чия, кухня? 1
18. Це, університет, технічний, Вінницький, національний. 
19. Це, викладач, наша, Людмила, пані. 
20. Однина, а, це, множина, це. 
2
22. Це, спальня, велика, дуже. 
2
24. Це, малюнок, гарний, це, а, поганий. 
25. Старі, це, нові, це ,будинки, а. 
2
27. Я, не, вечір, ранок, а, люблю. 
2
29. Країни, знаєш, ти, які? 
30. Солодке, солоне, морозиво, це, чи? 

 
9. Відповідайте на запитання.  

 
1.   Що ти робиш в гуртожитк
       Я готую їжу, прибираю
2.   Що ти робиш в університет
       В університеті я читаю

відповідаю на запитання т
3.   Коли ти будеш їхати в
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ську їдальню? 

ині.  
и продукти? 

ження?) 
 

тематики? 
дачі, вчу терміни, пишу формули      

и? 
та багато пишу. 

ю мовою.  

       Звуки є м’які та тверді, голосні та приголосні.   
їну? 

     Я приїхав (приїхала) в Україну у жовтні. 

16.   Х
емці. Вони мої одногрупники.  

узям на перерві? 
торії про життя.  

 
 молочному відділі. 

м’ясному відділі.  

пити в хлібному відділі.  

       Сьогодні…  

       Я буду їхати в Китай влітку. 
4.   Ти ходиш в університет
       Так, я ходжу. (Ні, я не ходжу). 
5.   Де ти купуєш одяг і взуття? 
       Я купую одяг і взуття в магаз
6.   Де можна купит
       Продукти можна купити в магазині чи на базарі.  
7.   Які твої улюблені сувеніри? 
       Мої улюблені сувеніри… 
8.   Коли ти народився? (Коли твій день народ
       Я народився (народилася)…
9.   Що ти робиш на уроці ма
       На уроці математики я розв’язую за

тощо.  
10.   Що ти робиш на уроці фізик
       Я вчу формули, різні терміни 
11.   Якою мовою ти розмовляєш? 
       Я розмовляю китайсько
12.   Які звуки є в українській мові? 

13.   Коли ти приїхав (приїхала) в Укра
  
14.   Які частини мови ти знаєш? 
       Я знаю іменник, дієслово, прикметник, числівник та прислівник.  
15.   З ким ти розмовляєш по телефону? 
       Я розмовляю по телефону з друзями і батьками.  

то вчиться в твоїй групі? 
       В моїй групі вчаться студенти-іноз
17.   Що ти любиш розповідати др
       Я люблю розповідати цікаві та веселі іс
18.   Де можна купити молоко і сир?
       Молоко і сир можна купити в
19.   Де можна купити м’ясо і рибу? 
       М’ясо і рибу можна купити в 
20.   Де можна купити хліб, булку і батон? 
       Хліб, булку і батон можна ку
21.   Де можна купити овочі? 
       Овочі можна купити в овочевому відділі.  
22.   Коли тобі весело? 
       Мені весело, коли… 
23.   Яке сьогодні число? 
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УРОК 10 (десять) 
Десятий урок 

 
Таблиця № 1 

Порядкові числівники. Ordinal numerals 
 

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід Множина  
Перший перша перше перші 1 
Другий а ге другі друг дру 2 
Третій третя третє треті 3 
Четвертий четверта четверт четверті 4 е 
П’ятий  п’ята  п’яте п’яті 5 
Шостий шоста шосте шості 6 
Сьомий сьома сьоме сьомі 7 
Восьмий восьма восьме восьмі 8 
Дев’ятий  дев’ята  дев’яте  дев’яті  9 
Десятий десята десяте десяті 10 
Одинадцятий одинадцята одинадцяте одинадцяті  11 
Дванадцятий дванадцята дванадцяте дванадцяті 12 
Тринадцятий  тринадцята тринадцяте тринадцяті 13 
Чотирнадцятий чотирнадцята чотирнадцяте чотирнадцяті 14 
П’ятнадцятий п’ятнадцята п’ятнадцяте п’ятнадцяті 15 
Шістнадцятий шістнадцята шістнадцяте шістнадцяті 16 
Сімнадцятий сімнадцята сімнадцяте сімнадцяті 17 
Вісімнадцятий вісімнадц е вісімнадцяті 18 ята вісімнадцят
Дев’ятнадцятий дев’ятна те  дев’ятнадцяті  19 дц цяята дев’ятнад
Двадцятий двадцята двадцяті 20 двадцяте 

 
Таблиця № 2 

Минулий ас. Дієслова 
ал

н Вона Воно Вони 

ч
М ювати 

 
Ві

Малював лювала Малювало МалювалиМа  
 

Сміятися 
 

Він Вон Воно Вони а 
См Смія Сміяіявся Сміялася лося лися 
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Таблиця № 3 
єс

РА

рми и + майбу

Майбутній час. Ді лова 
 

П ВИЛО №1 
RULE 

Фо  дієслова бут  інфінітив = тній час 
 

Г

тува

отувати 
 

Я буду        го ти 
Ти будеш     готувати 
Він буде        готувати 
Вона буде        готувати       
Воно буде        готувати 
Ми будемо   готувати 
Ви ете    готувати буд
Вони   готувати будуть  

 
 

Таблиця № 4 
     Час. Time 

 
1 рік місяць тиждень день година хвилина 

2, 3, 4 роки місяці тиж  години хвилини ні дні
   5, 6, 7… років місяців тижнів днів годин хвилин 

 
 

Прочитайте . Дай   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 історію те відповіді на запитання
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Це українська дівчина. Її звати На інниці й вчиться в 

університеті. Надія дуже здібна і стара  багато вчиться, 

але  часто відпочиває.  

Надія – розумна і гарна любить співати, танцювати, 

читати книги, дивитися телевізор, гул , ходити у кіно, готувати смачні 

стр хоп  м картини. Ц опо дія 

л и  ча и, ки, , ма

У неї багато друзів в університеті. Вони разом весело проводять 

вільн ться спортом та 

 просто байдикують. 

Відповідайте на запитання.  
  
1. Звідки ця дівчина? 
2. Як її ти? 
3. Наді хороша чи погана студентка? 
4. Де вона живе? 
5. Що любить робити Надія? 
6. Яке захоплення? 
7. Які квіти малює Надія? 
8. Що Надія робить з друзями у вільний час? 
9. Що ти робиш з друзями у вільний час? 
10. Який відомий автопортрет ти знаєш? 

 
Самостійна робота 

 

Хімічний елемент 

дія. Вона живе у В

нна студентка. Вона

 й

дівчина. Вона 

яти

ав тощои . Її за лення – алювати е її авт ртрет. На

юбить квіт , тому сто малює троянд ромаш  мальви ки…  

ий час: жартують, розповідають цікаві історії, займаю

й  

 зва
я 

її 

 

1. З’єднайте. 
 
Київ 
Автомобіль Пора   року 
Росія Місяць 
Січень Рік 
Триста Країна 
1985 Континент 
Неділя Столиця 
Весна День 
Америка Число 
Кисень Транспорт 
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2. Напишіть назви місяців по порядку. 
 

С Л Б 
К Т Ч 
Л В С 
Ж Г Л 

 
ь3. Заповніт  пропуски в реченнях. 

 
 Десятий місяць року – це 
 Перший місяць року – це 
 Шостий місяць року – це 
 Другий день тижня – це 
 Сьомий день тижня – це 
 Третій день тижня – це 
 П’ятий день тижня – це 
 Перший день тижня – це 

 
4. Запишіть числа. 

 
0 18 24 
105 47  1000
1 000 000 2000 900 

 
5. Напишіть правильні прикметники. 

 
р.  Це…си
ік.  Це… с
иба.  Це…р

о.  Це …міст
їна.  Це…кра

 Це …дідусь. 

 Це…хлопець. 
 Це …викладач. 
 Це…студент. 
 Це …колір. 
 Це …урок. 
 Це …елемент. 

 
6.  Напишіть правильні прислівники. 

 
 вчуся...  Я
 одягаюся…  Я
  читаю…  Я

 Я роблю домашнє завдання … 
 Я пишу… 

 Я сплю … 
 Я розмовляю … 
 Я не любл … ю прокидатися
 Я в Україні… 
 Я їм і п’ю…
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 дієслово і поставте його у потрібній     

ити, писати, робити, співати, коштувати, 
ти. 

є завдання. 
4.  Завтра вони… будинок. 
5 Я не … такий сік. 
6  ви зараз …? 
7 хліб? 

.  Ти … малювати? 

10. Кожен день я … в університет. 

авте помилки. 

рша січня. 
 десятий місяць рок
реда. 

4.  Післязавтра був понеділок. 
5.  Ц

.  Зараз 2009 (дві тисячі дев’ятий) рік. 
оки. 

. 
ося 5 день на тиждень

іть правильну відповідь

 Ви
 

 і тати) текст. 

 
оки. 

 Ви зараз (робити) вправи. 

 
 бути робити 

 
 Вони зараз (працювати). 

 працюють 
 працюємо 
 працював  

7.  Підберіть правильне
    формі. 

 
Дієслова: будувати, ж

дивитися, пити, вміти, ходи
 

1.  Зараз я… телевізор. 
2.  Він вчора … лист. 
3.  Ми завжди … домашн

.  

.  Де

.  Скільки… 
8
9.  Завтра я … пісню на концерті. 

 
8. Випр

 
1.  Сьогодні пе
2.  Квітень – це у. 
3.  Учора був се

е другий книга. 
6
7.  Мені 20 р
8.  Йому 21 років
9.  Ми навчаєм . 
10.  Зараз тринадцята година десять хвилина (13:10). 

 
9. Вибер .  
 
беріть правильні дієслова 

В н вчора (чи
 читали 
 читає 
 читав 

 робиш 
 робите

 Ти завтра (робити) ур
 робиш 
 робите 
 будеш робити 
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отра година. 

 
 чи

 читайте 

 слухаєш 

 

 
 говорити (ви) 

 говорите 
 говоріть 
 говори 

 
 вчитися (ви) 

 вчіться 
 вчитеся 
 вчись 

 
 думати (ти) 

 
 думай 
 думайте

 холодно 

 

й 

 тихий 
 тихо

ь правильну відповідь. 
  

 Я читаю великий текст. 
 уважно. 
цікаві книги. 

2. Як ти пишеш? 
 гарний текст. 

 Я пишу гарно. 
гий роман. 

 Ми зараз (казати) к
 кажуть 
 кажемо  
 казали 

 
 Визначте імперативи 

тати (ти) 

 читаєш 
 читай 

 
 писати (ви) 

 пишете 
 пиши 
 пишіть 

 
 слухати (ти) 

 слухайте  думаєш

 слухай 

 Визначте прислівник 
 

 гарний 
 гарно 
 горло 

 

 холодний 
 холод 

 
 добрий 
 добре 
 до 

 

 багатий
 багато 
 багатій 

 
 голосні 
 приголосни
 голосно 

 
 тиха 

 Виберіт

1. Як ти читаєш?  

 Я читаю
 Я читаю 

 

 Я пишу

 Я пишу дов
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юєш? 
ю важко. 

 Я працюю на заводі. 
 в університеті. 

о це? 
земляк. 

 е смачне печиво. 
 Це великий роман. 

 це? 
й письменник. 

 Це звертання. 

хто він? 
цює добре. 

 Він мій водій. 
ь вправи. 

? 
 Менделєєв 

р 

 Пікассо 

а 

атькові? 
 Петрівна 
 Якович 
 Путін 

? 

 уважна 
 

ще, ім’я, по батькові. 
 

 тато Андрій. Яке її ім’   

га Андрійович 
 Ольга Андріївна 

 батько Яків. Як

одимир

ич 
а 

одимир’ївна 

ласка. 

3. Як ти прац
 Я працю

 Я працюю
 
4. Ви знаєте, хт

 Це наш 
Ц

 
5. Ви знаєте, що

 Це відоми
 Це мій старший брат. 

 
6. Ви знаєте, 

 Він пра

 Він робит
 

7. Де прізвище

 Володими
 Ігор 

 
8. Де ім’я? 

 Максим 
 Андріївн

 
9. Як його по б

 
10. Який він студент

 уважно 

 уважний
 

 Прізви

1. Це Ольга. Її я і по батькові?

 Оль

 Ольга Анрійівна 
 
2. Це Василь. Його е його ім’я і по батькові?  
 

 Василь Яківна 
 Яків Васильович 
 Василь Якович 

 
3. Це Людмила. Її батько Вол . Яке її ім’я і по батькові?  
 

 Людмила Володимиров
 Людмила Володимирівн
 Людмила Вол

  
 Звертання. 

 
1. (Аня), дайте мені ручку, будь 



  

Аня. 

і хліб, будь ласка. 

очко. Дочку. Дочка. 

рого дня. 

Марію. арія. 

 
Дядьку.

 
 

одший, минулий, наступний. 
 

. Мені 19 років. Це мій старший брат. Йому … років. 

оя молодша сестра. Їй ... років. 
25. 33. . Зараз 20.. рік. … рік був 20.. . 

енник. Дієслово-наказ. Прислівник. 

2. Яке печиво? 
Солоне. 

 це таке: Маріє, добр я! 
Звертання.

Лі Бе? 
й. . . 

? 
.  нник. 

Анє. Аню. 
 
2. (Дочка), дай мен
 
Д
 
3. (Марія), доб

Маріє. М
 
4. (Дядько), як Ваші справи? 

Дядькові. Дядько. 

 Старший, мол

1
20.  18. 21. 
 
2. Мені 30 років. Це м
31. 
 1
Наступний. Минулий. 
 

 Лексика. 
 

1. Імператив – це… 
Ім
 

Солодкий. Солодке. 
 
. Що3 ого дн
Повторення.  Шум.  
 
4. Який 
мачниС Відомий Широкий

 
5. Хто такий Лев Толстой
Учений Водій. Письме
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боліста? 
ональдіньйо. Гусін. Шевченко. 

. Що таке джаз? 
Музика. Одяг. Овочі. 

10. Опишіть фото на вибір.  

 
                    

6. Яке прізвище в Андрія-фут
Р
 
8

 

                                     
 

                    
 
 

 

 
  

йте на запитання.  
 

.  Що таке Україна? Україна – це велика європейська країна. 
2. лення України 48 мільйонів чоловік. 

ву? Києву 1500 років. 
.  Київ – це молоде чи старе місто? Київ – це старе місто. 

11. Відповіда

1
 Яке населення України? Насе

3.  Скільки років Киє
4
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5.  Що є у Вінниці? У Вінниці є музеї, театри, кінотеатри, магазини, 
банки, бібліотеки, університети, заводи тощо. 

6.  В Україні є туристи? Так, в Україні є туристи. 
7.  Яке населення Києва? Населення Києва – 3 мільйони чоловік. 
8.  Яке місто Київ? Київ – це велике і гарне місто; культурний,   

промисловий і політичний центр країни. 
9.  Яка річка є у Вінниці? У Вінниці є річка Південний Буг. 
10.  Яке населення Вінниці? Населення Вінниці – 400 тисяч чоловік. 
11.  Як називається центральна вулиця у місті Вінниці? Центральна вулиця 

у місті Вінниці називається Соборна. 
12.  Як називається центральна вулиця у місті Києві? Центральна вулиця у 

місті Києві називається Хрещатик. 
13.  Скільки років Вінниці? Вінниці 644 роки. 

иці? У Вінниці є Краєзнавчий музей.  
5.  Які університети є у Вінниці? У Вінниці є технічний, медичний, 

аграрний, педагогічний і економічний університети. 
16.  Тобі подобається Вінниця? Так, мені подобається Вінниця. 
17.  У Вінниці є метро? Ні, у Вінниці немає метро.  
18.  У Києві є метро? Так, у Києві є метро. 
19.  Де знаходиться Вінниця? Вінниця знаходиться у центрі України. 
20. Де знаходиться Київ? Київ знаходиться на півночі України. 
 
                                                 
 
 

 

14.  Який музей є у Вінн
1
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 урок  

 № 1 

УРОК 11 (одинадцять) 
Одинадцятий

 
Таблиця
Дієслова 

 
UА EN 

Починати Start  
Закінчувати Finish  
Збирати Pick up / Gather  
Готувати Cook / Prepare  
Помилятися To be mistaken  
Оглядати View / examine 
Виступати Make a speech 
Намагатися Try  
Запрошувати Invite  
Зустрічати Meet  
Проводжати Accompany 
Радити Advice  

 
Таблиця № 2 

Відмінки. Cases 
 

UА Запитання EN 
Називний  Хто? Що? Nominative 
Родовий Кого? Чого? Genitive 
Давальний Кому? Чому? Dative 
Знахідний Кого? Що? Accusative 
Орудний Ким? Чим? Instrumental 
Місцевий На (у) кому? На (у) чому) Locative 
Кличний Звертання Vocative 

 

Прикм тники  
 

UА EN 

Таблиця № 3  
е

Кислий Sour 
Солодкий Sweet 
Гіркий Bitter 



Свіжий Fresh 
Чесний Honest 
Працьовитий  Hardworking 
Цікавий Interesting 
Нудний Boring 
Кольоровий  Colourful 
Світлий  Light 
Темний  Dark 
Важкий  Hard 
Легкий  Easy 

 
Таблиця № 4 

Іме на 
 

-а -я -і -ї -и 

нник. Множи

Воно (с.р  
ям -о 

Воно (с.р
о
з  

 ь 
… ш 
… ж 
… ч 
… щ 
… ц 

… ар 

… й В і 
дки 

.) – однина
із закінченн

.) – …
днина із 
акінченням -е

… я 

… ія випа
сі інш

 

 
 

 
 

-а -я -і -ї -и 
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Море 
Поле 
… 

Виклад
Товариш
Еквадор
Автомо
Ніж 
Аптекар
Земля 
Площа 
… 

 
Лабораторія 
Трамвай 
інія 

сія 
я 

вгенія 
й 

Порт 
Телефон 
Гуртожиток 
Парта 
Телевізор 
Земляк 
Сувенір 
Стіл 
… 

ач Музей
 
ець 
біль Л

 Армі
Екскур

Є
Кра
… 

Місто 
Село 
Пальто 
Яблуко 
Вікно 
Слово 
Дерево 
Правило 

 Колесо…
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Таблиц  
Звідки? (Іменник)   з = із  відмінок) 

 
Він Вона Воно 

я № 5
 = зі (Родовий

 
-у (-ю) 

Університет – з (у) 
Деканат (у) 
Факульте ) 
Кабінет (

Камерун (у) 

Біб
Вул
Аудиторія (ї) 
Анго и) 

на (и) 

-а, -я 
 (а) 
 (а) 

Пол ) 
Мор я) 
 

-и, -і (-ї) 
ліотека (и) 
иця (і) 

Село
Місто

ла (
Україна (и) 
Туреччи
Сирія (ї) 

е (я
е (

 

т (у
у) 

Еквадор (у) 
Китай (й+у =ю) 

 
Запам’ятайте!!!  
Париж – з Парижа 
Житомир – з Житомира                              К  – з Криму  
Київ – з Києва 
 

 Вони  

рим

Він Вона Воно 
-ів 

Університе ів) 
Деканат (ів
Факульте ) 

 (ів) 

Ø
Бібліотек       а 
Вулиць          я 

диторій я 

-ів, Ø 
Поле (ів) 
Море (ів) 
ло – сіл 
кно – 

 
т (
) 

т (ів
Кабінет

Ау     
 

Се
Ві вікон 

 
Н ється: кіно – з о, та С Сом

Куди? (Іменник) Зна ін

Він а 

е зміню  кін ксі – з таксі, омалі – з алі 
 

иця № 6 Табл
 в = у, на (

 
хідний відм ок) 

Вон Воно 
Магазин – в магазин 

 в коридор 
Майдан – на майдан 
Камерун – 
Ліван – у Ліван 
Крим – у  
Париж – ж 

Апте теку 
Їдаль  в їдальню
Ауди

Україна – в країну 
Вінниця ницю  
Росія –

 – в  
Поле – н ле 
Село – в село 

о 
Вікно – у вікно 

Коридор –
Море  (на) море

а по
ка – в ап
ня –  

у Камерун аудиторію Місто – в міст
торія – в 

У
 – у Він

 в Росію 
Крим

 у Пари
Київ – у Київ 

вони 
З ди, вулиц села – в сеаводи – на заво і – на вулиці, ла… 
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ця № 7 
Де? (Іменн  (Місцевий відмінок) 

  Воно 

Табли
ик) в = у, на  

 
Він Вона

Магазин – у магазині 

Китай – у Китаї 

Аптека – в аптеці 
Бібліотека – в 
бібліотеці 

Аудиторія – в 
аудиторії  
Японія – ії 
 

Море – в (на) морі 
Поле – на полі 
Дерево – на дереві 

а вікні 
Місто – у місті 

Університет –  
в університеті 
Еквадор – в Еквадорі Полтава – у Полтаві Вікно – н
Київ – у Києві 

 в Япон

 
Вони 

Будинки – в будинках, к тах, села міста – в імнати – в кімна  – в селах, 
містах 

 
Таблиця № 8 

к) 

Він Вона оно Вони 

Звідки? (Прикметник)   з = із = зі (Родовий відміно
 

 В
Новий – но і – нових  вого Нова – нової  Нове – нового Нов

 
Зразок. Я приїхав з нового магазин
  но
  з
 еш  музею? 

ду ? 
 

рикм  (Знахідний відмінок) 
Неістота 

Він Вона Воно Вони 

у. 
             Він прийшов з вої аптеки. 
             Вони прилетіли  гарних міст. 
             Коли ти прийд  з краєзнавчого

ть зі своїх країнКоли вони приї

Таблиця № 9  
Куди? (П етник) в = у, на

Новий – новий  Нова – нову Нове – нове Нові – нові    
 
Зразок. Я приїхав в новий буди
              Вона п
              Ми приїхали в далеке село. 
              Ти орожуєш в різні кра
 ас
 ть на мод

о в гарни . 

нок. 
рийшла у нову бібліотеку. 

 под їни. 
             Ми йдемо у суч не кафе. 
             Вони їду ну дискотеку. 

й ресторанМи йдем
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 10 
Прикме , на (Місцевий відмінок) 

Він она Воно Вони 

Таблиця №
тник) в = уДе? (

  
В

Новий – новому Нова – новій  Нове – новому Нові – нових  
 
З
  живе в чистому морі. 
              Мій друг хоче піти в нову їдальню. 
              Вони пливуть на велик
              К
              Я сплю на новому дивані. 

 
йна

 

 час Майбутній час 

разок: Я живу в новому будинку. 
             Риба

их човнах. 
віти стоять на столі на білій скатертині. 

Самості  робота  

1. Пишіть за зразком. 
 

Теперішній час Минулий
Я говорю говорив/говорила буду говорити 
Ти гово  будеш говорити риш говорив /говорила
Він говорить говорив буде говорити 
Вона говорить говор буде говорити ила 
Ми говор и имо говорили будемо говорит
Ви говорите говорил будете говорити и 
Вони говорять ли будуть говорговори ити 

 
Дієслова: повторювати, вірити, спати, ходити, висіти, плакати, 

я. 

ати музику? 
3.   Ти л
4.   Ти любиш співати чи танцювати
5.   Ти вмієш
6.   Ти ходиш
7.   Ти ча  ходиш у кіно
8.   Куд любиш ходит ь й час? 
9 інн

0. Коли ти народився? 

танцювати, носити, робити, пишатис
 

2.  Дайте відповіді на запитання. 
 
1.   Ти любиш читати книги чи газети? 
2.   Ти любиш дивитися телевізор чи слух

юбиш пити сік чи чай? 
? 

 готувати? 
 в спортивний зал? 

сто
и ти 

? 
и у віл ни

иці? .   Що є у центрі В
1
11. Як ти вчора відпочивав? 
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16. Куди ти йдеш вранці? 
17. Звідки ти йдеш вдень? 
18. Коли в Україні тепло? 

20. Який ти студент  
 

іть. 
 

 Вона 

12. Яке сьогодні число? 
13. Скільки коштує хліб? 
14. Скільки коштує чай? 
15. Звідки ти приїхав? 

19. Коли в Україні холодно? 
?

3. Пиш

Він Вони 
Учень   
Студент   
Школяр   
Вчитель   
Росіянин   
Вінничанин   
Італієць   
Киянин   
Аме  риканець  
Українець   

 
4. Пишіть слова у множині. 

 
Учень 
Товариш 
Ніж 
Аптекар 
Друг 
Автомобіль 
Музей 
Стілець 
Вікно 

Пісня
Інженер
Місто
Лінія
Англієць
Олівець
Море
Земля
Викладач

 
5. Виправте помилки.  

теки. 

а. 
. 

5. Зафер їде в Одеси. 

6. Я хочу поїхати в Еквадору. 
7. Сьогодні ми йдемо в кіно. 
8. Я люблю ходити в університеті. 
9. Вчора Онур був у бібліотеку. 
10. Ґулєд завтра приїде з Київу.

 
1. Мухамед іде в бібліо
2. Мішель їде з лікарню. 
3. Вони приїхали з Камерун
4. Муаяд вчора приїхала сюди



  

Україна 
 

Красивий, щедрий  край, 
І мова наш лов’їна. 
Л ануй, оберігай 
Н що зветься Укра . 
 

шіть дати: 

 
 1990  

. 2008  
  
0  

има Весна то  Осінь 

6. Вивчіть вірш. 

рідний
а – со

юби, ш
аш край, їна

7. Пи
 

- 1.01.1989
- 2. 05.
- 7. 12
- 3. 04. 2009

99- 26. 11. 1
 

8. Пишіть місяці. 
 

З Лі
    
    
    

 
 синоніми. 9. Пишіть

 
Буква  Тут  
Машина   Дякую 
Сім  Хлопець ’я
Аудиторія  Будинок 
Мам   Іти а
Тато   Говорити 
Учень   Абетка  
Учениця  Площа 
Вчитель   Зараз  
Інститут   Автомобіль 

 
10. Пишіть антоніми. 

 
Поганий Дешевий 
Новий Брудний 
Веселий Перерва 
Село Тато 
Зліва Дідусь 
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Брат Спортсмен 
Сні Ввечері данок 
Мій Мої  
Дв Взуття ері 
Ве Їсти ликий 
М Читати овчати 
Бі Буква лий 
Чо Широкий рний 
Прямий Запитувати  
П р Сніданок е ший 
День Тиждень 
Сонце Прац  ювати
Чужий Теплий 
Чудовий Великий 
Високий Шум 
Однина Цікавий  
Ста Відомий рший 
Ім’я  Солоний 
Голосно Швидко 
Тепер Завжди 
Багато Сьогодні 
Голосні звуки ина Друж
Жінка Дівчина 
Книга Довгий 
Вечір Взуття 

 
очитайте текст. Поставте 10  тексту. 

я група. Тут є студенти з різних країн. Андреа 

і їхали з Еквадору, Муаяд і Л стини, Мішель і Рене з 

Камеруну, Мустафа і Мухамед з Сомалі. мбії тільки один студент 

– н. Всі вони – мої друзі. Ми зазвичай робимо домашнє завдання 

р в гуртожитку, допомагаємо од му, пояснюємо правила, 

перекладаємо слова.  

ьогодні  в університеті свято – Де удента. Всі веселі й щасливі, 

т цей день тільки чотири уроки  концерт в актовому залі. 

Т  виступати викладачі та студе ектори інститутів і ректор 

університету. Студенти будуть танцюва півати, декламувати вірші, 

11. Пр  запитань до
 

Мене звати Анас. Це мо

 Сінді при уай з Пале

 А з Колу

 Ерна

азом ин одно

С нь Ст

ому що в . А потім

ут будуть нти, дир

ти й с



82  

жартувати тощо. А глядачі будуть ухати, спостерігати й 

аплодувати.  

ечері свято продовжується.  святкова вечеря в 

гуртожитку, а потім усі іноземці йдуть на  

 думаєте, завтра ми прийдемо  університет на перший 

у

 

 

 
 

уважно сл

Вв Спочатку

 дискотеку. 

Як ви  вчасно в

рок? 
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Дванадцятий урок 
 

Таблиця № 1 
Коли? 

 
У понеділок

УРОК 12 (дванадцять) 

У вівторок
У середу
У четвер

У п’ятницю
У суботу
У неділю

 
Правило 

Якщо дати (числа) немає! 
 

У грудні
У січні

У лютому
У березні
У квітні
У травні
У червні
У липні
У серпні
У вересні
У жовтні

У листопаді
 

Правило 
Якщо дата ( исло) є! ч

 
Першого грудня
Другого ічня с

Третього тоголю
Четвертого березня
П’ятого яквітн
Шостого травня
Сьомого червня
Восьмого я липн
Дев’ятого серпня
Десятого вересня

Одинадця втнятог  жоо
Дванадцятого а листопад
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Котра год  time is it?  

8:15 а година п'ятнадцять хвилин 

Таблиця № 2
ина? What

 
Восьм

9:00 та година Дев’я
13:30 адцята година тридцять 

ин 
Трин
хвил

14:45 рнадцята година сорок п’ять Чоти
хвилин 

20:50 ина п’ятдесят хвилин  Двадцята год
 

  О котрій =  Коли? 
At what time? = When?  

8:15 осьмій годині п’ятнадцять 
лин 

годині?

 
О в
хви

9:00 в’ятій годині О де
13:30 инадцятій годині тридцять 

ин 
О тр
хвил

14:45 тирнадцятій годині сорок п’ять 
н 

О чо
хвили

20:50 дцятій годині п’ятдесят 
ин  

О два
хвил

 

Сло да” 

Віте

Таблиця № 3 
ва до теми „Пого

1.  
р Wind

Дощ Rain
Веселка Rainbow
Повітря Air
Температура Temperature
Мороз Frost
Сніг Snow
Крига Ice
Туман Fog
Сонячне проміння Sunburst
Градус Degree
Грім Thunderstorm
Блискавка Lighting
Сніжинки Snowflakes
Роса Dew
Хмара Cloud
Калюжа Puddle
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2.
 

Ясна погода 

 

Bright weather
Хмарна погода Dull weather
Негода Rough weather
Прогноз погоди Weather-forecast
Безхмарний Cloudless
Теплий Warm
Жаркий Hot
Вологий Wet
Вітряний Windy
Туманний Foggy
Сонячний Sunny
Дощовий Rainy
Морозний Frosty
Похмурий Gloomy
Нижче нуля Below zero
Вище нуля Above zero

 

Кількісні  

Таблиця № 4  
Числівники 

 

(Cardinal) 
Порядкові 
(Ordinal) 

№ 701 
ната номеЦе кім р сімсот один. 

701 
сімсот пеЦе рша кімната  

№ 158 
 номер сто п’ятдесят 
вісім.  

158 
 восьма аудиторія Це аудиторія Це сто п’ятдесят

№ 234 
инок номер двісті тридцять Це буд

чотири.  

234 
е двісті тридцять четвертий 

б
Ц

удинок.  
 

Коли ти народивс ь?  
- Я народився /  

 
 Двадцять п’ятого бере дев’ятсот вісімдесят 

восьмого 

я / народилас
ась …народил

25.03.1988 зня тисяча 
року.

13.07.2001 Тринадцятого липня д і певі тисяч ршого року. 
4.11.1984 Четвертого листопад  дев’ятсот вісімдесят 

четве
а тисяча

ртого року.
15.01.1985 П’ятнадцятого січня т вісімдесят п’ятоготисяча дев’ятсо

року. 
10.10.2007 Десятого жовтня дві тисячі  сьомого року. 
18.02.1989  В

де
ісімнадцятого лютог т вісімдесят 
в’ятого 

о тисяча дев’ятсо
року. 
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Таблиц
 

 UK EN 

я № 5 

Я У мене I have 
Ти У тебе You have 
Він У нього He has 
Вона У неї She has 
Ми У нас We have 
Ви У вас  You have 
Вони У них They have 

 
Таблиця № 6 

Пр ts  

UK EN 

едмети. Subjec
 

Країнознавст Regional geoво  graphy 
Хімія Chemistry  
Кр Sketcеслення hing / drawing 
Ма Math тематика  
Ф Pізика hysics  
Інформатика Information science 
Фізичне вихов Physical educatioання n  
І Forноземна мова eign language  
Історія History  
Література  Literature  

 
Увага!  

Минулий час слово йти 
 
. Діє

Він Вона Воно Вони 
Йшов ли Йшла Йшло Йш

 
 

Самостійна робота  

та
ридень тобі,  

Ба я 

Знаєш ти, щ  таке Батьківщина? 
Батьківщин  це ліс осін
Це домівка я, і школа, 
І гаряче сонячне коло. 

Батьківщина – це пра свято, 
Батьківщин  й тато, 
Це твої най узі 
І бджола у весіннім . 

 
1. Прочи йте та вивчіть вірш. 

Доб
тьківщино мо

 
о
а – ній, 

 тво

ця і 
а – це мама
щиріші др

 лузі



  

2. Пи  запитанн
 
1.  Анас їд алестину. 
2.  Ерік приїхав з Камерун
3.  Ґулєт і сторан. 

.  Вони приїхали з Вінниці. 
5.  Ми приїхали у вівторок. 
6.  Зараз восьма година. 
7.  Я приїхав в Україну у жовтні. 
8.  Урок починає о восьмій годині. 
9 от і циркуль. 
1  стіл. 
1 жать на столі. 
1 уртожитку № 3. 
1 . 
1 ить календар. 
1 їнську мову. 
1
1 яти? 
1 й місяць – лютий. 
1 студенти. 
20. Я купив одяг в магазині. 
21. Мій брат вчиться в 
22. Олена зазвичай відп
 

3. іть відповід питання. 
 

. Скільки тобі років? (22) 
 Коли ти народився? (11.0

3. Яка це сторінка? (103) 
4. Я
5. Яке сьогодні число? (17) 
6. Який це номер? (28) 

 Сін (1984) 
1.  С кщо він народився у 1988 році? 

нається четвертий урок? (12:15) 

шіть я. 

е в П
у. 

де в ре
4

ться 
.  У мене є блокн

мнаті стоїть0. У кі
1. Книги ле
2. Я живу в г

дні четвер3. Сього
4. Ліворуч вис
5. Вона вивчає укра

та. 6. Це моя кімна
блю гул7. Я лю

8. Наступни
9. Мої друзі – 

університеті. 
очиває влітку. 

Напиш і на за

1
2. 4.) 

кий це поверх? (6) 

7. Яка це кімната? (701) 
8. Який це рік? (2008) 
9. Коли народився Ахмед? (1986) 
10.  Коли народилася Ян
1 кільки Тарасові років, я
12.  Який зараз місяць? 
13.  Котра година? (10:40) 
14.  О котрій годині почи
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слова (теперішній час, минулий час,    

вечеряти, вчитися, забувати. 

енятко-першокласник  
 

 – руде Лисенятко. Він навчався в першому класі. 
а у школу.  

нне. Воно не хотіло вранці прокидатися, 
, снідати.  

ятко вирішило: не піду сьогодні у школу. 
, – у мене болить зуб. 

 скаже: „Бідне моє Лисенятко, лежи в ліжку, не 
 солодку кашу”.  

на хвороба. Зараз піду до Ведмедя 
зубного лікаря. Нехай прийде й вирве хворий зуб.  

   залишитися без зуба? І воно 
аже: 

болить. Я хочу у школу. Але спочатку буду 
ти.  

 не болить. А солодка каша вже на столі...   

тання. 

іло йти в школу?  
на болів зуб? 

 

–  Ти в
Так, б итуєш? 
 Я дні погода? 
  Сьогодні

4. Провідміняйте діє
майбутній час). 

  
Дієслова:  їхати, іти, лежати, 

 
5. Прочитайте казку.  
 

Лис

У лисиці був син
Щоранку мама проводила син

Лисенятко було не дуже стара
вмиватися, чистити зуби

Одного разу Лисен
– Мамо, – говорить тихо вранці

Воно думало, що мама
йди в школу, зараз я дам тобі

А мама говорить: 
     – Зубний біль – це дуже небезпеч

– 
   Лисенятко почало боятися. Хто хоче

к
     – Мамо, зуб уже не 

вмиватися, чистити зуби й сніда
     Мама сміється: 

уб     – От і добре, що з
 

Дайте відповіді на запи
 
1. Чому Лисенятко не хот
2. Мама вірила, що у си
3. Як мама вилікувала хворий зуб?
4. Яка мораль у казці?  
 

6. Прочитайте та вивчіть діалоги.  
1. 
–  Привіт! 
–  Привіт! 

 бу  надворі?  
ув. А чому ти зап–  

– хочу піти на прогулянку, але не знаю, що одягти. Яка сього
 приємний день. Сонце яскраво світить. –
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–  Дя
–  Нема за що. До зустрічі. 
2. 
Тел

–  С

–  П
–  Що 

–  У
емні хмари. А у Києві 

теж
Києві іде сильний дощ. Тому я теж сиджу вдома. 

 –  Н

–  Я
  Чудово

–  Бу
. 

.  

до 20 градусів. 
–  А 

, я думаю не буде.  
ре. Адже вчора увесь день  був хмарний і вітряний. Йшов 
дощ. У такі дні у мене завжди є парасолька. А вчора не було. 

шов мокрий. 
, на жаль,  ми не можемо впливати на 

питання.  
 

 перший урок? 
2.   Коли закінчується перший урок? 

кую.   

ефонна розмова: 
–  Алло! 

лухаю! 
–  Добрий день, Надіє! 

ривіт, Оксано! 
робиш? 

–  Я дивлюся телевізор. 
–  А ?   чому ти не гуляєш

 нас у Києві дуже погана погода. А яка погода у Вінниці? 
–  День похмурий. Мабуть, скоро буде дощ. На небі т

 хмарно? 
–  О, у 

у що ж, і в Києві, і у Вінниці негода. А ти знаєш, який прогноз погоди 
на завтра? 

 чула, що буде тепло і сонячно. 
, будемо гуляти завтра. До побачення! –

вай! 
3
–  Ви чули прогноз погоди на сьогодні? 
–  Звичайно. Сьогодні буде ясний день
–  Добре. А яка буде тем

  Температура буде від + 18 
пература? 

–
дощ буде? 

–  Ні
– Дуже доб
маленький 
Тому додому я прий
– Я теж не люблю дощові дні. Але
погоду.  
 – Так, твоя правда. 
 

7.   Відповідайте на за

1.   Коли починається



90  

починається велика перерва? 
інчується велика перерва? 

ерситет?  
університету в гуртожиток? 

аєш спати? 
? 

иш на перерві? 

обиш в суботу та неділю? 

уде п’ятниця (субота, неділя, понеділок, вівторок, четвер)? 
 Коли буде весна (літо, осінь)? 

 будеш робити? 
? 

 його можна часто зустріти? 

 ти приїхав в Україну?  
 Україна? 

2. Які предмети ти вчиш в університеті? 
33. К

Який урок тільки що закінчився? 

3.   Коли 
4.   Коли зак
5.   Коли ти йдеш в унів
6.   Коли ти йдеш з 
7.   Коли ти ляг
8.   Коли ти прокидаєшся
9.   Коли ти снідаєш?  
10. Коли ти обідаєш? 
11. З ким ти розмовляєш на перерві? 
12. Що ти роб
13. Що ти робиш на уроці? 
14. Що ти робиш в гуртожитку? 
15. Що ти р
16. Якою мовою ти розмовляєш? 
17. Про що ти розмовляєш з друзями? 
18. Коли б
19.
20. Скільки місяців у році? 
21. Скільки тижнів у місяці? 
22. Скільки днів у тижні? 
23. Що ти вчора робив / робила?  
24. Що ти завтра
25. Яка твоя рідна країна
26. Яка твоя батьківщина? 
27. Якщо студент любить читати, де його часто можна зустріти? 
28. Якщо студент любить бігати, де
29. Якщо студент любить плавати, де його можна часто зустріти? 
30. Чому
31. Тобі подобається
3

отра зараз година? 
34. 
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ОК № 13 (тринадцять) 
Тринадцятий урок  

 
Таблиця № 1 

нник 
 відмінок)  Whom? (animate)  

 
), розумію (розуміти), люблю (любити), 
ати)… 

 
Вона Воно 

УР

Іме
Кого? (істота)  (Знахідний

Я знаю (знати), бачу (бачити
малюю (малювати), слухаю (слух

Він 
-а (-я) -у (-

Брат – брата Сестра – сестру  
 маму  

Маля – маля 
Цуценя – цуценя Тато – тата   

Хлопець – хлопця  
Мама –
Надія –

ю) 

 Надію  

Не змінюється 

Теля – теля 
 

 
Вони 
Вона Воно Він 

-ів Подру
Батьки – батьків 
Друзі – друзів 
Викладачі – викладачів 

Сестр
Студентк

 Ø 

ги – подруг Ø 
Матері – матерів 

и – сестер Ø 
и – студенток 

Малята – малят Ø 
Цуценята – цуценят Ø
Телята – телят Ø 
 

Дівчата – дівчат Ø 
 

 
!!! діти – дітей, люди – людей.  

Іменни
)  (Знахідний відмінок

к 
)  What? (inanimate) 

ати), читаю (читати), пишу (писати), 
беру (брати), перу (прати), роблю (робити), розповідаю (розповідати), їм 
(їсти), п’ю (пити), знаю (знати), бачу (бачити), розумію (розуміти), люблю 
(любити), малюю (малювати), слухаю (слухати)… 
 

Він Вона Воно Вони 

Що? (неістота
 
Я вивчаю (вивчати), співаю (спів

Не змінюється 
Циркуль – 
циркуль 
Папір – папір 
Годинник – 
годинник 

-у (-ю) 
Кар
кар
Музика–
Казка– казк
Кава – каву

Не змінюється 

 
море 
місто  

Не змінюється
Книги–книги  
Країни– країни 
Столи– столи  

тина – 
тину 

Радіо– радіо 
Кіно – кіно 

 музику Колесо–колесо
у 
 

 – 
Місто–
Море
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Пар

   Увага!!!
Де? (Місцевий відмінок) 

 
к У парку 

Банк У банку 
Будинок у У будинк
Гуртожи ртожитку ток У гу

 
Аптека В аптеці 
Бібліотека  В бібліотеці 
Рука В (на) руці 
Банка ці В бан
Африка риці В Аф
Америка  В Америці
Книжка В (на) книжці 
Річка В (на) річці  
Сумка В (на) сумці 

 
орт” 

EN 

Слова до теми „Сп
 

UА 
Футбольне поле Football ground 
М’яч  Ball 
Гравець Player 
Тренер Coach 
Уболівальник Fan  
Матч  Match 
Чемпіон Champion 
Переможець Winner 
С Spпортсмен ortsman 
Гол Goal 
Команда Team 
Тренування Training 
Спортивний зал Gym 
Спортивний костюм Track it su
Стадіон Stadium 
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Спортивн сть  
Sports activities  

UА EN 

а діяльні

 

Грати у футбол Play football 
Грати в теніс Play tennis 
Грати в шахи   Play chess
Кататися на велосипеді   Ride a bicycle
Плавати на човні Go boating 
Плавати у басейні he pool Swim in t
Кататися на ковзанах Skate 
Кататися на лижах Ski  

 
Самостій

рочитайте діалоги.  
1.  

- Привіт, Олеже! 
Привіт, Стефане! Що ти
Нічого. Я вільний У тебе є пропозиція?  

- Так, я йду на стадіон дивитися футбольний матч. А т чеш піти?  
- доволенням. О котр ється матч? 
- імнадцятій годині. Але ми мож устрітися о сімнадцятій годині 

ин  біля гуртожитку.  
- Домовилися.  
-

- день, пане Андрію! 
- , Франку. 
- рави? 
- ую, добре. А в тебе? 
-  дуже добре. Ви дивилися в утбольний матч Камерун – 

-  дивився. А о котрій годи тч? 
- ій годині по 1+1. 
- кінчився? 
- ізно! Опівночі (24:00).  

 рахунок? 
3:0. Камерун – чемпіон!  

- Вітаю Камерун!  
- Дякую за привітання.  

на робота  
 

1. П

- 
- 

 сьогодні робиш увечері?  
. 

и хо
 Так, звісно! Із за ій годині почина
 О віс емо з

30 хвил
 Добре. 
 До зустрічі.  

 
2. 

 Добрий 
 Добрий день
 Як Ваші сп
 Дяк
 А в мене
Іспанія? 

чора ф

 На жаль, не ні був ма
 О двадцять друг
 А о котрій годині за
 Дуже п
А який- 

- 
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- Сідай, Франку  на два уроки. Тому зар кажи, будь 
 завдання. 

-  я не зробив?  
- тбольний матч закінчи  
- ло ще святку
- ?!  
- !..  
 

ня. Дієслова в дужках поставте в потрібній формі. 
 

. Ти запізнився аз по
ласка, домашнє

 Вибачте, але
 Звичайно, фу вся пізно… 
 Так, пане. Але потім бу вання. 
 Ага! Як без свята
 Ви мене розумієте

2. Пишіть речен

1.   Я люблю слухати (музика). 
2.   Він любить читати (книги). 
3.   Ти (вчити) (інформатика і географія). 
4.   Ми (писати) диктант. 
5.   Ми (не знати) (українська мова). 
6.   Ви (працювати) на (завод). 
7.   Ти (снідати) в (гуртожиток) о (7.45). 
8.   Я приїхав з (Туреччина) в (Україна). 
9.   Він приїхав з (Еквадор) у (Вінниця). 
10. Я (їсти) (курка, сир, піца, хліб). 
11. Вони (пити) (вода, кава, сік, чай, йогурт). 
12. Мої друзі (жити) у (Львів). 
13. Студенти (сидіти) у (клас). 
14.  (вчитися Ви ) в (університет)? 
15. Ви (їхати) в (Англія). 
16. Іноді ми (гуляти) в (парк). 
17. Ми (любити) розмовляти на (урок). 
18. Художник (малювати) (картина). 
19. Фрукти (лежати) (стіл). 
20. Наші викладачі (любити дивитися) (футбол). 

 
3. Пишіть запитання.  
 

1.   У понеділок я йду в університет. 
2.   У суботу та неділю я відпочиваю. 
3.   Моя мама працює в лікарні. 
4.   Мій тато працює на заводі. 
5.   Я прокидаюся вранці. 
6.   Я роблю домашнє завдання в кімнаті. 
7.   Я студент-іноземець. 
8.   Так, у мене є сестра. 
9.   Я навчаюся в університеті. 
10. Вони йдуть зі стадіону. 
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11. Він їде в Одесу. 
12. Ми вивчаємо українську мову. 
13. Ні, я не аспірант. 
14. Так, я люблю дивитися телевізор. 
15. Мої друзі – група номер 8. 
16. Ось моя кімната. 
17. Моя країна – Україна. 
18. Це мій викладач. 
19. Мій батько інженер. 
20. Це гарне фото. 
21. Це мій телефон. 
22. Ці студенти приїхали з Камеруну. 
23. Вони приїдуть завтра. 
24. Я не знаю чиї це книги. 
25. Ні, цей зошит не мій. 
26. Луай іде в аптеку. 
27. Віка працює в магазині. 
28. Вони вчора були у парку. 
29. Я приїхала в Англію взимку. 
30. Зараз восьма година. 
31. Урок починається о восьмій годині. 
32. Він малює картину. 
33. Ти пишеш вправу. 
34. Це холодне, але дуже смачне морозиво. 
35. Це велика і зручна кімната. 
36. Це цікаві книги. 
37.  мої зошити та книги.  Це
38. Це ваше життя 
39. Мене звати Ірина Євгеніївна. 
40. Мене звати Олена. 
41. Мені 30 років. 
42. Вона приїхала з Еквадору (з Туреччини). 
43. Він йде в магазин. 
44. Вони читають книгу. 
45. Ми пишемо диктант. 
46. Мої батьки живуть в Україні. 
47. Так, я часто слухаю музику. 
 

4. Пишіть правильно. 
 
1. Звідки ти приїхав? Я приїхав з (Еквадор). 

 приїхав в (Еквадор). 2. Куди ти приїхав? Я
3. Де ти живеш? Я живу в (Еквадор). 
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тожиток). 
ду в (гуртожиток). 

раз живу в (гуртожиток) 

з (аптека). 
у в (аптека). 

тека). 

е з (море). 
е на (море). 
а відпочиває на (море).  

Росія). 
 їду в (Росія). 

в (басейн). 

Ми їдемо з (Україна, Вінниця). 
раїна, Вінниця). 

 Ми зараз живемо в (Україна, Вінниця).  

4. Звідки ти йдеш? Я йду з (гур
5. Куди ти йдеш? Я й
6. Де ти зараз живеш? Я за
 

Я ї7. Звідки ти їдеш? ду 
8. Куди ти їдеш? Я їд
9. Де ти зараз стоїш? Я зараз стою в (ап
 
10. Звідки вона їде? Вона їд
11. Куди вона їде? Вона їд
12. Де вона відпочиває? Вон
 
13. Звідки ти зараз їдеш? Я їду з (
14. Куди ти зараз їдеш? Я
15. Де ти? Я в (Росія). 
 
16. Звідки йде Олег? Олег йде з (басейн). 

басейн). 17. Куди йде Олег? Олег йде в (
н плаває 18. Де плаває Олег? Ві

 
19. Звідки ви їдете? 
20. Куди ви їдете? Ми їдемо в (Ук
21. Де ви зараз живете?
 

і5. Дайте відповід  на запитання. 
 
1.  Скільки іноземних студентів навчається на підготовчому відділенні? 

має на занятті? (два) 
  Коли ти пішов у школу? 

4.  К

 (краєзнавчий музей) 
) 

ву? 

(близько 90) 
2.  Скільки студентів сьогодні не
3.

оли ти народився? 
5.  Коли ти поїдеш додому? (це літо, липень) 
6.  Якого університету ти студент? 
7.  До якого музею ви ходили на екскурсію?
8.  Де знаходиться універмаг? (навпроти парк
9.  Скільки часу ти вивчаєш українську мо
10.  Що тобі найважче вивчати в університеті? 
 



6. Відповідайте на запитання.  
 

1. Які є навчальні заклади? Школи, коледжі, ліцеї, технікуми, інститути, 

 місто Київ? Місто Київ розташоване на річці Дніпро. 

істо Вінниця розташоване на річці 

. Де розташоване місто Одеса? Місто Одеса розташоване на півдні 

їна? Україна знаходиться у Східній Європі. 

. Де знаходиться Китай? Китай знаходиться у Східній Азії. 

країни 600 тисяч квадратних 

. Яка територія Китаю? Територія Китаю 9 мільйонів 600 тисяч 

дент,   

Парламент та уряд України працюють у Києві. 

0. Д я Києва – Хрещатик? Хрещатик 

 є в Києві? В Києві є Національна Академія Наук. 

 університет в Києві 

альний університет імені Тараса Шевченка.  

університети, академії. 

2. Де розташоване

3. Де розташоване місто Вінниця? М

Південний Буг.  

4

України, на березі Чорного моря. 

5. Де знаходиться Укра

6

7. Яка територія України? Територія У

кілометрів. 

8

квадратних кілометрів. 

9. Де працюють Президент, Парламент та уряд України? Прези

1 е знаходиться центральна вулиц

знаходиться в центрі міста. 

11. Яка академія

12. Який найбільший університет у Києві? Найбільший

– це Київський націон
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УРОК № 14 (чотирнадцять) 
Чотирнадцятий урок  

 
Таблиця № 1 

Здоров’я.  Health  
 

UА EN 
Головний біль Headache  
Зубний біль Toothache  
Біль у животі Stomachache  
Температура Temperature  
Кашель Cough  
Нежить Cold (in the head) 
Пульс Pulse  
Поставити діагноз To diagnose  
Ліки Medicine  
Страхування  Insurance  
Рецепт Recipe / Prescription  
Ін’єкція  Injection  
Хвороба Illness  
Пігулка Pill  
Симптом Symptom  
Тиск Pressure  
Вата Cotton wool  
Бинт Bandage  
Пластир  Plaster 
Мазь Ointment  
Зеленка Brilliant green  
Йод Iodine  
Перекис водню   Hydrogen peroxide  
Серце Heart  
Нирки Kidney  
Печінка Liver  
Шкіра Skin  

 
Таблиця № 2 
Корисні фрази  

 
UА EN 

Я хворий / хвора I am ill  
Я погано себе почуваю I feel bad  
Я почуваю себе добре I feel good 
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Мене нудить I am sick  
У мене сильний кашель   a bad cough  I have
У мене простуда old  I have a c
У мене болить горло I have a sore throat  
У мене сильний й біль I have a bad tooth ache  зубни
У мене підвищена температура g a temperature  I am runnin
У мене болить спина  in my back  I have a pain
Мені треба піти до лікаря octor  I need to visit d

 
Самостійна    робота

 
1. Пишіть правильно. 

 
Жіночий рід (вона) 

 
З е мама. Я бачу (кого? – whom?разок. Ц ) маму.     
 
Ц Я слухаю (кого? – whom?)... е сестра. 
Ц  дивлюся на (кого? – whom?)е тітка. Я ... 
Ц Я дивлюся на (що? – what?)..е дошка. . 
Ц а. Я їм (що? – what?)... е ягод
Ц а. Я п’ю (що? – what?)... е вод
Ц топля. Я їм (що? – what?)...           е кар                 
 

Чоловічий рід ( а він) – істот
 

З е викладач. Я слухаю (кого? - ача.                                                 разок.  Ц  whom?) виклад
 
Ц аю (кого? – whom?)..е студент. Я слух . 
Ц Я запитую (кого? – whom?)... е друг. 
Ц  думаю про (кого? – whom?)..е брат. Я . 
Ц іст. Я знаю (кого? – whom?)..е журнал .. 
Ц Я люблю (кого? – whom?)...                      е тато.             
Це дядько. Я пишу про (кого? – whom )... ?
 

Чоловіч істота ий рід (він) – не
 

Зразок  (що? – what?) .    . Це стілець. Я бачу стілець
                                  
Ц о? – what?)... е стіл. Я дивлюся на (щ
Ц ) (що? – what?)..е олівець. Я беру (take . 
Ц . Я слухаю (що? – what?)е магнітофон ... 
Ц ? – what?)..е телевізор. Я дивлюся (що . 
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Ц – what?)... е сік. Я п'ю (що? 
Ц at?)... 
Ц at?)... 
е сир. Я їм (що? – wh
е диктант. Я пишу (що? – wh

 
Середній рід (воно) – неістота 

 
Зразок.  Це сонце. Я бачу (що? – what?) сонце.          
 
Це таксі. Я бачу (що? – what?)... 
Це к hat?)... іно. Я дивлюся (що? – w
Це море. Я слухаю (що? – what?)... 
Це фото. Я дивлюся на (що? – what?)... 
 

Множина (вони) – істота 
 

Зразок.  Це студенти. Я слухаю (кого? – whom?) студентів                                                  
 
Це брати. Я бачу (кого? – whom?)... 
Це викладачі. Я розумію (кого? – whom?)... 
Це батьки. Я люблю (кого? – whom?)... 
Це птахи (birds). Я бачу (кого? - whom?)... 
 
Але!            Це сестри. . Я бачу (кого? – whom?) сестер
                    Це люди. Я бачу (кого? – whom?) людей.  
                    Це діти. Я слухаю (кого? – whom?) дітей.  
                    Це тварини. Я бачу (кого? – whom?) тварин. 
 

Множина (вони) – неістота 
 

Зразок.  Це книги. Я читаю (що? – what?) книги.                                          
 
Це двері. Я закриваю (що? – what?)... 
Це гроші. Я маю (що? – what?)... 
Це числа. Я додаю (що? – what?)... 
Це продукти. Я купую (що? – what?)... 
Це квіти. Я нюхаю (що? – what?)... 
Це дерева. Я малюю (що? – what?)... 
Це зошити. Він рахує (що? – what?)... 
 

2. Закінчіть речення.  
 
1. Я мрію про... 
2. Я живу в ... 

3. Я купую продукти в ... 
4. Я сплю в ... 
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5. Я народився (народилася) ... 
6. Я люблю їсти ... 
7. Я люблю пити ... 
8. Я хочу бути ... 
9. Я приїхав з ... 

10.  Я часто думаю про ... 
11.  Я не хочу ... 
12.  Я не розумію ... 
13.  Я радію, коли ... 

ання.  

.   Що ти робиш у суботу та неділю? 
4.   Що ти вчора робив? 
5.   Коли починається перший урок? 

.   Який зараз рік? 

2. Що ти робиш увечері в гуртожитку? 

7. Яке морозиво ти любиш їсти? 
18. Які мови ти знаєш? 
19. Що ти робиш на перерві? 

 

 
3. Дайте відповіді на запит

 
1.   Де ти навчаєшся? 
2.   Яка сьогодні погода? 
3

6.   Коли закінчується сьомий урок? 
7
8.   Хто сьогодні відсутній? 
9.   Де ти  любиш відпочивати? 
10. Який твій улюблений предмет? 
11. Яку погоду ти любиш? 
1
13. Чому ти  приїхав в Україну? 
14. Де працює твій тато? 
15. Де працює твоя мама? 
16. Ти любиш їсти морозиво? 
1

20. Як ти слухаєш викладача на уроці?  
 

4. Опишіть картину. 
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те діалоги.  

  Добрий день, лікарю! 
–  До ка. Що у тебе болить? 

ене болить голова і горло. Я думаю, що у мене підвищена 

термометр. Покажи, будь ласка, своє горло. І яка 

уда. Ось рецепт. Купи ці ліки в аптеці 
винна лежати в ліжку і пити гарячий 

ед.  
я. 

мені, будь ласка, вату, пластир та бинт. 
водню. Ще треба мазь. Але я не знаю, яку мазь. 

а мазь “Рятівник”. Вона швидко допоможе і 

6.  Прочитайте текст. Поставте до нього 12 запитань. 
 

Знайомтеся – це Едуард. Він вчиться в технічному університеті. Він 
риїхав з Камеруну у жовтні минулого року. Зараз він живе у місті Вінниці 
 гуртожитку № 3. Він не любить запізнюватися на уроки, тому завжди 
стає рано. Едуард добре вчиться і майже ніколи не помиляється. Іспити та 
аліки складає дуже добре. У нього багато друзів. Вони теж вчаться на 
ідготовчому відділенні. Едуард любить читати книги, тому що вони 
опомагають йому вирішувати різні проблеми, виконувати завдання. 
дуард вчиться дуже старанно, тому що в наступному році хоче стати 
ершокурсником. 

5. Прочитай
1. 
 У лікарні. 
–

брий день, Мішель! Сідай, будь лас
– У м
температура.  

–  Зараз перевіримо. Ось 
у тебе температура? 

–  38.5 градусів.  
–  Так, ти дійсно хвора. У тебе прост
і пий три рази на день. Ти також по
чай, їсти лимони і м
 – Дуже дякую. До побаченн
2. 
 В аптеці. 
–   Добрий ранок! 
–   Добрий ранок! 
–  У мене рана на руці. Дайте 
Також зеленку і перекис 
Прошу, допоможіть. 
–   Звичайно. Ось дуже хорош
рука не буде боліти. 
–  Дуже дякую. Бувайте. 
–  До побачення! 
 

п
у
в
з
п
д
Е
п
 

7. Відповідайте на запитання. 
 
1.  Я місто Київ?  ке 

Київ – це столиця України, це центр науки, культури і мистецтва. 
Київ – політичний, культурний і промисловий центр країни. 



103  

2. Що можна побачити в Києві? Тут можна побачити старі і сучасні 
будинки, прекрасні собори, центральний поштамт, великі магазини, 
книгарні, молодіжні кафе та затишні ресторани. 

 
3. Чому Київ називають центром науки, культури і мистецтва? Київ 

називають    центром науки, культури і мистецтва, тому що тут працює 
Національна Академія наук, наукові інститути; є багато шкіл, коледжів, 
ліцеїв; у Києві можна відвідати чудові театри, кінотеатри, великі 
концертні зали, художні виставки, цікаві музеї. 

 
4. Які майбутні спеціалісти вчаться у ВНТУ? В університеті вчаться 

майбутні інженери: програмісти, енергетики, економісти, будівельники, 
та інші спеціалісти. 

5. У яких гуртожитках живуть студенти? Студенти живуть у 
багатоповерхових гуртожитках. 

 
6. Де студенти можуть грати у футбол, теніс, баскетбол? Студенти можуть 

грати у футбол, теніс, баскетбол на стадіоні. 
 

7. Де проходять заняття? Заняття проходять у великих лекційних залах, 
аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах. 

 
8.  Що студенти роблять на стадіоні? Вони бігають, стрибають, грають у 

футбол, баскетбол та інші спортивні ігри, а також змагаються. 
 

9. К  в лікарню уди ви підете, якщо погано почуваєтеся? Я піду
(поліклініку). 

 
10. Що треба зробити, якщо у вас висока температура? Якщо у мене висока 

температура, то я можу зателефонувати і лікар прийде до мене в 
гуртожиток. 

 
11. Що треба робити, якщо лікар прийде до вас або ви прийдете до лікаря?   

Коли лікар прийде до мене, бо я прийду до нього, треба пояснити а
йому, як я почуваюся і що у мене болить. 

 
12. До якого лікаря ви підете, якщо у вас болять зуби або очі? Коли у мене 

б матолога.  Коли у мене болять очі або олять зуби, я повинен йти до сто
мені потрібні окуляри, я іду до лікаря-окуліста. 
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УРОК 15 (п’ятнадцять) 
П’ятнадцятий урок 

Таблиця № 1 
Недоконаний – доконаний вид. 
Imperfective – perfective aspect 

 
Що робити? Що зробити? 

Читати Прочитати 
Писати Написати 
Робити Зробити 
Малювати Намалювати 
Спати Поспати 
Їхати їхати (приїхати)  По
Думати одумати П
Го Поговорити ворити 
Вчити, вивчати Вивчити 
Брати Взяти 
Розуміти   Зрозуміти
Відповідати Відповісти 
Запитувати Запитати 
Аналізув  ати Проаналізувати
Дивитися Подивитися 
Бачити Побачити 
Перекладати Перекласти 
Працювати опрацювати П
Та Потанцювати нцювати 

 

– У
was oday I have done all of them). 
– Місяць тому я читала цю книгу, але прочитала її тільки сьогодні. (A 

Давальний відмінок. Займенники 

Зразок. 
чора я розв’язувала задачі. Сьогодні я розв’язала усі задачі. (Yesterday I 
 doing sums. T

month ago I was reading this book, but I have read it just today). 
 

Таблиця № 2 

 
Я Мені 
Ти Тобі 
Він Йому 
Вона Їй 
Воно Йому 
Ми Нам 
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Ви Вам 
Вони Їм  

 
Таблиця № 3 

Давальний відмінок. Іменник. 
Кому? ) (істота

Писати, увати, дарувати, малюв вати, говорити, куп ати, читати, да
вірити… 
 

Він Вон Воно а 
Батько – батькові (у) 

инові (у) 
деканові (у) 
 дідусеві (ю) 

– вчителеві 

кареві 

варишеві 

у) 
манові (у) 

хлопцеві 

єві (ю) 
иколі 

Сестра – сест
Подруга– по
Дівчина – дів
Людмила – Л
Марина – Ма
Мама – мамі
Учениця – уч
Дитина – дит
Викладачка 
викладачці 
Студентка – 
Артистка – а
Жінка – жінц
Мати – мате
 

еля – теляті 
Маля – маляті 

 – цуценяті 
Син – с
Декан – 
Дідусь –
Вчитель 
(ю) 

р – аптеАптека
(ю) 
Товариш– то
(у) 
Викладач – 

ві (викладаче
 РоРоман –

Хлопець – 
(ю) 
Водій – воді
Микола – М

рі Т
друзі 
чині Цуценя

 юдмилі 
рині 

 
ениці  
ині 

– 

студентці  
ртистці  
і 
рі 

 
Вони 

Він Вона 
Батьки – батькам 
Сини – синам 

Сестри – сестрам 
Подруги– подругам 

Декани – деканам 
Дідусі – дідусям 
Вчителі – вчителям

текарі – аптекарям  
ариші – товаришам  
адачі – викладачам 
и – Романам 
і – хлопцям 

ї – водіям 

Дівчата – дівчатам 
 – матерям 

м 
 – мамам 
і – лисицям 
 дітям 

дентки – студенткам 
ки – артисткам 

и – жінкам 

 Марини – Марина
Ап
Тов
Викл
Роман
Хлопц
Воді

Матері

Мами
Лисиц
Діти –
Сту
Артист
Жінк
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Чому? (неістота) 
 

Він Вона Воно Вони 
Будинок – 
будинку 
Малюнок – 
мал

іль – 
автомобілю 

Книга – кн
Л
Дружба – 

 

 – дереву

лю 

Здоров’я – 
здоров’ю 

Будинки  – 
будинкам 
Малюнки – 

Дерева – деревам
Слова – словам 
Кра раїнам 

изі Дерево
юбов – любові Життя – життю 

юнку 
Автомоб

Країна – країні Озеро – озеру малюнкам 
дружбі Поле – по

їни – к
 
Зразки.  
1  (у). Я даю лист батькові .                  
  ві (                    Я даю (що?) лист     (кому?) батько у). 
                                    
 
            
                знахідний відмі ий відмінок   нок          давальн
2.  Я дарую іграшку (кому?) дитині. 
3 н купує подарунок (к ам. .  Ві ому?) батьк
4 мо (кому?) .  Ми говори студентам. 
5 ють (чо.  Вони допомага му?) країні. 
6 ова. Ти віриш (чому?) сл м. 
 

Таблиця № 4 
Орудний відмінок. Іменник. 
Ким? Чим? (З ким? З чим?) 

 
Бути, писати, їсти, пити, м , бити, жертвувати, пишатися, алювати

ходити, їхати, платити, розмовляти, пливти… 
 

Він Вона Вони Воно 
Батько– батьком 
Син – сином вчительк
Лікар – лікарем 
Зошит– зошитом Ру
Олівець – Нога
олівцем Дитин
Автомобіль – дитиною

иделкавтомобілем В
в

Вчителька – 
ою 

Мама – мамою 
ка – рукою 

 – ногою 
а – 

 
а – 

иделкою 

Ж
З
з
П
М
М
м
В

ьки – 
тьками 
карі– лікарями 
денти – 

студентами 
ашини – 

машинами 
и – 

 
і – грошима

иття – життям Бат
доров’я – ба
доров’ям Л
оле – полем Сту
оре – морем 
олоко – М
олоком 
ідро – відром Склянк

склянками

і

Грош
 



Зразки.  
 
1. Я хоч ти батьком.                    у бу
 и (ким   Я хочу бут ?) батьком. 
2 олівцем. . Я пишу                          
 м?) о   Я  пишу (чи лівцем.      
3  картопл.  Він їсть ю виделкою.      
  картоплю       (чим?)            Він їсть (що?)  виделкою.  
 
 
                Знахідний відмінок    Орудний відмінок 
 
4.  Вони жертвують життям.          
     Вони жертвують (чим?) життям. 
5.  Ми розмовляємо зі студентами.  

   Ми розмовляємо (з ким?) зі студентами.   
 

Таблиця № 5 
Орудний відмінок. Займенник. 

З ким? З чим? 
 

Зі мною  Я 
Ти З тобою 
Він З ним 
Вона ею З н
Воно З ним 
Ми З нами 
Ви З вами 
Вони З ними 

 
Зразки. 
 
  з т1. Чому ти мовчиш? Я розмовляю обою (з ким?)  
 ло одити ) 2. Він хороший х пець. З ним дуже весело пров час (з ким?
 а зі3. Я хочу піти в м газин. Ти підеш  мною? (з ким?) 
 б піт з ки4. Вона мені подо ається. Я хочу и з нею в кіно ( м?) 
 тливі ст  за ?5. Ми допи уденти. З нами вжди цікаво(з ким ) 
 єте, емо. М е друзі (з6. Ви не розумі  що ми хоч и з вами н  ким?) 
 не хо ки. З н ерй рити 7. Вони часто дять на уро ими потрібно с озно погово
(з ким?) 
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Таблиця № 6 
Орудний відмінок. Прикметник. 

З ким? З чим? 
 

Яким? Якими? Яким? Якою? 
Він Вона Воно Вони 

Гарний – гарним Українська 
Веселий – мова – Веселе – 
веселим 
Старанний – 

Чорний – чорним 

українською 
мовою 

червоною 

Гарне – гарним 

веселим 
Чорне – чорним

швидким 

Гарні – гарними 
Веселі – 
веселими 
Чорні – чорними 
Швидкі – 
швидкими 

старанним Червона – Швидке – 

 
Зразок.  
 
1. Я розмовляю з гарним хлопцем  (він). 
2. Він хоче бути старанним студентом  (він).  
3. Вона пише чорним олівцем  (він). 
4. Ми розмовляємо українсько ). ю мовою  (вона
5. Я витираю стіл червоною серветк  ою (вона).
6 они їдуть швидкими таксі (вони). . В
7 и танцюємо з веселими дівчатами (вон. М и). 
 

Таблиця №
Майбутній час. ва 

 
ПРАВИЛО

RULE
 Інфінітив + закінчення = майбутній час 

 7 
 Дієсло

 № 2 
 

 
Я говоритиму 
Ти говоритимеш 
Він говоритиме 
Вона говоритиме 
Воно говоритиме 
Ми говоритимемо 
Ви говоритимете 
Вони говоритимуть 
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Сам та остійна робо
 

1. Дайте відповіді на зап
 

итання. 

1.   Ки еш бути? м очти х
2 ш ? .   Про що ти люби  розповідати
3 биш відпочивати? .   Де ти лю
4  .   Де ти народився / народилася? 
5 одивс дилася? .   Коли ти нар я / наро
6 и ти хоч и? .   Які країн еш відвідат
7 р адіоні?.  Що ти зазвичай  обиш на ст  
8.   Чим ти захоплюєшся? 
9.   Кому ти даруєш подарунки? 
10. Кому ти пишеш повідомлення (sms)?       
 

2. Виправте помилки.      
 

1. Він обідає з приємна дівчина. 
2. Вона хоче стати хороша викладачка. 
3. Ми пишемо сині ручки. 
4. Я говорю іспанська і турецька мови. 
5. Вони співають з українські дівчата. 
6. Ти їдеш зелений автобус. 
7. Він дивиться цікавий погляд. 
8. Вони пишуть швидкий темп.
 

3. Напишіть
 

 

 займенники правильно.  

1 ким ти зараз говориш? Я говорю з (. З вона). 
2  люди не розуміють нічого. З (вони . . Ці ) треба багато працювати
3 уду їсти морозиво. Ти будеш їсти . Я б з (я) ? 
4  не подобається. Я не хочу з ( . . Він мені він) дружити
5 їнська мова – дуже важка. Том  можемо добре (вона) . Укра у ми ще не
розмовляти. 

6  розумні студенти. Спілкуватися з мно. . Ми  (ми) дуже приє
7  ти йдеш в лікарню? Я йду в лік. З ким арню з (ти). 
8. Ми не хочемо робити з (ви) домашнє завдання. 
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4. Виправте помилки . . Поставте запитання
 

Зр тоїть на столі. Де стоїть ваза? азок. Ваза стоїть на/в (стіл). Ваза с
 

1. Мустафа вчиться в/на (університет).  
2. Оксана живе у /на (Вінниця). 
3. Ми відпочивали на/у (море). 
4. Студенти були на /у (екскурсія). 
5. У /на (книжка) багато фотографій. 
6. Ми гуляємо в /на (парк). 
7. У мене в/на (рука) є ручка. 
8. Вона вчора була в /на (бібліотека). 
9. Вони живуть не у/на  (квартири), а у/на (будинки). 
10.  Він живе у /на (Київ). 
 

5. Пишіть правильно. 
 

1.   Він (писати) лист (батько). 
2.   Ми (говорити) про проблему (директор). 
3.   Я (дарувати) подарунок (дівчина). 
4.   Вона (читати) казку (діти). 
5.  Ти (вірити) (люди). 
6.   Вони (купувати) квіти (жінки). 
7.   Я (допомагати) (подруга, друг, сестра, брат, Марина, Роман). 
8. Вона (давати) гроші (син, дочка, дідусь, бабуся, товариш, студентка, 

водій). 
9.   В вчитель, хлопці). они (говорити) правду (викладач, лікар, 
10. нести) речі (дівчата, школярі, мати).   Я (

 
6. Напишіть дві форми дієслів у майбутньому часі. 

          
 Запізнюватися, вирішувати, витирати, розв’язувати, множити, 

дякувати, дружити.  
 
 
 
 

 



111  

ПОВТОРЕННЯ. ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ 
 

1. Знахідний відмінок. Кого? Що? Пишіть правильно.  
 
1.  Я (знати) (декан). 
2.  Я (вивчати) (українська мова). 
3.  Він (любити) його (сім’я). 
4.  Вона не (розуміти) (викладач). 
5.  Ми (бачити) (студенти). 
6.  Вони (малювати) (малюнки). 
7.  Ви (розв’язувати) (задачі). 
8.  Я (розповідаю) (текст). 
9.  Я (писати) (контрольна робота). 
10. Він (читати) (книга і журнал). 
11. Вона (їсти) (морозиво). 
12. Ми (писати) (стаття). 
13. Ти (готувати) (м’ясо). 
14. В а і чай). и (пити) (мінеральна вод
15.  (любити) (наша) (країна).  Ми
16. Я (прати) (одяг). 
17. Вони (купувати) (книги). 
18. Ти (поважати) (робітники). 
19. Ми (дарувати) (подарунки). 
20. Він (бачити) (Ірина, Олег, Павло, Микола). 
 

2. Де? Куди? Звідки? Коли? Пишіть правильно.  
 

1.  Я (жити)  в (місто, село, країна). 
2.  Він (їхати) в (Туреччина, Еквадор, Колумбія, Україна). 
3.  Вона (працювати) на (завод, фабрика). 
4.  Ти (вчитися) в (університет, школа, коледж, ліцей). 
5.   Вони (відпочивати) на (море, пляж, річка). 
6. Ми (йти) в (бібліотека, університет, магазин, кіно, аптека, лікарня, 

кафе, парк). 
7. Вони (виходити) з (таксі, машина, трамвай, тролейбус, потяг,  

автобус, клас, ). аудиторія
8. К ,  Ви (їхати) з ( амерун, Японія, Україна Ліван, Вінниця, Париж, 

Київ). 
9.  Квіти (стояти) на (стіл, вікно, стілець). 
10.  Продукти (лежати) на (стіл) і в ( ). холодильник
11.  У (середа) я буду гуляти у (парк). 
12.  У (четвер) він (лягати) спати у (кімната) дуже пізно. 
13.  Потяг (прибувати) на (вокзал) (14:30). 
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14.  Урок (починатися) (8:15). 
15.  Я народився 17.12.1987. 
16.  Він приїхав в (Англія) 11.07. 2006. 
17.  Ми (лягати) спати (23:00). 
18.  Літні канікули будуть в (червень, липень, серпень). 
19.  Зимні канікули будуть в (грудень, січень, лютий). 
20.  Я (отримувати) (гроші) у (банк). 
21.  Зараз 15:40. 
22.  Зараз 12:22. 
23.  У мене день народження 20:10. 
24.  У (субота) ми не (ходити) в (університет), а (спати і відпочивати) в 

(гуртожиток). 
25.  Одяг (висіти) у (шафа). 
26.  Мій брат (їхати) вчитися в (Малайзія, Лондон, Одеса, Львів, 

Пакистан). 
27.  Олена прийшла з (парк, басейн, стадіон, бібліотека, лікарня, музей, 

будинок). 
28.  Вистава (закінчуватися) (13:50). 

 
3. Пишіть правильно. Прикметник, числівник, іменник. 

 
Зразок. Це технічний університет. Я вчуся в/на (технічний університет).  
 

 Я вчуся у технічному університеті. У якому університеті ти вчишся? 
 

В якому? (він, воно) – ому. 
                                         В якій?     (вона) – ій. 
                                         В яких?    (вони) – их. 
 
1. Це медичний університет. Він вчиться в/на (медичний університет). 
2. Це малий будинок. Алла живе у/на (малий будинок). 
3. Це четвертий поверх. Він мешкає на/у (четвертий поверх).  
4. Це новий басейн. Ми плаваємо у /на (новий басейн). 
5. Це третя квартира. Моя подруга живе у /на (третя  квартира). 
6. Наш клас великий. Ми сидимо у /на (великий клас). 
7. Це нові школи. Діти вчаться у/на (нові школи). 
8. Це затишні аудиторії. Ми вчимося в/на (затишні аудиторії). 
 

4. Виберіть та вставте дієслова у правильній формі  (теперішній, 
минулий, майбутній часи). 
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Дієслова: прибирати, дивитися, робити, будувати, писати, коштувати, 
любити, ходити, поздоровляти, читати, вміти, пити, співати, готувати, 
мріяти, жити, починатися, працювати. 
 
1.   Зараз … телевізор. 
2.   Він вчора … книгу. 
3.   Ми завжди … домашнє завдання. 
4.   Завтра вона … у кімнаті. 
5.   Вони … дуже багато спати. 
6.   Позавчора будівельники …  великий будинок. 
7.   Він післязавтра … лист мамі. 
8.   Стефані на минулому тижні … рис з м’ясом. 
9.   Я не … сік. 
10.  Ти … малювати? 
11.  Ким … її тато? 
12.  Де ви … у минулому році? 
13. О котрій годині …перший урок? 
14. упному місяці.  Ми… тебе з днем народження у наст
15.  Кожен день  я … в університет. 

 
5. Пишіть за зразком.  

 
разок.  

е моя країна Йорданія.    
Я йорданець.            

они ... 
 

...  
Вона ...  
Вони… 

 

Це моя країна Камерун.    

... 
 

Сомалі.        

Вони .. 

Я...  
Вона... 
Вони … 
 

З
  
Ц

Вона йорданка.                  Вона ...  
Вони йорданці. Вони .
 
Це моя країна Іспанія.       Це моя країна Палестина.  
Я іспанець.                 Я...  
Вона іспанка.                    Вона ...  
Вони іспанці. Вони … 
  
Це моя країна Австрія.      Це моя країна 
Я...  Я…  
Вона ...  Вона ...  
В

Це моя країна Судан.         
Це моя країна Туреччина.  

Я

Я...  
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Це м

они… 
Вона ...  
Вони ... 

на; -ович. 

ерситет. Ось мій викладач Василь Як... . Це 
 Вона теж викладач. А це наш викладач 

хайл... . А це наш декан 
тор... . А це інженер Алла 

іалоги. 

оя країна Китай.          
Я...  
Вона ...  

Це моя країна Японія.        
Я… 

В
 

6.Пишіть: -івна/-їв
 

Я студент. Це мій унів
його дружина Зінаїда Павл... .
Людмила Володимир... . Ось її подруга Любов Ми
Сергій Василь... . Ось його секретар Людмила Вік
Борис... . 

 
7.  Доповніть д

 
1. –  Добрий день! –  Добрий день!  
– Як ваші справи? – ... 
– Ви студент?        – ... 
– Я  вас звати?      – ... к
– Ви  бачте, ви українець? – ...
– А де ваша країна?   – ... 
– Ваш брат студент?  – ... 
– Як його звати?         – ... 
– Дякую! До побачення! –... 
 
2. – Привіт, друже! – Привіт! 
... – Дякую, добре. 
... – Так, це мій викладач. 
... – Її звати Людмила Володимирівна. 
... – Ні, це наш директор. 
... – Так, це мій друг. 
... – Його звати Андрій. 
... – Прошу! 

клади діалоги. 
 

8.  С
Зразок. 

1. Нізар. Сирія. 
– Вибачте, Нізар сирієць? 
– Так, він приїхав із Сирії. 



115  

 
1. Рене і Мішель. Камерун. 2. Сергій. я. 3. Арфан. Сирія. 4. Юля. 

5. Рамазан, Зафер і Озер. Туре  і Муаяд. Палестина. 
. Індія. 8. Мері. Англія. 9. Тан Мустафа, Мухамед і 

улєд. Сомалі.  

9. Пишіть. 
 

 з (Малайзія). Вона добре знає (Малайзія). 3. Марія 
приїхала  знає (Росія). 4. Це наша аудиторія. Ми добре 
знає Це місто Вінниця. Ми добре знаємо (Вінниця). 
6 Це наш декан. Ми добре знаємо нашого (декан). 7. Це їхня вчителька. 

).  

зком. 

 хочу бути інженером.      

                                            

                                           

.  Пілот –                                                                      

                                                          

но.  

зей з нашим (викладач). 2. Учора вони їздили на 
зом з (друзі). 3. Я приїхав у Вінницю зі своїм (брат). 4. Вона 

 (сестра). 5. У парку ми зустрілися з нашими (викладачі). 
6 д ектор). 7. Анас говорив по телефону з (батько). 8. 
Н ляв з українською (студентка). 9. Він іде в 

м з (Оксана). 10. Ми ходили на річку разом з (Максим). 

в утворіть іменники. 
 

 Росі
Україна. ччина 6. Луай
7. Суніл я. Росія. 10. 
Г

 

Зразок.  
Рене – камерунець. Він приїхав з Камеруну. Він добре знає свою 

країну Камерун. 
1. Аднан – палестинець. Він добре знає свою (країна Палестина). 2. 

Мерілін приїхала
 з (Росія). Вона добре

мо нашу (аудиторія). 5. 
. 
Вони добре знають свою (вчителька

 
10. Пишіть за зра

 
Зразок. Ким ти хочеш бути? Я
1.  Економіст –  
2.  Лікар –                          
3.  Бізнесмен –  
4.  Викладач –                    
5.  Шахтар –  
6
7.  Електрик –  
8.  Професор –       
9.  Робітник –  
10.  Студент –                             
 

11. Пишіть правиль
 

1. Ми ходили в му
екскурсію ра
приїхала зі своєю
. А нан розмовляв з (дир

ві Ерік розмова перер
університет разо

 
12.  Від прикметникі
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Дитячий –        

                                                             
 Жіночий –  
 Х                                                            
 й –  

ний –                                                               

кий –                                                 

 Учительський –  
                   

                   
 Материнський –  
 Морський –                                             
 Батьківський –  
 Сільський –                                           
 Сомалійський –  

        
 Вінницький –  

 

 

Уважно –  
 М
 Близький –  

 Худий –  
 Веселий –  
 Високий –  
 Кривий –  

 Куди –  

 Ліворуч –  

ен. 
Частина 1 

иїхав (приїхала)? 

.   Як тебе звати? 
4.   Я
5   Де ти живеш? 
6.   Д

Я

12. Яка твоя група?  
13. Я

4. Хто твої земляки? 

 
 Львівський –  
 Студентський –                                                        
 Лікарський –  
 Міський –    

 Турецький –                                  
 Професорський –  
 Фізичний –                                    

арківський –
Чоловічи

 Народ
 Російський –  
 Університетсь

 Заводський –                                 

13. Пишіть антоніми. 

 Багато –  
 Гарно –  
 Тихо –  

 Вузький –  
 Чорний –  

 
’який –  

 Чистий –  Чужий –  
 Старий –  
 Довгий –   Є –  
 Великий –  
 Холодний –   Вже –  
 

Додаткові питання на екзам

 
1.   Звідки ти пр
2.   Скільки тобі років? 
3

к твоє прізвище? 
. 

е живе твоя група? 
7.   Де живе твоя сім’я (родина)? 
8.   Де ти вчишся? 
9.   Що ти вчиш в університеті? 
10. ка твоя кімната? 
11. На якому поверсі ти живеш? 

ка твоя аудиторія? 
1



15. Хто  твої друзі? 
 народження? (Коли

 ВНТУ? 

 відпочивати? 

блений день? 

лене свято? 

6. Які овочі ти любиш їсти? 
27. Я и? 
28. Який зараз місяць? 

одні число? 
 рік? 

 приїхав у Вінницю? 
деш їхати в Китай? 
еш робити влітку? 
ціональність? 

ський студент? 
ець? 

ики? 
и любиш пити? 

 продукти? 
40.  ти отримуєш знання? 
41. Де ти отримуєш гр
42. Де ти отримуєш книги? 
43. Що ти любиш робити у вільн ? 

мрієш) бути? 
? 

тата? 

 мама? 

? 

ти? 
ення)? 

я спортом? 

16. Коли твій день  ти народився?) 
17. Яка твоя адреса?  
18. Де знаходиться
19. Що ти любиш купувати в магазині? 
20. Де ти любиш
21. Який твій улюблений колір? 
22. Який твій улю
23. Яка твоя улюблена страва? 
24. Яке твоє улюб
25. Яка твоя улюблена пора року? 
2

кі фрукти ти любиш їст

29. Яке сьог
30. Який зараз
31. Коли ти
32. Коли ти бу
33. Що ти буд
34. Яка твоя на
35. Ти україн
36. Ти інозем
37. Хто твої одногрупн
38. Які напої т
39. Де ти купуєш

 Де
оші? 

ий час
44. У тебе є брат? 
45. У тебе є сестра? 
46. Ким ти хочеш (
47. Як звати твою маму
48. Як звати твого 
49. Хто твоя мама? 
50. Хто твій тато? 
51. Де працює твоя
52. Де працює твій тато? 
53. Скільки мамі років
54. Скільки татові років? 
55. Що ти вмієш роби
56. Яке твоє хобі (захопл
57. Ти любиш займатис

 



58. Що ти любиш читати? 

їна (Батьківщина)? 

? 
ю? 

rking days)? 

нається перший урок? 

с? 

Частина 2 
хліб? 

 
раїні? (= Які моря є в Україні?) 

раїні? 
о? 
єв? 

єш? 
ни? (= Яка столиця України?) 

? 
я? 

 Києві? 
у Вінниці? 

ентральна вулиця у місті Києві? 
центральна вулиця у місті Вінниці? 

 Вінниці? 

, математика, філософія? 
вай, тролейбус, таксі? 
 

? 

59. Яку музику ти любиш слухати? 
60. Яка твоя рідна кра
61. Яке твоє місто? 
62. Чому ти приїхав в Україну? 
63. Якою мовою ти розмовляєш
64. Що ти робиш у суботу і неділ
65. Що ти робиш у будні дні (wo
66. Котра зараз година? 
67. О котрій годині (коли) почи
68. Твоя країна Україна? 
69. Ти любиш готувати? 
70. З ким ти проводиш вільний ча

 

1.   Скільки коштує 
2.   Скільки коштує рис? 
3.   Скільки коштує м'ясо? 
4.   Де в Україні є моря? 
5.   Скільки морів є в Україні?
6.   Як називаються моря в Ук
7.   Які гори є в Ук
8.   Хто такий Тарас Шевченк
9.   Хто такий Дмитро Менделє
10. Хто президент України? 
11. Які міста в Україні ти зна
12. Як називається столиця Украї
13. Що таке Крим? 
14. Як називається аеропорт у Києві? 
15. Де в Україні є порт
16. Яке місто Вінниц
17. Що таке Київ? 
18. Як називається річка у
19. Як називається річка 
20. Як називається ц
21. Як називається 
22. Як називається музей у
23. Що таке література? 
24. Що таке фізика, хімія
25. Що таке автобус, трам
26. Які кольори ти знаєш?
27. Які хімічні елементи ти знаєш
28. Який це університет? 

 



29. Скільки університетів є у Вінниці? 

ль? 
вропа? 

ці? 

? 

42. Продукти в Україні дорогі чи дешеві? 
43. Який сік ти любиш пити

? 

еті? 
ся) в університеті? 

яг? 

і в Україні? 
? 

? 

 

30. Які університети є у Вінниці? 
31. Що таке Дніпро? 
32. Що таке Бориспі
33. Що таке Африка, Америка, Є
34. Яка Україна країна? 
35. Яке населення України? 
36. Яке населення Києва? 
37. Яке населення Вінни
38. Скільки років Києву? 
39. Скільки років Вінниці
40. Яка їжа  смачна? 
41. Твоя кімната чиста чи брудна? 

  
? 

44. Де працює бібліотекар
45. Що є в бібліотеці? 
46. Хто працює в університ
47. Хто вчиться (навчаєть
48. Хто працює у школі? 
49. Хто вчиться у школі? 
50. Де працює лікар? 
51. Де працює аптекар? 
52. Де працює робітник? 
53. Який посуд ти знаєш? 
54. Що це таке (a + b = c) ? 
55. Де лежать твої продукти? 
56. Де висить твій од
57. Який одяг ти любиш? 
58. Як називаються грош
59. Що є в холодильнику
60. Який це корпус
61. Що таке тиждень? 
62. Які дні вихідні? 
63. Які країни ти знаєш? 
64. Де люблять відпочивати українці? 
65. Яка річка є у Вінниці? 
66. У Вінниці є метро? 
67. У Києві є китайське посольство? 
68. Що таке Земля і Юпітер? 
69. Українська мова легка?
70. В Україні є туристи? 
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