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ПЕРЕДМОВА 

Пропонований навчальний посібник є практичним курсом української мови 

як іноземної, складовою частиною навчального комплексу, який опановують 

студенти. Мета курсу полягає у формуванні високого рівня мовної компетентності у 

розмовно-побутовій, професійній і науковій сферах комунікації; підвищенні 

загальнокультурного та інтелектуального рівнів особистості. Посібник «Практикум з 

української мови як іноземної» повністю відповідає вимогам єдиної типової 

програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Він призначений 

для студентів-іноземців ІІІ та ІV курсів.  

Основні завдання на заняттях із української мови як іноземної полягають у 

тому, щоб:  

 —  вибудувати у студентів мовленнєві уміння і навички;  

 —  сприяти засвоєнню норм літературної мови як основи культури усного й 

писемного спілкування;  

 —  спонукати студентів відтворювати і створювати тексти залежно від 

комунікативної ситуації;  

 —  сформувати вміння правильно і логічно висловлювати свої думки. 

Навчальні блоки структуровано відповідно до вимог кредитно-модульної 

системи. Курс складається із семи модулів, які включають 15 розмовних тем, 

розширений українсько-англійський словник, різноманітні тексти і запитання до 

них, граматичний матеріал (поданий у вигляді таблиць) та вправи, які допоможуть 

закріпити набуті комунікативні навички. Подано також тести для самоперевірки. 

До кожної теми підібрано засоби стилістичного увиразнення мовлення: 

епітети, синоніми, антоніми, фразеологізми, які розкривають багатство української 

мови. Окрім того, поезію українських письменників та пісні, з метою вийти за суто 

дидактичні межі, розширюючи знання студентів про культуру та традиції країни, в 

якій вони навчаються. На основі тексту кожного із апропонованих творів розроблено 

вправи, що мають за мету не лише збагатити світогляд  іноземних студентів, а й 

поглибити їхні знання з графеміки, орфографії та орфоепії української мови. 

Структура підручника продумана та вмотивована потребами навчального 

процесу. Кожне заняття (за винятком групи тем, що стосуються «Сфери послуг») 

побудовано за такою схемою: 

—  словник (українська, англійська мови); 

— розмовна тема; 

— запитання до теми; 

— граматичний матеріал та вправи на закріплення вивченого матеріалу; 

— засоби стилістичного увиразнення мовлення; 

— тести для самоперевірки.  

Посібник орієнтований на досягнення комунікативної компетентності, 

достатньої для осмисленого опрацювання прочитаної інформації, запам’ятовування 

нових слів, висловлювань, граматичних закономірностей побудови української мови.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. Тема: «Я і моя сім’я» 

Тематична лексика 

Українська 

 мова 

Англійська  

мова 

баба/бабуся grandmother/granny 

батьки parents (father and mother) 

близнюки twins 

брат brother 

вітчим stepfather 

дитина (діти) child (children) 

дідо/дідусь grandfather 

донька/дочка daughter 

дядько uncle 

дружина/жінка wife/woman 

зять son-in-law 

ім’я name 

мати/матір/мама mother/mum 

мачуха stepmother 

не/жонатий not/married (of a man) 

не/заміжня not/married (of a woman) 

не/одружений, -а single 

невістка daughter-in-law 

племінник (небіж) / племінниця nephew/niece 

по батькові patronymic (father’s name) 

подібний like 

прізвище surname 

родичі relatives 

розлучений divorced 

свекор father-in-law (husband’s father) 

свекруха mother-in-law (husband’s mother) 

сестра sister 

син son 

сирота orphan 
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Українська  

мова 

Англійська  

мова 

сім’я family 

тесть father-in-law (wife’s father) 

теща mother-in-law (wife’s mother) 

тітка aunt 

хресний тато godfather 

хрещеник (похресник) /хрещениця 

(похресниця) 
godson/goddaughter 

чоловік 1. husband 2. man 

Я і моя сім’я 

Я іноземець. Мене звати Сума. Мені 20 (двадцять) років. Я 

народився в Камеруні. Там закінчив школу й коледж. Три роки тому 

приїхав навчатися в Україну. Зараз я студент другого курсу факультету 

«Комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії» 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя. Живу в гуртожитку за адресою: вулиця Шептицького, 13 / 48. 

Люблю читати художні та історичні книжки. Займаюся спортом: граю у 

футбол, баскетбол і шахи. Мрію стати програмістом.  

Моя сім’я живе в Камеруні. Мого батька звуть Ібрахім, йому 45 

(сорок п’ять) років. Він — годувальник нашої сім’ї. Тато працює 

хірургом у лікарні, що в Камеруні. Мій тато високий, худий, темноокий 

та темноволосий. Він любить футбол, тому не пропускає жодного 

випуску газети про спорт. 

Мою маму звати Джулія. Вона на три роки молодша від тата. 

Матір — домогосподарка. Це дуже турботлива жінка. Коли я був 

дитиною, то мама завжди читала мені казки, співала пісні, ми гуляли в 

парку, ходили до театру. Вона готує їжу, прибирає, виховує дітей. У неї 

темне довге волосся, карі очі. Моя матуся дуже вродлива жінка. Спорт 

— хобі моєї мами. Кожного ранку вона бігає. Також мама дуже любить 

ходити до магазину та купувати потрібні, а інколи абсолютно непотрібні 

речі. 

Кетрін — моя старша сестра. Їй 28 (двадцять вісім років). Вона 

заміжня. Сестра працює вчителем математики в центральній школі. 

Кетрін дуже подібна до матері. Її чоловіка звуть Пітер. Він дуже 

веселий. Вони виховують сина Кевіна та доньку Маріте, це мої улюблені 

племінники. Кевін — мій перший похресник.  
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Стам — мій молодший брат. Йому 12 (дванадцять) років. Він — 

школяр. Стам мріє стати художником або фотографом, тому щодня 

малює.  

Мої дідусь Стефан і бабуся Дженіфер вже пенсіонери. Вони 

живуть за містом. У них великий будинок, гарний сад і великий город, 

де ростуть різні овочі. Наша сім’я дуже любить проводити свята та 

відпустки разом із дідусем і бабусею. Я люблю свою сім'ю й дуже 

скучаю за нею. 

Запитання до тексту 

1. Хто розповідає про свою сім’ю? 

2. Скільки років Сумі? 

3. Звідки приїхав Сума? 

4. У якому місті навчався (здобував початкову освіту) Сума? 

5. Що робить хлопець у Тернополі?  

6. Де живе іноземний студент? Чи винаймає він квартиру?  

7. Як називається навчальний заклад, де навчається Сума?  

8. Що любить робити юнак у вільний час? Ким він мріє стати? 

9. Яка сім’я в Суми? 

10.  Скільки рідних братів і сестер у хлопця? 

11.  Чи є в Суми племінники? 

12.  Як звуть похресника Суми? 

13.  Як звуть батька Суми? Скільки йому років? Хто він за фахом?  

14.  Опишіть зовнішній вигляд батька.  

15.  Як звуть матір (маму) Суми? Як вона виглядає? 

16.  Що ви запам’ятали про сестру Суми? 

17.  Яке хобі у молодшого брата Суми? 

18.  Хто допомагає дідусеві та бабусі? 

19.  Де любить проводити свята та відпустки сім’я Суми? 

20.  Хто з членів родини вам найбільше сподобався? Чому? 

Завдання 

Складіть діалог-розпитування, поставивши своїм одногрупникам 

декілька запитань, що стосуються теми «Я і моя сім’я». Розкажіть 

цікаві факти зі свого життя і життя своєї родини. 
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Вправи на закріплення лексичного мінімуму 

Продовжіть речення 

✓ Мене звуть … . Мені … років. Я …, народився у … . … вирішив 

приїхати в Україну здобувати … . Зараз навчаюся … . Вивченню … я 

приділяю багато часу. Щодня … нові слова та вирази українською 

мовою. 

✓ Мого батька звуть …, йому … років. Він працює … у …, що в 

Камеруні. Мій батько … .  

✓ Ім’я моєї мами … . Їй … роки. Вона на … роки молодша (старша) за 

… . Вона … . Коли я був дитиною, то вона завжди … . Її хобі — … . 

Мама любить …. 

✓ Кетрін — це моя … . Їй … років. Вона працює … в … . Її чоловік —  

…  . Кевін — це мій … .  

✓ Стам — мій … . Йому … . Він — … . Брат мріє стати … .  

✓ Мій дідусь … та бабуся … — … . Вони … за містом. Їм … мої 

родичі: тітка … та дядько …, які живуть за … від будинку … і … . 

Наша сім’я дуже любить … свята та відпустки разом із ними.  

Поєднайте частини речень 

Хочу розповісти  він працює хірургом у місцевій 

лікарні, що в Камеруні. 
Зараз я навчаюся в Тернопільському 

національному технічному 

університеті ім. Івана Пулюя 

він дуже строгий та сердитий.  

 

Думаю, що мені вдасться втілити в 

життя мрію 

приготуванням їжі, прибиранням, 

вихованням дітей та іншою побутовою 

роботою. 
Кожного ранку вона бігає, думаю, 

що 

на факультеті «Комп’ютерно-

інформаційних систем і програмної 

інженерії». 
Кетрін — це моя сестра, тому без кінця малює. 
Наша сім’я дуже любить здобувати вищу освіту. 
Три роки тому я вирішив приїхати в 

Україну 

«Об’єктно-орієнтовне 

програмування», «Фізика», 

«Комп’ютерні системи обробки 

інформації», «Теорія імовірності і 

матстатистика», «Вища математика», 

«Схемотехніка». 
З першого погляду складається вона домогосподарка. 
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враження, що 

Мати займається вона працює вчителькою історії в 

центральній школі. 
Мого батька звуть Джон про свою сім’ю.  
Моя мама Джулія, саме це дозволяє їй бути у гарній 

формі.  
Я народився у Камеруні, стати програмістом. 
Я приділяю більше часу вивченню 

таких дисциплін, як 

там закінчив школу й коледж. 

Стам мріє стати художником або 

фотографом, 

живуть за містом. 

Мій дідусь Стефан та бабуся 

Дженіфер 

проводити свята та відпустки разом із 

дідусем та бабусею.  

 

На місці крапок вставте пропущені літери. Прочитайте 

Мені 20 рок… . Я африканець, народився у Камерун…, де 

закінч… школ… й коледж. Зараз я навча… на друг… курсі 

Тернопільськ… національн… технічн… університет… імені Іван… 

Пулю… на факультет… «Комп’ютерно-інформаційних систем і 

програмної інженерії». Живу в гуртожит…, на вул… Шептицьк…, 13/48. 

Дума…, що мені вдасться стати програміст… .  

Моєму батьк… 45 рок... . Він працю… хірург… у місцев… 

лікарн… . Він висок…, худ…, темноок…, темноволос…, елегантн… та 

стриман… чоловік. Дуже часто батько працю… понаднормово.  

Ім’я моєї мам… Джулія. Вона на 3 рок… молодш… за тат… . 

Вона домогосподарк… . Мати готу… , прибира…, вихову… дітей. Вона 

струнк…, елегантн… і вродлив… жінка. Коли я був дитин…, то мама 

чита… мені казки, співа… пісні, ми гуля… в парк…, ходи… в театр. 

Вона займається спорт… . Мама люби… ходити магазинами та купува… 

речі. 

Кетрін — моя старш… сестра. Їй 28 рок…, вона вчитель 

математи… в центральн… школ… . Стам — мій молодш… брат. Йому 

12 рок… . Він мрі… стати художник… або фотограф… .  

Мої дідусь та бабуся жи… за міст… . У них велик… будинок, 

гарн… сад і чимал… город. Їм домомаг… мої тітка та дядько. Наша 

сім’я дуже люби… проводи… свята та відпустки разом із ними.  
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Правильно чи неправильно? 

• Сума приїхав із Канади. 

• Сума навчається в Тернопільському національному економічному 

університеті. 

• Сума не винаймає квартиру, а живе в гуртожитку. 

• Батько Суми працює водієм президента. 

• Тато Суми захоплюється футболом. 

• Мама Суми працює бухгалтером. 

• Сестра Суми працює лікарем. 

• Брат Суми — школяр. 

• Брат Суми хоче стати менеджером. 

• Сума мріє бути програмістом. 

• Чоловік Кетрін працює інженером. 

• Бабуся і дідусь Суми — пенсіонери. 

• Бабусі та дідусеві Суми ніхто не допомагає. 

• У Суми немає племінників. 

• Сім’я Суми любить відпочивати у дідуся та бабусі. 

 

Відшукайте назви членів родини 

а в г м а м а ж и с  мама 

о  с е с т р а Н к і  

п р і с т а т О м ь  

л у б р а т ч У т и  

й ц у д і д у С ь е  

б а б у с я щ Є з х  

ф і в а т і т К а п  

о л ь д я д ь К о д  

т п л е м і н Н и к  

ч м о с в е к О р у  

ї п о х р е с Н и к  

и т с в е к р У х а  

о н е в і с т К а з  

м о щ т е щ а Т з р  

т у з я т ь а Б и в  

Відредагуйте речення 

✓ Я займаюсь спорт: баскетбол, футбол, шахи. 

✓ Мені 25 роки. 
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✓ Я приїхати з Африка. 

✓ Я жити в Тернопіль на гуртожиток. 

✓ Я ніколи не вчитися старанно. 

✓ Я народився 12 січень 1999 рік. 

✓ У мене нема брат і сестра. 

✓ Моя сестра старший за мене. 

✓ Мій брат набагато молодша, ніж я. 

✓ Мій тато працює хірург. 

✓ Моя мама працювати вдома, вона виховувати діти, готувати їжа. 

✓ Моя сестра працювати вчитель математика. 

✓ Дональд працює банкір. 

✓ Мій брат хоче стати художник або фотограф. 

✓ Мені подобатися їздити в гості до дідусь і бабуся. 

✓ Вона подібна на мама. 

Повторіть назви місяців 

Місяці — Months: 

січень/січня (Gen.)/у січні (Loc.) January (Gen.)/in January (Loc.) 

лютий/лютого (Gen.)/у лютому 

(Loc.) 
February (Gen.)/in February (Loc.) 

березень/березня (Gen.)/у березні 

(Loc.) 
March (Gen.)/in March (Loc.) 

квітень/квітня (Gen.)/у квітні (Loc.) April (Gen.)/in April (Loc.) 

травень/травня (Gen.)/у травні (Loc.) May (Gen.)/in May (Loc.) 

червень/червня (Gen.)/у червні 

(Loc.) 
June (Gen.)/in June (Loc.) 

липень/липня (Gen.)/у липні (Loc.) July (Gen.)/in July (Loc.) 

серпень/серпня (Gen.)/у серпні 

(Loc.) 
August (Gen.)/in August (Loc.) 

вересень/вересня (Gen.)/у вересні 

(Loc.) 

September(Gen.)/in September 

(Loc.) 

жовтень/жовтня (Gen.)/у жовтні 

(Loc.) 
October (Gen.)/in October (Loc.) 

листопад/листопада (Gen.)/у 

листопаді (Loc.) 

November (Gen.)/in November 

(Loc.) 

грудень/грудня (Gen.)/у грудні 

(Loc.) 

December (Gen.)/in December 

(Loc.) 
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2. Тема: «Житло» 

Тематична лексика 

Українська 

Мова 

Англійська 

мова 

Абажур lampshade 

Балкон balcony 

Ванна bath 

ванна кімната bathroom 

вигляд  appearance 

Вішалка hanger 

вхід до приміщення  doorway 

газова плита  gas cooker 

Дах roof 

Дзеркало mirror 

Диван sofa 

вітальня  living-room 

кабінет   study 

Килим carpet 

книжкова шафа  bookcase 

комод  chest of drawers 

м’яке крісло armchair 

Кухня kitchen 

Ліжко bed 

Люстра chandelier 

Меблі furniture 

мікрохвильова піч microwave 

Поверх floor 

умивальник (мийниця) sink 

Спальня bedroom 

стінна шафа  closet 

сучасні зручності  modern conveniences 

Туалет toilet 

тумба  dressing table 

Тюль valance 

фіранка / штора curtain 

Холодильник refrigerator 

центральне опалення  central heating 

шафа  wardrobe 
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Моя квартира 

Моє ім’я  Паріс. Хочу розповісти про своє помешкання в 

Камеруні. Я живу разом із батьками у великому будинку на другому 

поверсі. Коли заходиш до квартири, відразу опиняєшся у великому і 

просторому передпокої. Біля однієї стіни — вішалка з куртками, 

пальтами та шафа для взуття, біля іншої — телефоний столик та м’який 

стілець. Прямо розташовані ванна кімната і туалет. У ванній кімнаті біля 

вмивальника та ванни стоїть пральна машина. Поруч — двері до кухні й 

вітальні, а з іншого боку, праворуч, вхід до дитячої кімнати й спальні 

батьків. Вікна у нас прикрашені фіранками та шторами. Підлоги 

застелені теплими килимами. 

У дитячій мешкаю разом із братом. Тут у нас просторо й світло. 

Ми маємо два ліжка, два крісла та два комп’ютерні столи. На столах є 

футляри з олівцями, ручками й маркерами, фотографії в рамках, кілька 

зошитів та багато інших дрібниць. Лівий кут кімнати займають книжкові 

полиці, шафи для одягу та іграшок.  

Поруч розташована спальня. Посередині кімнати — велике 

двоспальне ліжко, обабіч — два нічні столики, на них лампи з синіми 

абажурами, в кутку, що справа, — шафа-купе. На стіні висить красива 

картина. Стіни тут блакитного кольору. 

Наша вітальня — це затишне і величезне приміщення. Мені дуже 

подобається облаштування цієї кімнати. Перед вікном стоїть чималий 

диван. На ньому проводжу багато часу — сплю, читаю, слухаю музику, 

спілкуюся з друзями, п’ю чай. Біля дивана є стіл. Він зручний, має 

багато шухляд і одну тумбу. З обох сторін стола розміщені два м’які 

крісла. Стіни у вітальні персикового кольору. На них висять полиці з 

книгами.  

Кухня, думаю, надто мала для нашої сім'ї. Тут кухонний гарнітур: 

стіл, стільці, тумби, сервант із посудом. Біля стіни вмонтовано 

умивальник та газову плиту. Коло іншої стіни стоїть холодильник, а на 

тумбі — мікрохвильова піч. Ті двері, що ліворуч, ведуть на балкон. 

Ось таке наше помешкання в Камеруні. У гуртожитку, що в 

Тернополі, мені бракує домашнього комфорту. Приїжджайте до нас у 

гості й переконаєтесь, як у нас затишно. 
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Запитання до тексту 

1. З ким живе Паріс у Камеруні? 

2. На якому поверсі живе Паріс? Який це дім? 

3. Скільки кімнат у домі Паріса? Дайте назву кожній кімнаті. 

4. Що можемо побачити в передпокої? 

5. Де і біля чого стоїть пральна машинка?  

6. Що на вікнах та на підлозі у кімнатах? 

7. Як виглядає дитяча? Які речі розміщені у цій кімнаті. 

8. Що у спальні батьків Паріса? 

9. Чим вам запам’яталася вітальня Паріса? 

10.  Де проводить багато часу Паріс? Чому? 

11. Що розташовано під вікном вітальні? 

12. Чи є м’які крісла у вітальні? 

13. Якого кольору стіни вітальні? 

14. Велика чи мала кухня у Паріса? Що там можна побачити? 

15.  Чого не вистачає Парісові в гуртожитку? 

Завдання  

Складіть діалог-розпитування, поставивши своїм одногрупникам 

декілька цікавих питань про їхнє помешкання. 

Вправи на закріплення лексичного мінімуму 

Продовжіть речення 

1. Я живу з батьками у … .  

2. У великому і просторому коридорі (передпокої) є — … .  

3. Вікна у нас прикрашені … .  

4. Підлоги застелені … . 

5. У дитячій … . На столах … . Лівий кут кімнати займають … . Біля 

стіни, праворуч, … .  

6. У спальні можемо побачити … . 

7. У вітальні …, …, …., …, … . Стіл зручний, … . У вітальні є 

старовинний комод із … . На комоді стоять ….  

8. Кухня … . Тут кухонний гарнітур — … . Біля стіни … . Коло іншої 

стіни стоїть …, а на тумбі — … . Двері, що ліворуч, ведуть на … . 

9. У гуртожитку мені бракує … . 
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Поєднайте частини речень 

Я живу в новому будинку фіранки і штори. 

У коридорі є  теплими килимами. 

У ванній кімнаті біля вмивальника 

та ванни  

на другому поверсі. 

На вікнах  два ліжка, два крісла та два 

комп’ютерних столи. 

Підлоги застелені вішалка з куртками, пальтами, 

шафа для взуття, столик із 

телефоном та м’який стілець. 

У дитячій маємо шафи для одягу та іграшок, а 

також книжкові полиці. 

У спальні є  ми поставили пральну машину. 

На кухні бачимо кухонний 

гарнітур: 

 

сплю, читаю, слухаю музику, 

спілкуюся з друзями, п’ю чай. 

У вітальні на дивані я проводжу 

багато часу: 

велике двоспальне ліжко, шафа-

купе, два нічні столики, картина, 

невеличка люстра.  

Лівий кут дитячої займають  стіл, стільці, тумби, сервант із 

посудом, умивальник, газову 

плиту, холодильник, 

мікрохвильову піч.  

На місці крапок вставте пропущені літери. Прочитайте 

Я живу з батьк… у велик… будинк… на друг… поверсі. Відразу 

опиняєшся у велик… і просторому коридор… . Біля однієї стіни — 

вішалка з куртк…, пальт… та шафа для взуття, біля іншої — столик з 

телефон… . У ванній кімнаті ми поставили пральн… машин… . У 

дитячій (мати) ма… два ліжк…, два крісл… та два комп’ютерні столи. 

На стол… є футляри з олівц… й маркер… . Лівий кут займають шафи 

для одягу та іграшок, а також книжкові полиці. Біля стін…, праворуч, 

стоїть акваріум і тумба для телевізор… . Це — велик… двоспальн… 

ліжко. На стін… висить картина місцевого художник… . Над ліжк… 

висить невеличк… люстра. На диван… проводжу багато час… — сплю, 

чита…, слуха… музик…, спілку… з друзями, п’ю чай. Під вікн… 

знаходиться стіл. Таке наш… помешкання. Не супер модне, зате 

затишн… та гарн… . У гуртожит… мені бракує домашнього комфорту. 
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Правильно чи неправильно? 

• Паріс живе у маленькому будинку. 

• Коридор дуже малий і темний. 

• У коридорі є вішалка, шафа для взуття, столик із телефоном. 

• У ванній кімнаті нема пральної машини. 

• Дитяча — це світла і простора кімната. Тут є ліжка, стільці, 

комп’ютерні столи, шафи для одягу, книжкові полиці, акваріум, 

телевізор. 

• У спальні великий диван. 

• У вітальні немає м’яких крісел, дивана, комоду, там застелений 

тільки килим на підлозі й висить картина на стіні. 

• У кухні дуже багато місця. 

Відредагуйте речення 

✓ Я живу у велика простора квартира на другий поверсі. 

✓ У вітальні нема вішалка, шафа для взуття, столик з телефоном. 

✓ Біля вмивальник є пральна машина. 

✓ Разом із брат мешкаю в дитячій. 

✓ Поруч ви можете побачити спальня, дитяча, кухня, ванна.  

✓ Над ліжко висить невеличка люстра. 

✓ На дивані проводжу багато часу – спати, читати, слухати музику, 

спілкуватися з друзі, пити чай, їсти печиво. 

✓ Наше помешкання не супер модна, зате затишна та гарна.  

✓ У гуртожиток мені бракує домашнього комфорту. 

Синоніми 

Великий — чималий, гігантський. 

Тісний — обмежений (простір). 

Комфортний — зручний, практичний, комфортабельний. 

Новий — сучасний, модерний. 

Антоніми

вогкий — сухий  

рідний — чужий  

темний — світлий  

теплий — холодний  

тихий — неспокійний  

чистий — брудний 
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Опишіть малюнки, використовуючи запропонований план 

розповіді 

       

 

Вітальня       Спальня 

         

 

Кухня       Дитяча 

План опису картини 

1. Що зображено на малюнку (картині)? 

2. Що ви бачите на передньому плані, задньому плані, ліворуч, 

праворуч? 

3. Які емоції викликає у вас цей малюнок (ця картина)? 

4. Якщо на картині зображена людина, уважно придивіться до неї. 

Спробуйте описати. Розкажіть про емоційний стан (настрій) цієї 

людини (чи вона весела, сумна, втомлена, засмучена, радісна, 

занепокоєна, задоволена життям і т. д.)? 

5. Які кольори використав художник? Якого кольору предмети на 

малюнку? 

6. Чи подобається вам цей малюнок (ця картина)? Чому? 
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Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст 

Інтернет у моєму житті 

У теперішній час Інтернет  —  це невід’ємна частина нашого життя. 

Мільйони людей по всьому світу користуються всесвітньою мережею. 

Навіть нашу бабусі та дідусі освоїли комп’ютери і впевнено користуються 

ними. 

По-перше, Інтернет є найбільшою бібліотекою у світі. Тут можна 

знайти реферати й інформацію на будь-які теми: про погоду, новини,  

важливі наукові відкриття. Другою позитивною стороною Інтернету є чат. 

На мою думку, це досить гарний спосіб спілкування, бо ти одночасно 

можеш розмовляти з багатьма людьми, знайомитися та дізнаватися багато 

цікавого. Також я вважаю, що дуже зручною і корисною є Інтернет-пошта. 

Вона дозволяє нам пересилати і отримувати листи з різних кінців світу за 

лічені секунди, тоді як звичайною поштою це може зайняти тиждень або 

навіть більше. Ще однією позитивною стороною Інтернету є реклама і 

магазини. Тут ти можеш знайти будь-яку продукцію, подивитися ціну, 

магазини, де продається цей товар, та іншу інформацію, і за бажанням 

придбати. 

Однією з негативних рис Інтернету є віруси. Ти можеш занести 

вірус до свого комп’ютера, відкривши повідомлення, яке містить вірус, або 

просто скачавши текстовий файл. Тому потрібно встановлювати 

антивірусні системи або просто бути обережним з листами. Іншою 

негативною стороною Інтернету є віртуальні ігри.  

Для мене Інтернет має немале значення. Я нерідко користуюся ним 

для написання рефератів та повідомлень. Також я дізнаюся про погоду на 

декілька днів, якщо кудись від’їжджаю. Ще я щодня використовую 

електронну пошту та скайп, часто роблю покупки в Інтернет-магазинах. 

Інтернет є важливою і невід’ємною частиною сучасного світу, і ми 

вже не можемо уявити своє життя без нього. 
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ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС ДІЄСЛОВА 

І дієвідміна 
ІІ дієвідміна 

я                       - у (-ю) 

ти                     - еш (-єш) 

він                   

вона                 - е (-є) 

воно 

ми                    - емо (-ємо)  

ви                     - ете (-єте) 

вони                 - уть (-ють) 

я                       - у (-ю) 

ти                     - иш (-їш) 

він                   

вона                 - ить (-їть) 

воно 

ми                    - имо (-їмо)  

ви                     - ите (-їте) 

вони                 - ать (-ять) 

читати – to read 

я читаю 

ти читаєш 

він читає 

ми читаємо 

ви читаєте 

вони читають 

стояти - to stand 

я стою 

ти стоїш 

він стоїть 

ми стоїмо 

ви стоїте 

вони стоять 

писати – to write 

я пишу 

ти пишеш 

він пише 

ми пишемо 

ви пишете 

вони пишуть 

бачити – to see 

я бачу 

ти бачиш 

він бачить 

ми бачимо 

ви бачите 

вони бачать 

 

Прочитайте тексти. Використайте дієслова з дужок і утворіть 

відповідну форму теперішнього часу 

Моя кімната 

Це моя кімната. Вона красива, світла і тепла. На стінах …………… 

(висіти) картини і портрети моїх батьків та друзів. На стелі ……………  

(висіти) люстра. Ліворуч біля стіни ……………  (стояти) письмовий стіл і 

стілець. Праворуч біля вікна – диван. На підвіконні ……………  (стояти) 

кімнатні квіти. Навпроти дверей на невеликому столику – телевізор. Поруч 

з ним ……………  (стояти) крісло. На підлозі ……………  (лежати) 

килим. Мені дуже ……………  (подобатися) моя кімната, тому я завжди 

……………  (поспішати) додому. 
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Ми живемо в місті 

Наша сім’я …………….  (жити) у красивому місті. Тут новий 

будинок, велика квартира, де ми ……………  (мешкати). Я ……………  

(жити) разом із батьками. 

Мій батько – вчитель. Він …………….. (працювати) у математичній 

школі. Моя мати – лікар. Вона  …………… (працювати) у дитячій лікарні 

і щодня …………….. (поспішати). Мій брат ………………  (працювати) в 

педагогічному інституті. Я ………………  (навчатись) в університеті. 

Вранці ми …………….  (снідати) і теж ………………  (поспішати). 

Дайте відповіді на запитання 

1. У якому будинку ви живете? 

2. У якій квартирі живе ваша сім’я. 

3. Яка ваша адреса? 

4. На якому поверсі ваша квартира? 

5. Де працюють ваші батьки? 

6. Де ви вчитеся? 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Знайдіть речення у теперішньому часі. 

1) Дитина малює гарну картину. 

2) Він пішов у нове кафе. 

3) Студенти напишуть диктант швидко. 

4) Микола зробив цю вправу за 20 хвилин. 

 

2. Підберіть правильний переклад речення I am writing and reading. 

1) я пишу і читаю; 

2) я писав і читав; 

3) я буду писати і читати; 

4) я писатиму і читатиму. 

 

3. Підберіть правильний переклад речення I speak good Ukrainian 

language. 

1) я розмовляла українською мовою добре; 

2) я розмовляю українською мовою добре; 

3) я буду розмовляти українською мовою добре; 

4) я розмовлятиму українською мовою добре. 
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4. Підберіть правильний переклад речення We are reading the text. 

1) ми писали текст; 

2) ми читаємо текст; 

3) ми говорили про текст; 

4) ми думали про текст. 

 

5. Підберіть правильний переклад речення I do mу home work. 

1) я виконала домашнє завдання; 

2) я виконаю домашнє завдання; 

3) я виконую домашнє завдання; 

4) я буду виконувати домашнє завдання. 

 

6. Підберіть правильний переклад речення Students are listening to the 

text. 

1) студенти пишуть текст; 

2) студенти слухають текст; 

3) студенти читають текст; 

4) студенти говорять про текст. 

 

7. Оберіть правильний варіант. 

1) він читає, ми читаємо, ви читає; 

2) я пишу, ти пишеш, він пишу; 

3) він запитує, вона запитує, ви запитуєте; 

4) я їм, ти їси, вони їмо. 

 

8. Оберіть правильний варіант. 

1) я дивлюся, ти дивишся, він дивиться; 

2) ми вивчаємо, ви вивчаєте, вони вивчаю; 

3) я працює, він працює, ти працює; 

4) ви відпочиваєте, вони відпочивають, ми відпочиває. 

 

9. Оберіть правильний варіант. 

1) він дивиться, ми дивимося, ви дивитеся; 

2) я готую, ми готуємо, ти готує; 

3) він пропонує, ми пропонуємо, ви пропонують; 

4) я читаю, ти читаєш, він читаю. 

 

10. У якому рядку є всі дієслова? 

1) читати, писати, говорити, урок; 

2) побачити, вирішити, дати, зважити; 

3) поверх, будь ласка, Марійка, Оксана; 

4) кілограм, взяти, моя, твоя. 
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11. У якому рядку є всі дієслова? 

1) новий, старий, легкий, важкий; 

2) гуляти, писати, жити, купувати; 

3) швидко, добре, карта, вікно; 

4) працювати, любити, відповідати, вдома. 

 

12. Вказати рядок, у якому всі дієслова вжиті в неозначеній формі 

(інфінітиві): 

1) спочивати, митися, митимусь, читати; 

2) йти, спішити, посміхнутися, прочитано; 

3) сіяти, засіяти, засіяно, висіяти; 

4) спати, сидіти, висидіти, купувати. 

 

13. Вказати рядок, у якому всі дієслова вжиті в неозначеній формі 

(інфінітиві): 

1) вибирати, вибрати, вибиратиму, забирати; 

2) говорити, розповідати, думати, задумати; 

3) бажати, бажано, поважати, мріяти; 

4) працювати, попрацювати, працюючи, працюватиму. 

 

14. Вказати рядок, у якому всі дієслова вжиті в неозначеній формі 

(інфінітиві):  

1) вчити, вчитися, вчитимуся, вивчити; 

2) кликати, скликати, скликано, скликаючи; 

3) міряти, виміряти, зміряти, заміряти; 

4) підперти, підперто, підпертися, підпирати. 

 

15. Вказати рядок, у якому всі дієслова вжиті у теперішньому часі. 

1) продавала, продав, продали; 

2) купую, купуєш, купуватимуть; 

3) лежу, лежиш, лежимо; 

4)бережеш, бережете, збережеш. 

 

16. Вказати рядок, у якому всі дієслова вжиті у теперішньому часі. 

1) чесала, чешу, чешемо; 

2) люблю, любитиму, люблять; 

3) запитаєте, питають, питає; 

4) бережеш, бережете, бережемо. 
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МИНУЛИЙ ЧАС ДІЄСЛОВА 

Рід Число Закінчення Дієслово 

брати 

Дієслово 

вмиватися 

Чоловічий 

Жіночий 

Середній 

 

Однина 

-в 

-ла 

-ло 

брав 

брала 

брало 

вмивався 

вмивалася 

вмивалося 

 Множина -ли брали вмивалися 

Вставте пропущені літери 

1. Куди Таня ходи.....  вчора? Вчора вона ходи.....  в театр на виставу.  

2. А Микола та Андрій куди ходи..... вчора? Вони ходи….. на виставку. 

3. Ти ходи..... вчора на роботу? Ні, вчора я бу….. вдома.  

4. Куди Олег ходи.....     вчора? Він вчора ходи….. на футбол. 

5. Скльки часу трива….. вистава? Вона трива….. 2 години.  

6. Скільки часу трива….. фільм «Майкл Коллінз». Він трива.....  дві   з 

половиною години. 

7. Про що Петро та Оленка говори..... ? Вони говори….. про святкування 

Різдва. 

8. Леся думал.....  , що Олег люби….. котів.  

9. Він не зна.....  , що вона люби…..  шоколад. 

 

Запишіть речення, використавши дієслово у дужках у минулому 

часі 

1. Анна  …………… (бути) на роботі. 2. Пітер  …………… (бути) у 

школі. 3. Де ти, Джоанно, …………… (бути)? 4. Де ти, Ученно, 

…………… (бути)? 5. Ми …………… (бути) в нього. 6. Чи ви …………… 

(бути) в неї? 7. Вони не …………… (бути) в нас. 8. Марина не …………… 

(мати) грошей. 9. Михайло …………… (мати) багато часу. 10. Батько 

…………… (мати) багато справ. 11. Мій брат не …………… (мати) 

друзів. 12. Вони колись …………… (мати) квартиру в Тернополі. 13. Вони 

ніколи не …………… (мати) чорної машини. 
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Запишіть речення, використавши дієслово у дужках у минулому 

або теперішньому часі 

Колись він багато працював, а тепер він працює мало.  

1. Колись я завжди …………… (замовляти) каву, а тепер я 

…………… (замовляти) зелений чай. 2. Колись він …………… (спати) 

багато, а тепер він …………… (спати) мало. 3. Колись ми завжди 

…………… (пити) пиво, а тепер …………… (пити) сік. 4. Колись я 

…………… (могти) говорити іспанською мовою, а тепер не …………… 

(могти). 5. Колись ми завжди …………… (купувати) тістечка, а тепер ми 

…………… (купувати) виноград та яблука. 6. Колись ви …………… 

(ходити) до театру щотижня, а тепер ви …………… (ходити) дуже рідко. 

7. Колись вона …………… (працювати) багато, а тепер не …………… 

(хотіти). 8. Колись вона …………… (хотіти) бути журналісткою, а тепер 

вона …………… (хотіти) бути акторкою. 

 

Напишіть речення. Подані дієслова введіть у речення, відповідно 

змінивши їх: говорити, писати, вивчати, слухати, розповідати, пра-

цювати, відпочивати, любити, грати, відвідувати, робити, знати, 

готувати, дивитися, повторювати. 

1. Викладач ..…………… нові слова, потім …………….. текст. А 

що …………..… студенти? Вони уважно …………….. 2. Блесінг вже 

добре …………….. російською мовою, тепер вона ..…………… 

українську мову. 3. Він завжди цікаво ………..…… 4. Як ви 

…..…………? Ми ……………..  гуляти, ……..……… театр, кіно. 

5. Ученна …………..… у футбол? — Ні, він ………..…… у хокей. 

6. Я …………..… лист. А що ……..……… Джоанна? Джоанна і Теса 

зараз …………….. обід. 7. Я не ………..…… , коли бібліотека 

……………… 8. Зараз ми …………..… правило і нові слова, тому що 
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завтра ми ……………… диктант. 9. Після занять студенти …………… 

10. Чому ви не …………… телевізор? — Тому що я ………….…радіо. 

 

Складіть речення із поданих слів у теперішньому та минулому 

часі. Скористайтесь зразком 

Зразок: Я, читати, книжку. Я читаю книжку. Я читав книжку. 

1. Хлопчик, малювати, дерево ___________________________________ 

2. Студенти, виконувати, завдання _______________________________ 

3. Він, грати, у футбол _________________________________________ 

4. Мама, готувати, сніданок _____________________________________ 

5. Вони, працювати, вдома ______________________________________ 

6. Я, зустрічати, товариша ______________________________________ 

7. Ми, співати, пісню __________________________________________ 

8. Викладачка, читати, книжку __________________________________ 

9. Сьогодні, студенти, писати, модуль ____________________________ 

10. Марія, чекати, на подругу ____________________________________ 

  

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Напишіть у даному реченні дієслово у минулому часі. 

Взимку студенти … екзамен з української мови добре. 

1) будуть здавати; 

2) здають; 

3) здаватимуть; 

4) здали. 

 

2. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він повечеряв, вона повечеряла, вони повечеряли; 

2) я говорив, ти говорила, ми говоритимемо; 

3) він лікував, вони лікували, ми будемо лікувати; 

4) він купував, вона купуватиме, вони купують. 

 

3. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) вони розбагатіли, я розбагатіла, ми будемо багатіти; 

2) вони відпочили, я відпочила, він відпочив; 
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3) я пообіцяла, я буду обіцяти, я обіцятиму; 

4) він хотів, вона хотіла, вони хочуть. 

 

4. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він вчить, вона вчитиме, вони будуть вчити; 

2) він запізнюватиметься, вона запізнюється, він запізнювався; 

3) він запропонував, вона запропонувала, вони запропонували; 

4) він відповідав, вона відповідала, вони будуть відповідати. 

 

5. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) вона сподобалася, я сподобався, вони сподобалися; 

2) він розповів, вона розповіла, ми будемо розповідати; 

3) ми радили, ви радили, я раджу; 

4) він вечеряв, вона вечеряла, вони вечерятимуть. 

 

6. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він думав, вона думала, вони думатимуть; 

2) він говорив, вона говорила, вони говорили; 

3) він обіцяв, вона обіцяла, вони обіцятимуть; 

4) сидіти, я сидітиму, ти сидітимеш. 

 

7. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він курив, вона курить, вони курять; 

2) він дозволив, вона дозволила, вони дозволили; 

3) я займався, ти займаєшся, вони будуть займатися; 

4) він замовив, вона замовила, замовляти. 

 

8. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він вирішив, вона вирішила, вони вирішить; 

2) він дозволив, вона дозволила, вони дозволили; 

3) я дивився, вона дивилася, я буду дивитися; 

4) я співаю, він співав, співати. 

 

9. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він обідав, вона обідала, вони обідали; 

2) він вечерятиме, вона вечерятиме, вони вечеряли; 

3) він читав, вона читала, вони будуть читати; 

4) ти думатимеш, я думаю, він думав. 

 

10. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він ішов, вона ішла, вони ідуть; 

2) він їхав, вона їхала, вони їхали; 
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3) він обіцяв, вона обіцяна, вони обіцятимуть; 

4) я відпочивав, ти відпочиватимеш, вони будуть відпочивати. 

 

11. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він отримав, вона отримає, вони отримали; 

2) він візьме, вона візьме, вони візьмуть; 

3) я хотіла, він хотів, вони хотіли; 

4) він працював, вона працювала, вони працюватимуть. 

 

12. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він прочитав, вона прочитала, вони прочитали;  

2) він запізнився, вона запізниться, вони запізняться; 

3) він готував, вона готувала, вони готуватимуть; 

4) я подарую, ти подаруєш, він подарує. 

 

13. У якому рядку всі дієслова вжито у минулому часі? 

1) він обідав, вона буде обідати, вони будуть обідати; 

2) він вивчив, вона вивчила, вони вивчили; 

3) я займався, ти займаєшся, вони будуть займатися; 

4) я думаю, ти думав, воша думала. 

 

14. Вказати рядок, у якому всі дієслова вжиті у минулому часі. 

1) їв, їла, їло, їли; 

2) возив, возять, возили, везли; 

3) котять, котили, котив, котила; 

4) сиділа, сидітиму, сиділо, сиділи. 

 

15. Вказати рядок, у якому всі дієслова вжиті у минулому часі. 

1) бажали, бажаю, бажала, бажав; 

2) мокнув, мокло, мокнуло; 

3) летіла, летів, полетів, полетить; 

4) кричала, крикнула, кричу, кричав. 

 

16. Вказати рядок, у якому всі дієслова вжиті у минулому часі. 

1) радів, раділа, радітиму, зрадів; 

2) ніс, приніс, приносив, принесла; 

3) пролежав, лежав, лежатиме, лежали; 

4) крикнули, кричали, кричиш, кричав. 
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МАЙБУТНІЙ ЧАС ДІЄСЛОВА 

 
ВИД Дієвідміна Число Особа Закінчення Дієслова 

доконаний      піти 

  Одн. 1  

 

2  

3 

-у, -ю 

-еш, -єш 

-е, -Є 

піду 

підеш 

піде 

 І Множ. 1  

2 

3 

-емо, -ємо  

-ете, -єте  

-уть, -ють 

 підемо 

 підете  

 підуть 

 прилетіти 

 

 

 Одн. 1 

2  

3 

-у, -ю 

-иш 

-ить 

прилечу 

прилетиш 

прилетить 

 II Множ. 1  

2  

3 

-имо  

-ите 

-ать, -ять 

 прилетимо  

 прилетите  

 прилетять 

недокона- 

ний 
    читати 

  Одн. 1 

2  

3 

буду 

будеш 

буде 

+інфінітив буду читати будеш 

читати буде читати 

 

І і II Множ. 1 

2 

3 

будемо 

будете 

будуть 

+інфінітив  будемо читати  

 будете читати  

 будуть читати 

 Одн. 1  

2  

3 

інфініти

в 

-+ -му 

+ меш 

+-име 

читатиму 

читатимеш 

читатиме 

 І і II Множ. 1 

2  

3 

інфініти

в 

+-мемо  

+ мете 

+муть 

 читатимемо  

 читатимете  

 читатимуть 

 

 

Запишіть речення, поставте слова, які стоять у дужках, у 

відповідній формі 

1. Вранці ми  ………….……  (снідати). 2. Вдень я  ……….………, а 

батьки  ……….………  (навчатися, працювати). 3. Студенти  

…………….… українську мову (вивчати). 4. Вони вже добре  

………….……  українською (говорити). 5. Ви  ……….……… , де він  

…………….…  (знати, працювати)? 6. Коли викладач  ……….………  

правило, студенти  ………….……  вправи (повторювати, писати). 7. 

Я люблю  …………….…  (читати). 8. Ти  ……….……… телевізор 
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ввечері? — Ні, ввечері я  ……….…..…… (дивитися, гуляти). 9. Друзі  

…………………  у теніс (грати). 10. Петро  …………………  радіо, а я 

не  ……..…….……  радіо (слухати, любити). 11. Діти ще не  

…………………  (спати). 12. Що ви  …………………  завтра (робити)? 

13. Ми не  …………...……  урок (розуміти). 14. Ти  ……….………  

текст? Ні, я  ……..…….……  лист (писати, перекладати). 

 

Виконайте вправу за зразком 

Зразок: Студенти, вивчати українську мову, завтра. 

               Коли студенти будуть вивчати українську мову? 

     Вони вивчатимуть українську мову завтра. 

 

1. Батьки, неділя, відпочивати, на дачі. 2. Мама, слухати концерт, завтра 

ввечері. 3. Ми, дивитися фільм, ввечері. 4. Джон та Джоанна, оглядати 

місто, вранці. 5. Рональд, обідати, після занять. 6. Чарльз, писати диктант, 

завтра. 8. Ви, купувати книжки, п'ятниця. 9. Марія, писати лист, після 

обіду. 10. Дівчинка, співати пісню, на концерті. 

 

 Запишіть речення у формі майбутнього часу (обидві форми). 

Скористайтесь зразком 

Зразок: Студенти вивчали українську мову. Студенти вивчатимуть 

(будуть вивчати) українську мову. 

 

1. Оксана вчить урок. _____________________________________________ 

2. Ми повторюємо слова пісні разом. ________________________________ 

3. Максим відповідає на питання.___________________________________ 

4. Викладач питає, а студенти відповідають. __________________________ 

5. Віктор та Уляна пишуть вправи. __________________________________  

6. Сюзанна читає новий текст. ______________________________________ 
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7. Ви вивчали українську мову? _____________________________________  

8. Леся говорила англійською мовою. ________________________________  

9. Я не розумів китайську мову. _____________________________________ 

10. Маркес писав листи іспанською мовою. __________________________ 

11. Ти слухав радіо? ______________________________________________  

12. Ти дивилася вчора балет? _______________________________________  

13. Тато працював, а мама відпочивала. ______________________________ 

14. Назар готував сніданок. ________________________________________ 

15. Що робили студенти після занять? _______________________________ 

 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Знайдіть усі форми дієслова писати, які характерні для 

майбутнього часу. 

5) пишемо, написати, писало; 

6) писав, пишу, написали; 

7) писатиму, буде писати, напишемо; 

8) написала, пишуть, пишеш. 

 

2. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) буду показувати, ти показуватимеш, він показуватиме; 

2) дам, ти даси, він дав; 

3) ви говорите, ви говоритиме, вони говорять; 

4) я співатиму, ти співаєш, він співає. 

 

3. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) я лікуватиму, ти лікуватимеш, ми лікуємо; 

2) ми будемо вивчати, ми вивчатимемо, ми вивчимо; 

3) він пише, він виписувати, він виписуватиме; 

4) ви будете лікувати, ми будемо лікувати, вони лікують. 

 

4. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) я думаю, я думатиму, я буду думати; 

2) він буде знати, я буду знати, я знатиму; 

3) ми запрошуватимемо, я буду запрошувати, я запрошую; 

4) я танцюю, ти танцюєш, він танцює. 

 

5. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) ти відповідаєш, ми відповідаємо, ми будемо відповідати; 



 

33 

2) я говоритиму, ти говоритимеш, вони говоритимуть; 

3) ви снідатимете, ви снідати, вони снідатимуть; 

4) я говоритиму, ти говоритимеш, він говорить. 

 

6. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі?  

1) він пише, ми пишемо, вони пишуть; 

2) ти будеш думати, він буде думати, вони будуть думати;  

3) я запросив, ти запрошуватимеш, він запросить;  

4) ти купуватимеш, він купуватиме, ми купували.  

 

7. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) він знає, ми знаємо, ви знають; 

2) вони вчилися, я писатиму, ви пишете; 

3) я запросив, ти запрошуватимеш, він запросить; 

4) ти працюватимеш, він працюватиме, ми працюватимемо. 

 

8. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) я подарую, ти подаруєш, він подарує; 

2) ми відповідатимемо, ви відпочиватимете, я відпочиваю; 

3) ти будеш говорити, він говорить, ми говоритимемо; 

4) я буду співати, ти будеш співати, ми співаємо. 

 

9. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) я погуляю, він гулятиме, ми гулятимемо; 

2) ви будете вивчати, ми вивчатимемо, ми вивчаємо; 

3) він повторить, він буде повторювати, він повторює; 

4) я відповідаю, ти відповідаєш, ми відповідаємо. 

 

10. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

5) ви відповідатимете, вони відповідатимуть, я буду відповідати; 

6) я вмиваюся, він говорить, вони сміються; 

7) він буде розповідати, я буду розповідати, я розповідаю; 

8) ми говоритимемо, ви будете говорити, вони говорять. 

 

11. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) я відпочиваю, ти відпочиваєш, він відпочиває; 

2) я танцював, вона танцювала, ми будемо танцювати; 

3) вони відповідатимуть, вони будуть відповідати, я відповідатиму; 

4) я запитував, ти запитав, вони запитали. 

 

12. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) ви працюватимете, я працюватиму, ви працював; 
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2) ти будеш купувати, ти купуватимеш, я купуватиму; 

3) ти будеш розповідати, він буде розповідати, я розповідаю; 

4) я працюю, ти працюєш, він працює. 

 

13. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) я танцюю, ти танцюватимеш, ви танцюватимеш; 

2) я співала, ти співатимеш, він буде співати; 

3) вони запитуватимуть, я буду запитувати, я запитуватиму; 

4) я читаю, ти читаєш, він читає. 

 

14. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) ви будете читати, ми будемо читати, вони будуть читати; 

2) ти писатимеш, він писатиме, вони пишуть; 

3) він розповідав, я буду розповідати, я розповідаю; 

4) я співаю, ти співаєш, ми співаємо. 

 

15. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) писатиму, будеш дбати, напишуть, поборете; 

2) шануватимете, запам'ятайте, оволодівали, прийду; 

3) прочитає, гордитимешся, збережете, живуть; 

4) вчитимешся, дотримуєшся, буду наслідувати, ставатимуть. 

 

16. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) відстоюватиме, буду захищатися, обточиш, точив; 

2) молочу, молотитиму, молотитимеш, буду молотити; 

3) будуватимуть, перемагаєш, запалять, виконаєте; 

4) слухатимете, будуть грітися, гратимусь, прилетять. 

 

17. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) тримаєтесь, сміятимусь, будуть літати, подивитесь; 

2) гордитиметесь, ростиму, будеш вивчати, підніметься; 

3) будеш бігати, перевиконаємо, порівняють, злітають; 

4) здолають, купаємось, подбайте, будемо боротися. 

 

18. У якому рядку всі дієслова вжито у майбутньому часі? 

1) занесуть, побачимо, стелилося, сміятимусь; 

2) подивися, будуть вчити, держимося, купатимете; 

3) помиримось, змагатимуться, будуть друкувати, напишеш; 

4) тримаюся, зимуватимете, візьмуть, будеш мити. 
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ВИД ДІЄСЛОВА 

 

Недоконаний 

(означає незавершену, необмежену в 

тривалості дію в минулому, теперішньому або 

майбутньому) 

Доконаний 

(означає дію, що завершилася в минулому 

або неодмінно відбудеться в 

майбутньому) 

що робити? що робив? що робить ?  

що робитиме? що буде робити? 

що зробити? що зробив? що зробить? 

  

співати, виконувати заспівати, виконати 

 

!!! Запам’ятайте пари дієслів 

 

Недоконаний вид Доконаний вид 

читати, писати, лити, готувати, прочитати, написати, записати, 

налити, наготувати 

робити, їсти, розуміти, могти зробити, з'їсти, зрозуміти, змогти 

писати, подобатися, казати списати, сподобатися, сказати 

телефонувати, хотіти, питати, 

танцювати 

зателефонувати, схотіти, спитати, 

станцювати 

дарувати, думати, тримати, 

знайомитися, гуляти, снідати 

подарувати, подумати, потримати, 

познайомитися, погуляти, 

поснідати 

забувати, прибувати, відпочивати, 

вставати, давати, відкривати 

забути, прибути, відпочити, встати, 

дати, відкрити 

розказувати, показувати, 

відвідувати, отримувати, 

запитувати 

розказати, показати, відвідати, 

отримати, запитати 

закінчувати, купувати, 

повторювати 

закінчити, купити, повторити 

відповідати, сідати, розповідати відповіcти, сіcти, розповіcти 

Допомагати допомогти 

одягатися, повертатися одягнутися, повернутися 

іти, йти піти 

Брати взяти 

Повідомляти повідомити 

заходоти, виходити, приходити, 

знаходити 

зайти, вийти, прийти, знайти 
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ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. У якому рядку написані усі дієслова доконаного виду. 

1)дарувати, розуміти, прочитати; 

2)іти, взяти, сісти; 

3)вечеряти, пити, знайомитися; 

4)сказати, відпочити, вивчити.    

 

2. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

1) допомогти, забрати, сказати; 

2) розуміти, вчити, вивчити; 

3) запізнюватися, пропонувати, запропонувати; 

4) читати, писати, готувати. 

 

3. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

5) запросити, забути, вивчити; 

6) брати, взяти, давати; 

7) читати, прочитати, написати; 

8) дарувати, думати, говорити. 

 

4. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

1) обіцяти, пообіцяти, зателефонувати; 

2) розповідати, допомагати, дякувати; 

3) дозволити, читати, прочитати; 

4)радити, порадити, говорити. 

 

5. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

1) відпочивати, відпочити, передати; 

2) закінчувати, закінчити, сказати; 

3) говорити, купувати, купити; 

4) повторювати, показувати, відповідати. 

 

6. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

1) читати, купувати, закінчувати; 

2) передавати, радити, порадити; 

3) написати, купити, повторити; 

4) показати, відповісти, передати. 

 

7. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

1) розуміти, зрозуміти, запрошувати; 

2) брати, давати, дарувати; 

3) думати, подумати, говорити; 

4) дивитися, подивитися, сказати. 
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8. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

1) радити, порадити, думати; 

2) телефонувати, зателефонувати, обіцяти; 

3) розповідати, допомагати, дякувати; 

4) подобатися, сподобатися, відпочивати. 

 

9. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

1) закінчувати, закінчити, відповісти; 

2) показати, повторити, прочитати; 

3) купувати, купити, сказати; 

4) читати, писати, розуміти. 

 

10. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

1) розповісти, допомогти, подякувати; 

2) дозволити, дозволяти, передавати; 

3) показувати, показати, переказати; 

4) говорити, лікувати, додавати. 

 

11. У якому рядку всі дієслова доконаного виду? 

1) читати, прочитати, писати; 

2) написати, приготувати, зрозуміти; 

3) вчити, вивчити, розуміти; 

4) запізнитися, запропонувати, пропонувати. 

 

12. У якому рядку всі дієслова доконаного виду? 

1) забувати, забути, запрошувати; 

2) взяти, дати, брати; 

3) подарувати, подумати, сказати; 

4) дивитися, подивитися, зателефонувати. 

 

13. У якому рядку всі дієслова доконаного виду? 

1) відпочивати, відпочити, закінчити; 

2) передавати, передати, сказати; 

3) закінчувати, говорити, думати; 

4) порадити, купити, повторити. 

 

14. У якому рядку всі дієслова доконаного виду? 

5) готувати, приготувати, сказати; 

6) запізнитися, забути, взяти; 

7) дати, подарувати, дарувати; 

8) подивитися, дивитися, подумати. 
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15. У якому рядку всі дієслова доконаного виду? 

1) запросити, взяти, дати; 

2) брати, взяти, дати; 

3) дарувати, подарувати, думати; 

4) говорити, сказати, подивитися. 

 

16. У якому рядку всі дієслова доконаного виду? 

1) телефонувати, зателефонувати, обіцяти; 

2) розповідати, розповісти, допомогти; 

3) подобатися, сподобатися, читати; 

4) відпочити, прочитати, написати. 

 

17. У якому рядку правильно підібрана пара дієслів за видом? 

1) радити – радять; 

2) відповідати – відповідатимуть; 

3) передавати – передати; 

4) купувати – купують. 

 

18. У якому рядку правильно підібрана пара дієслів за видом? 

1) запрошувати – запросити; 

2) брати – дати; 

3) давати - не давати; 

4) говорити – говорила. 

 

19. У якому рядку правильно підібрана пара дієслів за видом? 

1) показувати – показую; 

2) забувати – забував; 

3) читати – прочитати; 

4) писати – пишу. 

 

20. У якому рядку правильно підібрана пара дієслів за видом? 

1) думати – буду думати; 

2) дивитися – подивитися; 

3) телефонувати – телефоную; 

4) відповідати – відповідатиму. 

 

21. У якому рядку правильно підібрана пара дієслів за видом? 

1) готувати – буду готувати; 

2) вчити – вивчити; 

3) запізнюватися – запізнюся; 

4) пропонують – пропонувала. 
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Прослухайте поезію, записуючи пропущені слова. Прочитайте. 

Перекладіть. Вивчіть вірш напам’ять  

ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА 

Василь Симоненко 

Ти знаєш, що ………………… — людина? ______________________ 

……… знаєш про це чи ні? ___________________________________ 

Усмішка …………… — єдина, ________________________________ 

Мука …………….. — єдина, __________________________________ 

Очі ………….. — одні. _______________________________________ 

Більше ……………… не буде. _________________________________ 

Завтра на ………………….. землі  ______________________________ 

Інші ходитимуть люди,  ______________________________________ 

………………. кохатимуть люди — ____________________________ 

Добрі, ласкаві й злі. __________________________________________ 

Сьогодні ………… для ………. — ______________________________ 

Озера, гаї, степи. ____________________________________________ 

І жити спішити треба. ________________________________________ 

Кохати спішити треба — _____________________________________ 

Гляди ж не проспи! __________________________________________ 

Бо …………… на землі — людина, _____________________________ 

І хочеш …………. чи ні — ____________________________________ 

Усмішка……………..— єдина, ________________________________ 

Мука …………… — єдина, ___________________________________ 

Очі …………… — одні. ______________________________________ 

 

Українська 

мова 

English 

lenguage 

Українська 

мова 

English 

lenguage 

що What злий angry 

про це about this для for 

усмішка Smile озеро lake 

мýка  anguish, (pain) степ steppe 

очі Eyes жити live 

одні Alone спішити hurry 

більше More кохати love 

завтра Tomorrow треба necessary 

на землі on earth гляди (дивись) look 

ходитимуть will walk не проспи don’t oversleep oneself 

(don’t miss) 

кохатимуть will love бо because 

добрий Good хотіти want 

ласкавий Affectionate чи ні or not 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

3. Тема: «Мій робочий день» 

Тематична лексика 

Українська 

Мова 

Англійська 

мова 

Бажати to wish 

Брудний dirty 

Уже already 

витирати(ся) to dry/wipe (oneself) 

вихідні дні weekends 

Виходити to go/come out 2. to leave 

Відпочивати rest 

Вільний free 

Все all/everything 

Учора yesterday 

Гігієна hygiene 

Година hour 

голити(ся) to shave (oneself) 

Готовий ready 

день (удень) day (at daytime) 

Доба 24 hours 

Довго for a long time 

домашні завдання homework 

дорогою (до) way (to) 

Завжди always 

Завтра tomorrow 

Зайнятий busy 

Закінчувати to finish 

Запізнитися to be late 

Запросити to invite 

Заснути to fall asleep 

застеляти/розстеляти ліжко to make the bed 

Заходити to go/come in 

Зачекати to wait 

звикати (до) get used to 

Звичайно of course 

Знати to know 

зробити манікюр/педикюр to have manicure/pedicure done 


