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ПЕРЕДМОВА 

Навчальний посібник з курсу «Університетська 

освіта в Україні» призначений для іноземних студентів 

довузівської підготовки факультету міжнародної освіти, 

які починають вивчати цей курс мовою навчання. 

Метою посібника є надання допомоги іноземним 

студентам щодо засвоєння основного змісту курсу 

«Університетська освіта в Україні», поповнення 

лексичного запасу новими словами й виразами, 

необхідними для їх навчання в університеті. Успішне 

оволодіння знаннями з дисципліни «Університетська 

освіта в Україні» сприяє більш легкому залученню 

іноземних студентів до майбутньої професійної діяльності.  

Дисципліна «Університетська освіта в Україні» 

допомагає створити інфраструктурні можливості студентів 

щодо побудови усвідомленої моделі формування 

кваліфікованого спеціаліста. Матеріали навчального 

посібника згруповано в 17 темах, кожна з яких містить 

текст, що розкриває основний зміст теми, а також вправи, 

питання для обговорення, що є своєрідним поурочним 

контролем для засвоєння іноземними студентами 

необхідної лексики.  
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У розділі лексика здійснюється презентація 

лексичних одиниць з даного курсу, які допомагають 

розумінню тексту, формують мовну компетенцію на 

лексичному рівні, а також сприяють розвитку й 

закріпленню навичок вимови в студентів. Під час 

викладання курсу лекційний матеріал поступово 

ускладнюється й наближається до звичайних для 

наукового стилю мовлення стандартів. 

Структуру навчального посібника представлено 

одним модульним блоком, після завершення якого 

проводиться підсумкова контрольна робота. Для 

перекладу термінології використовується поурочний 

українсько-англійський словник, що наводиться до кожної 

теми перед текстом. Наявність українсько-англійсько-

турецького словника в кінці навчального посібника 

допомагає студентам легко орієнтуватися в матеріалі теми, 

яка вивчається. 

Навчальний посібник «Університетська освіта в 

Україні» допомагає іноземним студентам сформувати 

уявлення про історію та структуру університету, вивчити 

організацію навчального процесу, засвоїти права та 

обов’язки іноземних громадян, необхідні для навчання в 

Україні. 
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ТЕМА 1 

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКА КРАЇНА 

  

Лексика 

Держава state 

Демократична democratic 

Європейська країна European country 

Іноземні гості foreign guests                                                                       

Незалежний independent 

Народні традиції folk traditions 

Українська їжа Ukrainian food  

На замовлення custom 

Національність nationality 

Населення population 

Південно-східна частина southeastern part 

Столиця capital 

Стародавні міста ancient cities 

Традиційна їжа traditional food 
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Читайте слова та словосполучення. 

Європейська країна, площа, національність, 

національні символи, кількість населення, громадяни, 

українська мова, українська культура. 

Чорне та Азовське моря, природні ресурси, гори Карпати, 

річка Дніпро, клімат, Правобережна та Лівобережна 

Україна. 

Київ, Харків, велике місто, науково-виробнича база, 

промисловий центр, підприємства. 

 

Прочитайте текст А. 

Україна є європейською країною. Україна 

знаходиться в південно-східній частині Європи. Територія 

України становить 603 700 км
2
 (шістсот три тисячі сімсот 

квадратних кілометрів). За площею Україна є найбільшою 

країною в Європі. 

Україна межує з Росією, Білоруссю, Польщею, 

Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. В 

Україні проживають люди різних національностей. 

Населення України становить близько 38 мільйонів 

осіб. За кількістю населення Україна знаходиться на 

сьомому місці в Європі.  
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За межами України, – у Росії, Канаді, США, 

Бразилії, Аргентині, Італії та багатьох інших країнах, – 

мешкає більше 12 мільйонів українців. 

Більшість громадян України – це українці. Вони 

мають свою мову та культуру.  

Дніпро – найбільша річка країни й третя в Європі. 

Дніпро поділяє країну на дві частини: Правобережну 

Україну та Лівобережну Україну.  

Столиця України – Київ. Це стародавнє, велике й 

гарне місто, яке знаходиться на березі річки Дніпро. 

На заході України є гори Карпати. На півдні країни 

знаходяться Чорне та Азовське моря. Україна багата на 

такі природні ресурси, як вугілля, газ, руди, залізо, метали, 

сіль. 

Клімат переважно помірний. Зима в Україні – 

холодна, літо – тепле. Весна в Україні починається в 

березні – квітні.  

В Україні є міста з великими портами: Одеса, 

Миколаїв, Маріуполь та інші. 

Україна – країна з розвиненою науково-

виробничою базою. В Україні багато промислових 

центрів: Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, 

Маріуполь та інші міста. Український промисловий 

потенціал включає машинобудування, виробництво 



9 

автомобілів, тракторів, тепловозів, турбін, літаків. На 

підприємствах виробляють сталь, цистерни, авіаційні 

двигуни, сільськогосподарську техніку, велосипеди, 

фотоапарати, одяг і продукти харчування. 

Також в Україні багато стародавніх історичних 

міст, таких як Київ, Львів, Чернігів, Харків, Полтава тощо. 

Багато туристів з усього світу щороку відвідують нашу 

країну. Україна славиться своїми курортами на узбережжі 

Чорного й Азовського морів.  

Взимку туристи приїжджають відпочивати на 

гірськолижні курорти до Карпат.  

Українська культура має багато спільного з 

культурними традиціями сусідніх країн, особливо Росії, 

Польщі, Угорщини та Туреччини.  

Україна – це прекрасна європейська країна 

можливостей для майбутніх студентів. Іноземні студенти 

можуть обрати для навчання будь-який університет 

України та здобути вищу освіту зі своєї майбутньої 

професії. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Де знаходиться Україна? 

Ваша відповідь: ____. 
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Контроль. Україна знаходиться в південно-східній 

частині Європи. 

2. З якими країнами межує Україна? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Україна межує з Росією, Білоруссю, Польщею, 

Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. 

3. Яка площа України? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Площа України становить 603 700 км
2
. 

4. Яка кількість населення України? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Населення України становить близько 40 

мільйонів осіб. 

5. Яка найбільша річка в Україні? 

Ваша відповідь: _____ . 

Контроль. В Україні найбільша річка – Дніпро. 

6. На які частини поділяє Україну Дніпро? 

Ваша відповідь: _____ . 

Контроль. Дніпро поділяє країну на дві частини: 

Правобережну Україну та Лівобережну Україну. 

7. Які моря омивають Україну?  

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. На півдні України є Чорне та Азовське моря. 
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8. Який клімат в Україні? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. В Україні клімат переважно помірний. 

9. Коли в Україні починається весна? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Весна в Україні починається в березні – квітні. 

10. Які є стародавні історичні центри в Україні? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. В Україні багато стародавніх історичних 

центрів, таких як Київ, Львів, Чернігів, Харків, Полтава 

тощо. 

 

ВПРАВА 2. Запишіть і запам’ятайте географічні назви. 

Євразія, Європа, Схід, Захід, Північ, Південь, 

Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Полтава, Харків. 
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ВПРАВА 3. Використовуючи текст, визначте істинні 

висловлювання (правда, неправда). 

  1. За площею Україна є найбільшою країною в Європі. 

 2. Дніпро поділяє країну на дві  частини: 

Правобережну Україну та Лівобережну Україну. 

 3. Близько 12 мільйонів українців проживають в інших 

країнах. 

 4. Україна знаходиться в центральній частині Європи. 

 5. В Україні є тільки одне море. 

 6. Одеса, Миколаїв, Маріуполь –  це великі порти  

України. 

 7. Львів і Полтава – це сучасні міста України. 

 8. Турбіни та літаки  не виробляються в Україні. 

 9. Україна багата на вугілля, газ, руди, залізо, метали, 

сіль. 

 10. Україна межує з Францією та Італією. 

 11. Населення України становить близько 38 мільйонів 

осіб. 

ВПРАВА 4. Допишіть цифри з тексту. 

 Територія України_______ км
2
. 

 Населення України_______ мільйонів осіб. 

 Українців за кордоном _______ мільйонів осіб. 
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ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 5. Дайте відповіді на 

питання. 

1. Яку назву має столиця вашої країни? 

2. Які найбільші міста вашої країни? 

3. З якими країнами межує ваша країна? 

4. Яка чисельність населення вашої країни? 

5. Що включає промисловий потенціал вашої країни? 

6. Яка мова є рідною у вашій країні? 

 

ВПРАВА 6. Прочитайте текст, складіть до нього план. 

Перекажіть текст за планом. 

 

Прочитайте текст Б. 

Символи України.  

В Україні є офіційні та неофіційні символи. 

Офіційні символи – це Державний Прапор, 

Державний Герб і Державний Гімн України. 

Національні символи – це вишиванка, рушник, 

український віночок та багато інших.  

Вишиванка – це свого роду генетичний код 

українця. Українські дівчата в давнину вишивали свої 

сорочки та рушники. Вишивали на одязі хрестиком, 

нитками різних кольорів. Чоловіки й жінки носили 

вишитий одяг під час свят. 
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Національним музичним інструментом українців є 

бандура. Це струнний інструмент з дуже ніжним красивим 

звучанням. 

Серед релігійних християн також часто згадують 

розписане пасхальне яйце, яке в народі має назву 

«писанка». Іноземні гості дуже люблять традиційні 

українські страви. 

Люди 

Люди в Україні доброзичливі, щирі, веселі, 

працьовиті та талановиті. Близько 70 відсотків українців 

живуть у містах і 30 відсотків – у сільській місцевості.  

Іноземним гостям подобаються українські пісні, які 

часто бувають щасливими та романтичними.  

Мова 

Рідна мова для українського народу – це українська 

мова. Сучасна українська мова розвивалась зі 

старослов’янських мов з ІХ по XVI століття. Найближчою 

до української мови є білоруська. 

Першою друкованою книгою сучасною 

українською мовою є «Енеїда» Івана Котляревського, яка 

з’явилася в 1798 р. Справжнім національним поетом 

України є Тарас Шевченко (1814 – 1861 рр.). 

Однією з найвидатніших письменниць XIX століття 

була Леся Українка. 
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Напишіть, які українські символи ви бачите на 

малюнках. 

1.______________________ 

 

2._______________________ 

 

3.______________________ 

 

4._______________________ 
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ВПРАВА 7. Дайте відповіді на питання. 

1. Які Ви знаєте офіційні символи України? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Офіційні символи – це Державний Прапор, 

Державний Герб, Державний Гімн України. 

2.  Які за характером люди живуть в Україні?  

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Люди в Україні доброзичливі, щирі, веселі, 

працьовиті та талановиті. 

3. Яка мова для населення України є рідною? 

Ваша відповідь:____. 

Контроль. Рідна мова для українського народу – це 

українська мова. 

4. Які національні символи є в українського народу? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Національні символи – це вишиванка, рушник, 

український віночок. 

 

ВПРАВА 8. Співвіднесіть ліву та праву частини 

таблиці. 

Моя страва 

Улюблена мова 

Державний Батьківщина 

Українська люди 
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Доброзичливі Прапор 

Національне  інструмент 

Музичний  вбрання 

 

ВПРАВА 9. Замість крапок вставте потрібні слова. 

1. Рідна мова для українського народу – це … 

2. Національним музичним інструментом українців є … 

3. Мені подобається спілкуватися на … 

4. Найбільша річка України й третя в Європі – це … 

5. Тарас Шевченко є національним … України. 

6. Генетичний код українця - це … 

7. Україна знаходиться в … частині Європі. 

Слова для довідки: південно-східній, рідній мові, 

бандура, вишиванка, українська мова, поетом, Дніпро. 

 

ВПРАВА 10. Користуючись відповідями на питання, 

розкажіть про українські офіційні та неофіційні 

символи. 



18 

ТЕМА 2 

УКРАЇНА – ЦЕ СУВЕРЕННА ТА НЕЗАЛЕЖНА 

ДЕРЖАВА 

 

  

 

Лексика: 

Відмітний знак distinctive sign 

Влада power 

Герб emblem 

Гімн anthem 

Державне свято national holiday 

Закон law 

Конституція Constitution 

Міжнародна організація international organization 

Монета coin 

Небо sky 

Прапор flag 
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Продовження таблиці 

Пшениця wheat 

Референдум referendum 

Співробітництво cooperation 

Стародавній ancient 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Державне свято, референдум, стародавній. 

Служба безпеки, подія.  

Конституція, державна мова.  

Функція, співробітництво, міжнародна організація. 

Урочиста пісня, символ.  

Герб, прапор, гімн. 

Відмітний знак, документ, монета.  

Небо, пшениця. 

 

Прочитайте текст А. 

У 90-ті роки ХХ століття було створено нову 

незалежну державу – Україну. У незалежній Україні 

відбулися великі політичні, економічні та соціальні зміни. 

Україна визначила свою територію й кордони. Для захисту 

країни створили армію, службу безпеки, митну та 

прикордонну служби. Державною мовою в Україні є 



20 

українська мова. Сьогодні Україна – це суверенна, 

незалежна, демократична держава. 

24 серпня 1991 року було проголошено 

незалежність України. Тепер цей день – державне свято – 

День Незалежності України. Незалежність України 

визнано країнами світу. 

Держава Україна є дуже привабливою країною для 

навчання іноземних студентів. Україна приймає на 

навчання студентів з різних країн світу. Іноземні 

громадяни, які приїжджають до України з інших країн, 

живуть, навчаються та працюють відповідно до 

українських законів. Основний Закон України – це 

Конституція. 

Конституція України була затверджена Верховною 

Радою України 28 червня 1996 року. Відтоді 28 червня – 

це святковий день, який називається День Конституції 

України. 

Усі органи державної влади підпорядковуються 

Конституції. 

Конституція України регулює найважливіші сфери 

життя держави. В Україні Конституція гарантує людям 

право на життя, гарантує захист здоров’я та власності 

громадян. 
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Протягом тривалого часу Україна проводить 

активну зовнішню політику й бере участь у роботі  

міжнародних організацій. 16 вересня 2014 року Україна 

зробила остаточний вибір у бік Європи. 

 

Прочитайте текст Б. 

Кожна незалежна, демократична держава має свої 

символи – герб, прапор і гімн. Державні символи України 

визначає Конституція. Національна символіка 

України – герб, прапор і гімн. Це є відображенням 

головної національної ідеї українців: єдність, 

традиції, демократичний республіканський лад 

Герб – це відмітний знак держави. Герб держави є 

на печатках, документах, монетах. Державний Герб 

України – це золотий тризуб (тризубець) на синьому щиті. 

Тризуб – це дуже стародавній символ. У Х столітті тризуб 

був символом князів, його зображували на монетах. Кожне 

місто України має свій герб. 

Прапор – це офіційний символ держави, він може 

мати один або кілька кольорів. Прапор України має два 

кольори – блакитний та жовтий. Прапор України 

символізує блакитне небо над пшеничним полем. 
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Гімн – це урочиста пісня. Він звучить під час 

важливих подій в житті країни. Державним Гімном 

України є пісня «Ще не вмерла України і Слава, і Воля» – 

слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. 

Гімн України співають і слухають стоячи. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке Конституція? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Конституція – це основний закон України.  

2. Коли Україна святкує День Незалежності? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. День Незалежності України – 24 серпня. 

3. Коли Україна святкує День Конституції? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. День Конституції України – 28 червня. 

4. Що визначає Конституція України? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Конституція України регулює найважливіші 

сфери життя держави. В Україні Конституція гарантує 

людям право на життя, гарантує захист здоров’я та 

власності громадян. 
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5. Які державні символи України ви знаєте? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Державні символи України – це  герб, прапор і 

гімн. 

6. Що символізує прапор України? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Прапор України символізує блакитне небо над 

пшеничним полем. 

7. Що таке герб? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Герб  – це відмітний знак держави, він є на 

печатках, документах, монетах. 

8. Що таке гімн? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Гімн – це урочиста пісня. Він звучить під час 

важливих подій в житті країни. 

 

ВПРАВА 2. Запишіть і запам’ятайте нові слова. 

День Незалежності, День Конституції, Організація 

Об'єднаних Націй (ООН), Організації з безпеки й 

співробітництва в Європі (ОБСЄ), герб, гімн, прапор, 

державна мова, небо над пшеничним полем. 
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ВПРАВА 3. Складіть з поданими словами 

словосполучення. 

Конституція, держава, символи, день, урочиста, 

блакитне, герб, закон, організація. 

 

ВПРАВА 4. Оберіть правильну відповідь. 

1. Прапор України має 

а) один колір; 

б) два кольори; 

в) три кольори. 

2. Урочиста пісня держави – це 

а) герб; 

б) прапор; 

в) гімн. 

3. Як називається Основний Закон України? 

а) Конституція; 

б) кодекс; 

в) документ. 

4. Кожне місто України має свій 

а) закон; 

б) герб; 

в) кодекс. 
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ВПРАВА 5. Перевірте себе, використовуючи текст. 

Визначте істинні висловлювання (правда, неправда). 

1. Герб  – це відмітний знак держави. 

2. Міста України не мають свого герба. 

3. Символи держави регулюють найважливіші сфери 

життя українського народу. 

4. Гімн – це урочиста пісня. 

5. Прапор – це офіційний символ держави. 

6. Офіційною мовою в Україні є французька мова. 

7. 28 червня – це святковий день, який називається День 

Конституції України.  

8. Основний Закон України – це Конституція. 

9. Державне свято – День Незалежності України – 

святкують навесні. 

10. Гімн України співають і слухають стоячи. 

 

ВПРАВА 6. Допишіть речення. 

1. Державні символи України – це …  

2. Державний Герб України – це …  

3. Державний Прапор України має два кольори: …  

4. Прапор України символізує …  

5. Державним Гімном України є … 

6. Конституція – це … 

7. 28 червня – це святковий день, який називається … 

8. 24 серпня – це святковий день, який називається …  
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ВПРАВА 7. Випишіть з тексту 10 іменників і доберіть 

до них форму множини. 

Наприклад: прапор – прапори. 

 

ВПРАВА 8. Випишіть з тексту 3-5 дієслів і 

провідміняйте їх за особами.  

Наприклад:  

навчатися 

я навчаюся ми навчаємося 

ти навчаєшся ви навчаєтеся 

він, вона, 

воно 

навчається вони навчаються 

 

ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 9. Дайте відповіді на 

питання. 

1. Чому 24 серпня Україна святкує День 

Незалежності? 

2. Які зміни відбулися в незалежній Україні? 

3. Які є національні свята у вашій країні? 
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ТЕМА 3 

УКРАЇНА –ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА ЄВРОПИ 

  

Лексика: 

Державна мова official language 

Демократичний democratic 

Депутат deputy 

Держава state 

Державна мова official language 

Конституція Constitution 

Контролювати control 

Незалежний independent 

Обирати choose 

Основний basic 

Парламент parliament 

Президент president 
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Продовження таблиці 

Прем’єр-міністр prime Minister 

Прокуратура prosecutor's office 

Суд court 

Уряд government 

Функція function 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Держава, парламент, президент. 

Уряд, суд, демократичний, незалежний. 

Влада, орган влади, закон, Конституція. 

Обирати, депутат, виконувати, глава. 

Контролювати, прем’єр-міністр. 

Державна мова, функція. 

Співробітництво, головний = основний. 

 

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

1       1 

Приклади: Україна – це суверенна, незалежна, 

демократична держава. 

Україна – це держава з розвиненою освітою та наукою. 

Держава – це сукупність органів, які здійснюють 

керівництво населенням. 
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Прочитайте текст. 

Сьогодні Україна – це суверенна, незалежна, 

демократична держава. 

Держава – це сукупність органів, які здійснюють 

керівництво населенням і територією країни. 

Держава має владу. Влада здійснюється через 

державні органи України – це парламент, уряд, президент, 

суд, прокуратура, армія, поліція. 

Політична система, у якій влада належить народу, 

називається демократією.  

У демократичній системі громадяни країни 

обирають парламент і президента. Демократична держава 

повинна захищати права громадян на свободу слова та на 

свободу інформації. 

Демократична держава має три головні органи 

влади: 

 законодавчу (парламент); 

 виконавчу (уряд); 

 судову (суд 

Україна має основний закон – Конституцію. 

Конституція говорить, що Україна – це президентсько-

парламентська держава. Глава держави – це Президент.  

Президенту допомагає уряд – Кабінет Міністрів. 

Головна особа в Кабінеті Міністрів – це Прем’єр-міністр. 
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Це є виконавча влада. Виконавча влада – це уряд. Уряд 

здійснює керівництво країною. 

             Законодавча влада у країні – це Верховна Рада або 

Парламент України, вона видає закони.  

Верховна Рада України вирішує багато різних 

питань, що стосуються життя держави. 

Верховна Рада України налічує 450 (чотириста 

п’ятдесят) депутатів. Народ України обирає депутатів і  

президента  на 5 років.  

Органи судової влади України – це Конституційний 

Суд, Верховний Суд та інші суди. Суд – орган судової 

влади. Суди карають тих, хто порушує закони. В Україні 

тільки суд визначає винність людини. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке держава? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Держава – це сукупність органів, які 

здійснюють керівництво населенням і територією країни.  

2. Які органи влади має демократична держава? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Демократична держава має три головні органи 

влади: законодавчу, виконавчу та судову. 
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3. Як називається парламент України? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Парламент України називається Верховною 

Радою. 

4. Які питання вирішує Верховна Рада України? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Верховна Рада – це орган законодавчої влади, 

який розробляє та ухвалює закони. Верховна Рада України 

вирішує багато різних питань, що стосуються життя 

держави. 

5. Як називається головний орган виконавчої влади? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Кабінет Міністрів України (уряд) – це 

головний орган виконавчої влади. 

6. Коли було обрано першого Президента України? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. 1 грудня 1991 року громадяни обрали першого 

Президента України Леоніда Кравчука. 

7. Яким органом влади є Верховна Рада? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Верховна Рада – це орган законодавчої влади, 

який розробляє та ухвалює закони.  

8. На скільки років обирають Президента України? 

Ваша відповідь: ______. 
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Контроль. Президента України обирають на 5 років. 

 

ВПРАВА 2. Запишіть і запам’ятайте назви органів 

державної влади в Україні. 

Верховна Рада України, Президент України, 

Кабінет Міністрів України (уряд), Конституційний Суд 

України, Верховній Суд України. 

 

ВПРАВА 3. Поясніть значення наведених 

словосполучень. 

• Демократична держава; 

• Кабінет Міністрів; 

• Верховна Рада; 

• Конституційний Суд. 

 

ВПРАВА 4. Заповніть таблицю: розподіліть подані 

іменники за родами.  

 Наприклад: 

чоловічий рід середній рід жіночий рід 

газ населення частина 

 

Газ, населення, частина, країна, площа, місто, 

половина, територія, гора, низовина, висота, річка, озеро, 

нафта, схід, руда, клімат, степ, море, повітря, липень, 
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республіка, незалежність, закон, влада, суд, держава, 

влада, парламент, господарство, президент, армія, депутат, 

уряд, суддя, студент, видобуток, промисловість, чай, 

курорт, овочівництво, пам’ятник, традиція, людство, діяч.  

 

ВПРАВА 5. Замість крапок вставте потрібні слова. 

1. Глава держави України – це … 

2. Верховна Рада України налічує 450 … 

3. Орган судової влади - … 

4. … ухвалює закони, призначає уряд країни. 

5. Виконавча влада – це …  

6. Україна є … республікою. 

 

Слова для довідки: парламентсько-президентською, 

депутатів, Президент, уряд, суд, Верховна Рада. 

 

ВПРАВА 6. Оберіть правильну відповідь. 

1. Де знаходиться Україна? 

а) на сході Європи; 

б) на півдні Європи; 

в) на заході Європи. 

 

2. Як називається найбільша річка України? 

а) Дунай; 
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б) Дністер; 

в) Дніпро. 

3. На які дві частини поділяє Україну річка Дніпро? 

а) Північну та Південну Україну; 

б) Західну й Східну Україну; 

в) Лівобережну та Правобережну Україну. 

 

4. Скільки квадратних кілометрів становить територія 

України?  

а) 600,0 тисяч км
2
; 

б) 603,7 тисяч км
2
; 

в) 607,3 тисяч км
2
. 

 

5. Кому належить влада в демократичній державі? 

а) народу; 

б) президенту; 

в) парламенту. 

 

6. Людей якої національності найбільше в Україні? 

а) українців; 

б) росіян; 

в) білорусів. 
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7. Скільки депутатів у Верховній Раді України?  

а) 450 депутатів; 

б) 140 депутатів; 

в) 400 депутатів. 

 

8. Чим займається судова влада в Україні? 

а) розробляє закони держави; 

б) виконує закони держави; 

в) контролює виконання законів держави. 

 

9. Президент України – це … 

а) розробляє закони держави; 

б) виконує закони держави; 

в) контролює виконання законів держави. 

 

10. Кабінет Міністрів України – це … 

а) головний орган законодавчої влади; 

б) головний орган виконавчої влади; 

в) судова влада. 

  



36 

ВПРАВА 7. Випишіть з тексту 10 прикметників і 

утворіть форми чоловічого, жіночого, середнього родів 

та множини.  

Наприклад: 

чоловічий 

рід 

жіночий рід середній рід множина 

великий велика велике великі 

 

ВПРАВА 8. Випишіть з тексту 3-5 дієслів і 

провідміняйте їх за особами.  

Наприклад:  

навчатися 

я обираю ми обираємо 

ти обираєш ви обираєте 

він, вона, 

воно 

обирають вони обирають 
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ВПРАВА 9. Використовуючи рисунок 1, розкажіть про 

головні органи державної влади в Україні.  

 

ТРИ ГОЛОВНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Законодавча влада Виконавча влада Судова влада

Розробляє закони Виконує закони 

Здійснює

правосуддя згідно з 

законами

 

Рисунок 1 - Теорія розподілу влади 

 

Законодавча влада розробляє закони держави. 

Парламент України називається Верховною Радою. 

Виконавча влада виконує закони держави. Кабінет 

Міністрів (уряд) – це головний орган виконавчої влади. 

Судова влада контролює виконання законів. Органи 

судової влади України – Конституційний Суд, Верховний 

Суд та інші суди. 
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ВПРАВА 10. Використовуючи рисунок 2, розкажіть про 

демократичні права громадян.  

 

ДЕМОКРАТИЧНІ 

ПРАВА 

ГРОМАДЯН

ПРАВО ОБИРАТИ ОРГАНИ ДЕРЖАВИ

РІВНІСТЬ УСІХ ГРОМАДЯН ПЕРЕД 

ДЕРЖАВОЮ ТА ЗАКОНОМ

ПРАВО НА ОБ’ЄДНАННЯ В ПОЛИТИЧНІ 

ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРАВО ГРОМАДЯН НА СВОБОДУ СЛОВА ТА 

СВОБОДУ ІНФОРМАЦІЇ

 

Рисунок 2 - Демократичні права громадян 

 

Демократична держава повинна захищати права 

громадян на свободу слова та свободу інформації. 

Без свободи слова та свободи інформації 

громадянин не може прийняти самостійне рішення щодо 

вибору органів влади. 
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ТЕМА 4 

КИЇВ – СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ 

  

 

Лексика 

Давнина antiquity 

Історія history 

Залізничний вузол     railway junction 

Загальна площа total area 

Колір color 

Мешканці residents 

Найстародавніше the oldest 

Столиця capital 

Поселення settlement 

Північ North 

Хрещатик Khreshchatyk 

Харчова промисловість  food Industry 
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Читайте слова та словосполучення. 

Історія, давнина, століття, стародавнє культурне 

місто. 

Населення, посольства іноземних держав. 

Індустріальний центр, підприємства. 

Річка Дніпро, річковий порт, вокзал. 

Вулиця Хрещатик, Майдан Незалежності, Софійський 

собор, Києво-Печерська лавра, Андріївська церква, Золоті 

ворота. 

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

1               1 

Приклад: Київ – це політичний, культурний та 

науковий центр країни. 

 

Прочитайте текст. 

Ласкаво просимо до України! В Україні є багато 

великих міст, але Київ є найбільшим містом України. 

Київ – одне з найстаріших міст нашої країни. Йому 

більше ніж 1500 років. Історія Києва пов’язана з появою на 

Київських горах трьох братів – Кия, Щека, Хорива та їх 

сестри Либідь. Історики стверджують, що назва міста 

походить від імені старшого брата – Кия. 
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Місто Київ розташоване на півночі України. 

Загальна площа Києва становить 839 квадратних 

кілометрів. 

Станом на 1 жовтня 2019 року населення Києва 

становило близько 3 мільйонів мешканців. 

Київ – це політичний, економічний, культурний та 

науковий центр країни. У столиці працюють Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів, тут знаходиться 

Адміністрація Президента України та посольства 

іноземних держав. 

Столиця України – найбільший науковий центр 

держави. Тут знаходиться Національна академія наук 

України, а також понад 400 навчальних закладів. 

Київ – один із великих індустріальних центрів 

України. У Києві знаходяться заводи та підприємства 

різних галузей промисловості: харчової, хімічної та легкої. 

Місто розташоване на берегах річки Дніпра. Саме 

тому Київ є великим річковим портом країни. Дніпро 

сполучає столицю з Чорним морем і забезпечує Україні 

торгівельні зв’язки з різними країнами Європи. Київ є 

потужним залізничним вузлом України. Тут діє мережа 

вокзалів і станцій. Також у Києві є два великих 

міжнародних аеропорти – Жуляни та Бориспіль.  
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Головна вулиця Києва – Хрещатик. Вона дуже 

широка та красива.  

Одним з головних місць у Києві є Майдан 

Незалежності. Він поєднує три головних вулиці Києва – 

Хрещатик, Інститутську та Героїв Небесної Сотні. Жодна 

значна подія не відбувається без участі Майдану 

Незалежності. Саме Майдан у 2014 році став свідком 

революційних подій в Україні. 

Київ вважається великим театральним і музичним 

центром. У місті працює близько  35 театрів і концертних 

залів та 32 музеї.  Також у Києві  є багато історичних 

пам’яток, стародавніх культурних місць, музеїв, театрів і 

парків. Відомі пам’ятки архітектури – Софійський собор, 

Києво-Печерська лавра, Андріївська церква, знамениті 

Золоті ворота. 

Київ здавна славиться своїми спортивними 

традиціями. Одним з улюблених видів спорту в киян є 

футбол. Київське «Динамо» в Європі вважається сильною 

командою. У місті близько 24 стадіони. 

Тисячі людей бажають відвідати це чудове місто. 

Ласкаво просимо до української столиці! 
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ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Яка назва столиці України? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Столиця України – Київ. 

2. Де розташований Київ? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Місто Київ розташоване на півночі України. 

3. Як називається головна вулиця Києва? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Головна вулиця Києва – Хрещатик. 

4. Які галузі промисловості  розвиваються в столиці 

України? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Київ – один із великих індустріальних центрів 

України. У Києві знаходяться заводи та підприємства 

різних галузей промисловості: харчової, хімічної та легкої. 

5. Який вид спорту серед киян найпопулярніший? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Найпопулярніший вид спорту у киян – футбол. 

6. Назвіть найвідоміші пам’ятки архітектури в Києві? 

Ваша відповідь: ____. 
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Контроль. У Києві є багато визначних історичних 

пам’яток: Софійський собор, Києво-Печерська лавра, 

Андріївська церква,  Золоті ворота, Маріїнський палац. 

ВПРАВА 2. Розкрийте дужки та запишіть правильно 

речення. 

1. В Україні є багато (велике місто). 2. Київ – столиця 

(Україна). 3. Місто (розташований) на півночі України.  

4. (Головні) вулиця Києва – Хрещатик. 5. Місто 

розташоване на (берег) річки Дніпра. 6. Також у Києві є 

(дві) великих міжнародних аеропорти – Жуляни та 

Бориспіль. 7. Через Київ проходять (потяг) внутрішнього й 

міжнародного сполучення. 8. Київ — один із ( великий 

індустріальний центр) України. 

ВПРАВА 3. Замість крапок вставте потрібні слова з 

тексту та запишіть речення. 

1. В Україні є багато … міст.  

2. Місто … розташоване на півночі України.  

3. На території столиці … близько 3 мільйонів мешканців.  

4. Місто розташоване на … річки Дніпра 

5. Київ є потужний … вузол.  

6. Столиця України – найбільший … центр держави. 

7. Головна вулиця Києва – це… 

Слова для довідки: Київ, залізничний, науковий, 

берегах, мешкає, Хрещатик, великих.  
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ВПРАВА 4. З поданими словами складіть та запишіть 

речення.  

Зразок: тисячі, місто, відвідати, людей, чудове, це, 

бажають – тисячі людей бажають відвідати це чудове 

місто. 

1. Хрещатик, Києва, вулиця, головна.  

2. України, центр, Київ, культурний, політичний, і. 

3. Україні, великих, є, багато, міст, В. 

4. Вузол, потужний, Київ, залізничний. 

5. У місті, стадіонів, близько, 24. 

 

ВПРАВА 5. З поданих слів утворіть словосполучення.  

Зразок: Харчова промисловість 

найбільше     команда  

історичні              вузол 

залізничний     місто 

спортивна               вулиця 

головна    аеропорт 

річковий    пам’ятки 

міжнародний    порт 

 

ВПРАВА 6. Перевірте себе, використовуючи текст. 

Визначте істинні висловлювання (правда, неправда). 

1. Києву  більше 1500 років.  
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2. Назва столиці пов’язана з появою на Київських горах 

трьох братів – Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либідь, 

історики стверджують, що назва міста походить від імені 

старшого брата – Кия. 

3. Місто Київ розташоване на півночі України, загальна 

площа Києва – 839 квадратних кілометрів. 

4. У Києві є один міжнародний аеропорт – Жуляни. 

5. Одним з головних місць у Києві є Майдан Незалежності. 

6. Місто розташоване на березі річки Дунай. 

7. Київ є великим річковим портом країни. 

8. Головна вулиця Києва – Сумська. 

9.  У 2014 році Майдан Незалежності став свідком 

революційних подій в Україні. 

10. У місті є близько 35 театрів і концертних залів та 32 

музеї. 

11. Одним з улюблених видів спорту українців є волейбол. 

 

ВПРАВА 7. Запишіть у зошит 8−10 нових слів, які ви 

вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА 8. Випишіть з тексту 10 іменників і доберіть 

до них форму множини.  

Зразок: вулиця  –  вулиці; місто – міста.  
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ТЕМА 5 

ХАРКІВ – СТУДЕНТСЬКЕ МІСТО 

  

 

Лексика: 

Архітектурні пам’ятки architectural monuments 

Велике місто big city 

Державний театр state theater 

Дзеркальний струмінь "Mirror jet" 

Електротехнічна 

промисловість 

electrical industry 

Найстаріша вулиця the oldest street 

Осередок center 

Пам’ятник monument 

Підприємство enterprise 

Площа area 

Промисловість industry 

Розташовано located 

Схід East 
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Читайте слова та словосполучення. 

Столиця України, перша столиця. 

Місто Харків, велике місто, маленьке містечко, старе 

місто, велике й величне місто. 

Візитна картка, культурне життя. 

Історичні та архітектурні пам’ятки. 

Марафонські перегони, велопробіги. 

Промисловий центр, культурний центр. 

Держпром, площа Свободи. 

Транспорт, громадський транспорт. 

Символ міста, Дзеркальний струмінь. 

Театр опери та балету, центральний сад, парк культури. 

Ринок продуктів і одягу. 

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

                                                1                1 

Приклади: Харків – це красиве місто України.  

 

Прочитайте текст. 

Харків - красиве місто України, з великою історією 

та цікавим культурним життям. Харків – це друге за 

розміром місто України. Його було засновано 1654 - го 

року. Харків називають «першою столицею». З 1919 по 

1934 роки він був столицею України. У Харкові проживає 
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близько 2 000 000 осіб. Харків – це друге за кількістю 

населення місто України. 

Це великий науковий, культурний і промисловий 

центр країни. 

Харків називають містом науки й студентів, адже 

тут багато навчальних закладів, у яких навчаються 

українські та іноземні студенти. У Харкові близько  

160 тисяч студентів, у тому числі 12 тисяч іноземних 

студентів, які здобувають освіту в 36 вищих навчальних 

закладах міста. Харківські університети готують 

інженерів, медиків, економістів, юристів, фармацевтів, 

працівників культури. 

Харків – великий індустріальний центр. У Харкові є 

великі заводи, підприємства різної промисловості. 

Відомими архітектурними пам’ятками Харкова є 

Держпром, пам’ятник Тарасу Шевченку, площа Свободи, 

Дзеркальний струмінь тощо. 

Держпром, або Будинок державної промисловості, 

– це перший «український хмарочос», який було 

побудовано в 1925 році. 

Найстарішою вулицею Харкова є Сумська – дорога 

на місто Суми. 

У центрі Харкова знаходиться Сад імені Тараса 

Шевченка, у якому встановлено пам’ятник великому 
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українському поетові Тарасу Шевченку. У місті також є 6 

державних театрів, 21 музей і 15 кінотеатрів. Харківський 

національний академічний театр опери та балету імені  

М. В. Лисенка відомий далеко за межами України.  

На протилежному боці від театру знаходиться – 

фонтан Дзеркальний струмінь, який вважається символом 

і візитною карткою міста. Дзеркальний струмінь включено 

до списку «7 чудес Харкова».  

Харківська площа Свободи – найбільша в Україні 

та шоста за розміром площа в Європі. Площа Свободи  має 

протяжність 750 метрів. 

Центральний парк ім. М. Горького є головним 

розважальним майданчиком міста, він один з найбільших і 

найкрасивіших в Україні. 

У Харкові багато місць для відпочинку і розваг. 

Молодь і студенти в Харкові можуть відпочити в парках 

культури, відвідувати музеї, театри, кінотеатри, 

дельфінарій, цирк. У Харкові знаходиться найстаріший 

зоопарк в Україні. 

У Харкові є палаци спорту, стадіони та хокейний 

клуб. Центральним стадіоном міста є стадіон «Металіст». 

Харків налічує велику кількість бібліотек.  

Харківський транспорт дуже різноманітний.  
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Харківський метрополітен був відкритий у 1975 

року. Найбільша глибина Харківського метро – 35 метрів. 

У Харкові працює великий міжнародний аеропорт. Також 

у місті багато транспортних засобів: тролейбуси, трамваї, 

автобуси. Обирайте улюблений вид транспорту та 

неодмінно приїжджайте навчатися до Харкова! 

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ 

 Харків – місто 5-ти річок. Тут протікають річки 

Харків, Лопань, Уда, Нетеча та Немишля. 

 Харків є найбільшим містом Землі на 50-й паралелі: 

більшим за Краків, Прагу та Майнц. 

 Харківський район Салтівка – найбільший «спальний 

район» в Україні. Тут проживає понад 400 тисяч осіб.  

 У Харкові знаходиться найстаріший зоопарк України. 

 Ринок «Барабашово» – найбільший промислово-

речовий ринок України. Це найбільший у Східній Європі 

ринок та 14-й у світі. 

 У 2012 році Харків визнано кращим містом за якістю 

життя в Україні. 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. У яких роках Харків був першою столицею 

України? 

Ваша відповідь: ______. 
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Контроль. З 1919 по 1934 рік Харків був столицею 

України. 

2. У якому році було засновано Харків? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Харків було засновано в 1654 році. 

3. Які промислові підприємства є в Харкові? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Харків – великий індустріальний центр. У 

Харкові є великі заводи, а також підприємства різної 

промисловості. 

4. Які архітектурні пам’ятки Харкова ви знаєте? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Відомими архітектурними пам’ятками Харкова 

є Держпром, пам’ятник Тарасу Шевченку, площа Свободи, 

Дзеркальний струмінь. 

5. Чому Харків називають містом науки й студентів? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Харків називають містом науки й студентів, бо 

тут багато навчальних закладів, у яких навчаються 

студенти. У Харкові  36 вищих навчальних закладів. 

6. Якому поетові України встановлено пам’ятник у 

центральному саду Харкова? 

Ваша відповідь: ______. 
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Контроль. У центральному саду міста встановлено 

пам’ятник великому українському поетові Тарасу 

Шевченку. 

7. Що вважають символом і візитною карткою 

Харкова? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Дзеркальний струмінь вважається символом і 

візитною карткою міста. 

8. Яка найбільша площа в Україні? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Площа Свободи – найбільша в Україні. 

9. У якому році було відкрито Харківський 

метрополітен? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Харківський метрополітен було відкрито в 

1975 році. 

10. Скільки осіб проживає у Харкові? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. У Харкові проживає близько 2 000 000 осіб. 
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ВПРАВА 2. Визначте рід і число поданих іменників. 

Заповніть таблицю. 

Наприклад: 

чоловічий 

рід 

жіночий рід середній рід множина 

тролейбус вулиця метро автобуси 

 

Місто, Харків, історія, життя, населення, Україна, 

осередок, наука, студенти, перспектива, співак, лікар, 

архітектор, будівельник, завод, підприємство, 

промисловість, меблі, фабрика, площа, Європа, пам’ятка, 

планетарій, харків’яни, гості, можливість, зорі, собор, 

будівля, українці, поет, письменник, науковці, воїн, 

вулиця, м’яч, ринок, транспорт, базар, бібліотека, 

Володимир, медик, економіст, юрист, фармацевт, аграрії, 

гуманітарії, інженер. 

 

ВПРАВА 3. Випишіть з тексту 10 іменників та доберіть 

до них форму множини.  

Наприклад: тролейбус – тролейбуси. 
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ВПРАВА 4. Випишіть з тексту 6 дієслів і провідміняйте 

їх за особами.  

Наприклад:читати 

я читаю ми читаємо 

ти читаєш ви читаєте 

він, вона, 

воно 

читає вони читають 

 

ВПРАВА 5. Утворіть словосполучення з поданими 

словами:   

Східна заклади 

навчальні Свободи 

футбольний Європа 

велике видатні 

поети струмінь 

площа  місто 

Дзеркальний  столиця 

перша м’яч 

 

ВПРАВА 6. Розкрийте дужки та запишіть правильно 

речення. 

1. У Харкові багато спортивних (майданчики та 

стадіони).  

2. У Харкові є кращі (вищий навчальний заклад) України. 
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3. Харківські вищі навчальні заклади (готує) медиків, 

економістів, юристів, фармацевтів, працівників культури, 

аграріїв, гуманітаріїв та інженерів. 

4. Площа Свободи – (найбільші) в Україні. 

5. Харків’яни та всі українці вшановують своїх (видатний 

поет, письменник, науковці та віддані воїни). 

6. Харків налічує велику кількість (бібліотеки). 

7. Місто з великою історією та (цікаве культурне життя).  

8. Харків – це друге за кількістю населення місто 

(Україна). 

9. У Харкові працює великий міжнародний (аеропорти). 

 

ВПРАВА 7. Запишіть і поясніть значення поданих слів і 

словосполучень. Складіть з ними речення. 

Перша столиця. Студентське місто. Транспорт. 

 

ВПРАВА 8. Замість крапок вставте потрібні слова. 

1. Харків велике й … місто України. 2. Харків – … 

індустріальний центр 3. Харківська площа Свободи — 

найбільша в … . 4. У центрі Харкова знаходиться Сад 

імені ... . 5. Харків називають містом науки і … . 6. Харків 

– це друге за кількістю населення … України.  

Слова для довідки: великий, красиве, місто, 

студентів, Україні, Тараса Шевченка.  
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ВПРАВА 9. Оберіть правильну відповідь. 

1. Найстаріша вулиця Харкова називається ... 

а) Пушкінська;  

б) Хрещатик; 

в) Сумська. 

2. Знаковим місцем для харків’ян є оновлений стадіон ... 

а) «Динамо»;  

б) «Футболіст»;  

в) «Металіст». 

3. У самому серці Харкова знаходиться ... 

а) Сад імені Тараса Шевченка;  

б) «Фельдман Екопарк»;  

в) Парк «Мрія». 

4. Харківська площа Свободи займає 11,6 га, її довжина ... 

а) 750 метрів;  

б) 1750 метрів;  

в) 7500 метрів. 

ВПРАВА 10. Визначте істинні висловлювання (правда, 

неправда). 

1. Харківська площа Свободи — найменша в 

Україні. 

2. У центрі Харкова знаходиться Сад імені  

Тараса Шевченка.  

3. В Харкові не має зоопарку та цирку.  
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4. У Харкові є загальновідомий ринок «Барабашово».  

5. У Харкові проживає менше 1 000 000 осіб. 

6. Найстарішою вулицею Харкова є Пушкінська. 

ВПРАВА 11. Допишіть речення. Знайдіть зображення, 

які відповідають їх змісту. 

1. Центральний парк ім. М. Горького – головний 

розважальний …  міста, він є одним із найбільших і 

найкрасивіших в Україні. 

2. Перед входом на центральну алею Саду з боку вулиці 

Сумської знаходиться 16,5-метровий пам’ятник 

українському поету ...  

3. Сад .... , який знаходиться в центрі Харкова, є 

ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. 

4. Символом і візитною карткою Харкова, що знаходиться 

на вулиці Сумській, є … 

5. Центральний стадіон міста, на якому проводилися матчі 

Євро-2012, де проходять матчі місцевої команди, 

називається … 

6. Місце, яке користується популярністю серед жителів і 

гостей Харкова, де проходять веселі та захопливі виступи 

артистів, клоунів, має назву …  

7. Одним з найстаріших та найпопулярніших музичних 

театрів Харкова є … 
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8. Місце, що є  найулюбленішим у закоханих, де 

проходять романтичні зустрічі, має назву … 

9. Найбільша площа в Україні, шоста за розміром в Європі 

– це … 

10. Один з перших українських хмарочосів, побудований у 

1925 році на найбільшій площі Харкова, називається … 

  

  

  

1 2 

3 4 

5 6 
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Продовження 

  

  

 

Слова для довідки: цирк, площа Свободи, 

майданчик, Тарас Шевченко, Держпром, Дзеркальний 

струмінь, пам’ятник закоханим, Сад імені Тараса 

Шевченка, Харківський національний академічний театр 

опери та балету імені М. В. Лисенка, стадіон «Металіст». 

  

7 8 

9 10 
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ТЕМА 6 

СВЯТА, УКРАЇНСЬКІ ОБРЯДИ, ТРАДИЦІЇ ТА 

НАРОДНІ ЗВИЧАЇ 

  

 

Лексика: 

Борщ borsch 

Млинці рancakes 

Вишитий виріб embroidery 

Вареники vareniki 

Весілля wedding 

Галушки dumplings 

Гостинність  hospitality 

Капуста cabbage 

Картопля potatoes (m.r.) 

Квас kvass 
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Продовження таблиці 

Народні традиції  folk traditions  

Національний одяг national clothes 

Наречена та наречений  braid and groom 

Звичай custom 

Популярність popularity 

Столиця  capital  

Суверенний sovereign 

Традиційні страви traditional food 

Українська кухня ukrainian food 

Узвар stewed fruit 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Народ, народні пісні, народні танці. 

Традиції, народні традиції, традиційна їжа. 

Національний одяг, вишитий одяг, вишиванка. 

Українська кухня, традиційні страви. 

Просити пробачення, пробачати. 

Площа Свободи,  найбільша. 

Борщ, вареники, галушки, пиріжки, узвар, сало, солодощі. 

Зустрічати хлібом-сіллю, багате застілля. 
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Бажати віри, надії та любові. 

Колядки, масові гуляння. 

Християнство → християнин,  напередодні. 

Родичі, господар, знайомий.  

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

                              1                                                                           1 

Приклади: Хліб – це символ гостинності та благополуччя 

сім’ї. 

(що?) – є (чим?) 

                              1                                                                           5 

Приклади: Вишиванка є національним одягом українця. 

Різдво є популярним святом в Україні. 

 

Прочитайте текст А. 

В Україні дуже багато народних традицій і звичаїв. 

Українська кухня, як і кухня кожного народу, має свої 

особливості. Їжа в Україні дуже смачна, вона відома 

далеко за межами країни. 

До популярних національних страв належать борщ, 

вареники (маленький варений пиріжок з начинкою з сиру 

або ягід), галушки, куліш, тушкована капуста, печеня, 

пампушки з часником тощо. Серед напоїв популярними є 

узвар (компот із сухих фруктів), квас, пиво. Головне місце 
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в харчуванні українців посідає хліб. В українській хаті на 

столі на вишитому рушнику завжди лежав хліб, а поруч –

сіль. Хліб для українців – це не тільки основа їжі, він 

символізує гостинність і благополуччя сім’ї. Гостей 

завжди зустрічають хлібом - сіллю на знак глибокої 

поваги. Усі свята в Україні супроводжуються багатим 

застіллям, повним дарами щедрої української землі. 

Народ України славиться своєю гостинністю, бо 

«веселий гість – усій оселі радість», тому в Україні багато 

народних пісень і танців. Український народ зберігає свої 

національні традиції. Національним танцем українського 

народу є гопак, застільною українською піснею «Несе 

Галя воду». Національним одягом є вишиванка – вишита 

сорочка. Українці люблять прикрашати свій одяг 

вишивкою. Дівчата вишивають хрестом, нитками різних 

кольорів. 

Український народ до сьогодні зберігає свої 

національні традиції. Наприклад, щороку в третій четвер 

травня святкують День вишиванки. Цього дня всі, хто 

бажає, одягають в Україні вишиванки й приходять у них 

на роботу або навчання. 
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Прочитайте текст Б. 

Закордонним гостям дуже подобаються страви 

української кухні, а також традиції та звичаї українського 

народу. Найпопулярніші свята в Україні – це Різдво, 

Масляна, Великдень, Новий рік і Водохреща. Українці 

дуже люблять ці свята і вважають, що вони несуть віру, 

надію, любов у їх сім’ї й здатні об’єднувати людей з 

різних регіонів країни. 

Зима особливо багата на свята. Серед зимових свят 

українців виділяються Різдво, Новий рік та Водохреща.  

Свято Різдва Христового (7 січня) стало одним з 

головних християнських свят. 6-го січня зранку починають 

готуватися до Святвечора. Коли сідає сонце і з’являється 

на небі перша зірка, люди сідають за стіл. На столі має 

бути 12 страв – на честь12 апостолів. Головною стравою є 

кутя. 

Ввечері напередодні Різдва починали колядувати. 

Колядування полягало в тому, що молоді хлопці і дівчата 

заходили до хати й піснями вітали господарів, бажали їм 

здоров’я та щастя. На знак подяки господарі обдаровують 

колядників солодощами й монетками, які приносять удачу 

на весь рік.  

Новий рік відзначають 1-го січня, але за 

церковним календарем новий рік у християн настає в ніч з 
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13 на 14 січня. У народі його називають «старий» новий 

рік. За повір’ям, у цей день першим до будинку повинен 

зайти чоловік – тоді весь рік буде вдалим. Одним з 

головних обрядів цього свята є засівання, коли гості 

кидали на подвір’я господаря зерна пшениці, жита, щоб 

урожай восени був багатим.  

На цьому святки не закінчуються. Вони тривають 

до Водохреща (19 січня). У цей день люди освячують воду 

в церкві. Освячену воду несуть додому та використовують 

для лікування. Молодь у цей день влаштовує свято, 

найсміливіші купаються у воді. 

Масляна. Це свято проводів зими й зустрічі весни. 

Головним атрибутом Масляної є млинці, круглі, рум’яні та 

гарячі. Вони уособлюють яскраве тепле сонце. В Україні 

також великою популярністю користуються вареники з 

сиром. Масляна – це завжди радісне й веселе свято. У цей 

день проводять масові гуляння. Окрім того, цього дня 

заведено просити вибачення в родичів, знайомих людей, 

щоб очиститися від усіх поганих думок. 

Великдень. Головним християнським святом є 

Великдень. У ніч на Великдень не прийнято спати, люди 

йдуть до церкви на цілу ніч. Вони беруть з собою для 

освячення красиві кошики з великодніми стравами: 
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пасками (святковий великодній хліб) та писанками 

(розписані варені яйця).  

Повернувшись додому вранці, родини починають 

святковий сніданок з пасхальної їжі, вітаючи один одного 

з Воскресінням Христовим та бажаючи всім своїм рідним 

щастя. 

Весільні традиції. Сім’я для українців має велике 

значення, саме тому всі з особливою ретельністю 

дотримуються весільних традицій. Весілля – улюблене 

свято у всіх сім’ях. Весільні церемонії починаються з 

обряду сватання: наречений і його родичі йдуть 

знайомитися з родичами майбутньої дружини. У разі згоди 

на шлюб дівчина виносить нареченому вишитий рушник, а 

у разі ж відмови – гарбуз. За кілька днів до весілля 

випікався традиційний обрядовий хліб – коровай (великий 

круглий хліб). Випічку весільного короваю довіряли 

тільки щасливим у шлюбі жінкам. Після обряду вінчання, 

святкувати весілля, за традицією, вирушають до оселі 

молодого. 

Державні та народні свята в Україні 

Новий рік – 1 січня 

Різдво Христове – 7 січня 

Міжнародний жіночий день – 8 березня 

День миру і праці – 1 травня 
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День Перемоги – 9 травня  

Пасха (Великдень) – святкується за релігійним 

календарем 

День Конституції України – 28 червня 

День Незалежності України – 24 серпня 

День захисника України – 14 жовтня 

 

ВПРАВА  1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Які ви знаєте популярні страви української 

кухні? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. До популярних українських страв належать 

борщ, вареники, галушки, куліш, тушкована капуста, 

печеня, пампушки з часником та інші страви. 

2. Які ви знаєте популярні українські напої? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Серед напоїв популярними є узвар, квас, пиво. 

3. Які найпопулярніші свята в Україні? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Найпопулярніші свята в Україні – це Різдво, 

Великдень і Новий рік. 

4. Яка страва посідає головне місце в харчуванні 

українців? 
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Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Головне місце в харчуванні українців посідає 

хліб. 

5. Яку назву має свято проводів зими й зустрічі весни? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Масляна є святом проводів зими й зустрічі 

весни. 

6.  Як українці прикрашали свій одяг? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Українці люблять прикрашати свій одяг 

вишивкою. 

7. Який ви знаєте національний танець і національний 

одяг українців? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Національним танцем українського народу є 

гопак, а національним одягом є вишиванка – вишита 

сорочка.  

8. Як називають великий круглий хліб, який українці 

традиційно випікають на весілля? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. На весілля українці традиційно випікають 

коровай. 
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9. Скільки страв має бути на святковому столі у 

Святвечір?  

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. На столі має бути 12 страв – на честь12 

апостолів. 

10.  Яка страва є головною на святковому столі? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. Головною стравою на столі є кутя. 

11. Яке свято відзначають українці в ніч проти 14 

січня?  

Ваша відповідь: ______. 

Контроль. За церковним календарем новий рік у християн 

настає в ніч з 13 на 14 січня. У народі його називають 

«старий» новий рік. 

12.  Коли святкують Водохреща? 

Ваша відповідь: ______. 

Контроль.19 січня святкують Водохреща. 

 

ВПРАВА 2. Складіть з поданими словами 

словосполучення. 

Українська, народні, їжа, весільні, сонце, свята, 

проводи, зустріч. 
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ВПРАВА 3. Співвіднесіть ліву та праву частини 

таблиці. 

Весільні  вибачення 

Виносити пісні 

Символ традиції 

Національна     колядки 

Народні одяг 

Співати  сонця 

Прикрашати  гарбуз 

Просити  страва 

 

ВПРАВА 4. Напишіть у зошит 8–10 нових слів, які ви 

вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА 5. Замість крапок вставте потрібні слова. 

1. В Україні дуже багато … традицій і звичаїв. 

2. Головне місце в харчуванні українців посідає … . 

3. Гостей завжди зустрічають … на знак глибокої поваги. 

4. Українці люблять прикрашати свій … вишивкою. 5. У 

день Масляної заведено просити … в родичів, знайомих 

людей. 6. Українці … хрестом, нитками різних кольорів. 

7. … для українців має велике значення. 8. До популярних 

національних страв належать … вареники, галушки, 

пампушки з часником тощо. 
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Слова для довідки: хліб, одяг, вибачення, хлібом-

сіллю, вишивають, борщ, народних, сім’я.  

 

ВПРАВА 6. Визначте рід і число поданих іменників. 

Заповніть таблицю. 

Наприклад: 

чоловічий 

рід 

жіночий рід середній рід множина 

хліб країна метро родичі 

 

Сім’я, шлюб, наречений, населення, Україна, 

родичі, оселя, весілля, сонце, страва, напої, борщ, 

пампушки, вареники, свято, хата, гості, кольори, пісні, 

танець, гарбуз, символ, рік, дружина, думка, свати, 

сніданок, двір, нитки, звичаї, млинець, традиція, гроші, 

пиво, узвар, харчування, здоров’я. 

 

ВПРАВА 7. Провідміняйте дієслова вишивати, 

святкувати, просити, зустрічати, прикрашати за 

особами.  

Наприклад: вшановувати 

я вшановую ми вшановуємо 

ти вшановуєш ви вшановуєте 

він, вона, воно вшановує вони вшановують 
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ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 8. Подумайте та дайте 

відповіді на питання. 

1. Які популярні традиційні страви української 

кухні вам подобаються? 

2. Які традиції та звичаї є у вашого народу? 

3. Які національні свята є у вашій країні? 

4. Які весільні традиції є у вашого народу? 

5. Розкажіть про святкування  Нового року у вашій країні. 

 

ВПРАВА 9. Оберіть правильну відповідь. 

1. Яку назву має свято в Україні, під час якого діти 

співають колядки? 

а) Новий рік; 

б) Масляна; 

в) Різдво. 

2. Що символізує хліб в українців? 

а) багатство; 

б) гостинність і благополуччя сім’ї; 

в) національну страву. 

3. Борщ, вареники, галушки, куліш, тушкована капуста, 

печеня, пампушки з часником – це … 

а) популярні напої; 

б) символ гостинності й благополуччя сім’ї; 

в) популярні  національні страви. 
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4. Національний одяг, який вишивають нитками різних 

кольорів, називається … 

а) гопак; 

б) хустка; 

в) вишиванка. 

 

5. У разі згоди на шлюб, що виносила українська дівчина 

нареченому? 

а) вишитий рушник; 

б) гарбуз; 

в) вишиванку. 

 

ВПРАВА 10. Запишіть і поясніть значення наведених 

слів: 

– весілля; 

– вареники; 

– Різдво. 

ВПРАВА 11. Користуючись відповідями на питання, 

розкажіть про українські зимові свята. 
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Модульна робота 

Оберіть будь-яку із запропонованих тем і напишіть 

короткий проект (70 – 100 слів). 

1. Україна – чудова країна. 

2. Київ – столиця України. 

3. Традиції та культура України. 

4. Офіційні символи України. 

5. Україна – незалежна та демократична європейська 

країна. 

6. Великі міста України. 
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ТЕМА 7 

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ. 

ОСВІТА В НТУ «ХПІ» ЗА БОЛОНСЬКОЮ 

СИСТЕМОЮ 

 

 

Лексика: 

 

Болонська система  Bologna system  

Болонський процес the Bologna Process 

Болонья Bologna 

Брати участь (у чому?) participate 

Вища освіта higher  education 

Вищий навчальний заклад higher education institution 

Диплом diploma 

Європейські стандарти European standards 

Інститут institute 

Керівник head 

Навчання study  
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Продовження таблиці 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Місто, міста. 

Знання, знати.  

Працювати, праця, робота. 

Процес, процеси. 

Доктор філософії, доктори філософії. 

Стандарт, стандарти. 

Реформа, реформи. 

Рік, у цьому році (цього року), у минулому році (минулого 

року), у наступному році (наступного року). 

У тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ятому році (тисяча 

дев’ятсот дев’яносто дев’ятого року), у дві тисячі п’ятому 

році (дві тисячі п’ятого року). 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

National Technical 

University “Kharkiv 

Polytechnic Institute” 

Наукова робота scientific work 

Освіта education 

Професія profession 

Стандарти standards 

Університет university 
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Читайте, перевіряйте значення нових слів за 

словником. 

Освіта, професійна освіта. 

Отримувати / отримати (що?) професію, отримувати / 

отримати знання, отримання (чого?) нових знань, здобуття 

освіти, здобуття єдиної Європейської вищої освіти. 

Болонський процес, Болонська система. 

Технічний університет, один університет, багато 

університетів. 

Європейські реформи, європейська система. 

Керувати (ким?) / (чим?) керівник (чого?) університету. 

Навчання (де?) в університеті, навчальний процес, 

навчальний заклад. 

Вища освіта, стандарти (чого?) освіти. 

Рівень (чого?) освіти, рівні освіти. 

Влаштування (куди?) на роботу. 

 

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

                                                1                1 

Приклади: Харків – це велике місто України.  

Освіта – це навчання та отримання нових знань. 

Болонська система – це європейські реформи та єдина 

система освіти в Європі. 
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Стандарт освіти – це закони, які потрібні для навчального 

процесу. 

Зверніть увагу на словотвір. 

Здобути – здобут-т-я 

Отримувати – отрим-анн-я 

Навчати – навч-анн-я 

закінчити – закінч-енн-я 

 

Прочитайте текст. 

Вища освіта – це професійна, практична й наукова 

підготовка студента за певною кваліфікацією. Вищу освіту 

людина здобуває в університеті або іншому вищому 

навчальному закладі в результаті процесу навчання за 

своєю майбутньою спеціальністю. 

Освіта – це навчання й отримання нових знань. 

Здобути освіту – це важливе завдання, яке 

необхідно вирішувати всім людям. Здобути вищу освіту 

громадяни України та інших країн можуть у державних 

навчальних закладах. 

Ви здобуваєте вищу освіту в Національному 

технічному університеті «Харківський політехнічний 

інститут» (НТУ «ХПІ»). Студенти НТУ «ХПІ» навчаються 

за Болонською системою. 
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Болонська система – це європейські реформи та 

єдина система освіти в Європі. 

У 1999 році в місті Болонья (Італія) керівники 

університетів 29 країн підписали Європейський стандарт 

освіти. 

Стандарт (від англ. standard – норма, зразок): 1) те, 

що й еталон; 2) документ, що встановлює комплекс норм, 

правил, вимог і завдань. 

Стандарт освіти – це документ, у якому визначено 

кінцеві результати освіти, що необхідні для навчального 

процесу. 

Європейські стандарти освіти є забезпечення якості 

вищої освіти в європейському просторі. 

Болонський процес – це процес зближення 

європейських країн і гармонізація систем освіти й 

наукового простору, для отримання єдиного 

Європейського простору вищої освіти. 

Болонська система має: 

-    однакову в Європі систему рівнів освіти; 

-  однакову шкалу оцінювання знань студентів за 

типом ЕСТS; 

- однакові зразки дипломів про закінчення 

університету; 
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- єдину систему рівнів освіти: бакалавр, магістр, 

доктор філософії. 

Україна приєдналася до Болонського процесу в 

травні 2005 року. Таким чином, наша країна взяла на себе 

зобов’язання реформувати національну систему освіти 

відповідно до Болонської декларації. Усі студенти в 

університетах Європи навчаються за Болонською 

системою. 

Зараз у Болонському процесі беруть участь  

515 університетів з 46 країн. 

Країни, які запровадили Болонську систему, 

допомагають один одному та покращують процес 

навчання. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке вища освіта? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Вища освіта – це професійна, практична й 

наукова підготовка студента за певною кваліфікацією. 

2. Яка повна назва НТУ «ХПІ»? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут». 
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3. Що таке освіта? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Освіта – це навчання й отримання нових знань. 

4. Що таке Болонська система? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Болонська система – це європейські реформи 

та єдина система освіти в Європі. 

5. За якою системою навчаються студенти НТУ «ХПІ»? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Студенти НТУ «ХПІ» навчаються за 

Болонською системою 

6. У якому місті Італії було підписано Європейські 

стандарти Болонського процесу? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Болонья. 

7. Коли було підписано Європейські стандарти 

Болонського процесу? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. У 1999 році було підписано Європейські 

стандарти Болонського процесу. 

8. Коли Україна приєдналася до Болонського процесу?  

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Україна приєдналася до Болонського процесу в 

травні 2005 року. 
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9. Скільки країн і університетів зараз беруть участь у 

Болонському процесі? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Заразу Болонському процесі беруть участь 515 

університетів з 46 країн. 

10. Що таке стандарт? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Стандарт – це документ, що встановлює 

комплекс норм, правил, вимог і завдань. 

 

ВПРАВА 2. Напишіть у зошиті 5–7 нових слів, які ви 

вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА 3. Співвіднесіть ліву та праву частини 

таблиці. 

Велике реформи 

Технічний заклад 

Навчальний процес 

Болонський стандарт 

Європейські університет 

Однакові місто 

 Європейський дипломи 

 



84 

ВПРАВА 4. Складіть з поданими словами 

словосполучення. 

Місто, стандарт, університет, Європа, студенти, 

навчання, освіта, система, реформа. 

 

ВПРАВА 5. Замість крапок вставте потрібні слова. 

1. В університеті студенти … вищу професійну освіту. 

2. Навчання та отримання нових знань – це … . 3. У 1999 році 

в місті Болонья керівники університетів 29 країн … 

Європейські стандарти освіти. 4. Україна … до Болонського 

процесу в травні 2005 року. 5. Зараз у Болонському процесі 

… 515 університетів з 46 країн.6. Болонська система … 

однакову в Європі систему рівнів освіти. 7. Усі студенти в 

університетах Європи … за Болонською системою. 8. Країни, 

які запровадили Болонську систему, … один одному та 

покращують процес навчання. 

Слова для довідки: підписали, допомагають, освіта, 

здобувають, беруть участь, навчаються, має, приєдналася. 

 

ВПРАВА 6. Закінчіть речення. Запишіть їх. 

1. Вища освіта – це … 

2. Стандарти освіти – це закони, які …  

3. Освіта – це отримання … 

4. Болонський процес – це процес зближення … 

5. Болонська система має однакову в Європі … 
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6. Європейські стандарти Болонського процесу було 

підписано в ...  

7. Зараз у Болонському процесі беруть участь … 

університетів з … країн. 

8. Україна приєдналася до Болонського процесу в … 

9. У місті Болонья (Італія) в … було підписано Європейський 

стандарт освіти. 

10. Студенти НТУ «ХПІ» навчаються за … 

 

ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 7. Подумайте та дайте відповіді 

на питання. 

 Чому європейські університети навчають студентів 

за Болонською системою?    

 Чому молоді люди хочуть здобути вищу освіту за 

Європейськими стандартами? 
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ТЕМА 8 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» − 

ВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 

 

Лексика: 

Брати участь у проекті participate in the project 

Вищий навчальний заклад higher education institution 

Дослідник researcher 

Знання knowledge 

Інформація information 

Кафедра the department 

Керівник supervisor 

Мета purpose 

Механічний mechanical 

Міжнародні програми international programs 

Навчальний процес studying process 
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Продовження таблиці 

Навчання study 

Наукові роботи scientific work 

Науковий центр science center 

Організація organization 

Отримання знань the acquisition of knowledge 

Перша назва first name 

Підготовка інженерів engineer training 

Підготовче відділення preparatory department 

Позиція position 

Помічник assistant 

Проректор Vice Rector 

Рейтинг rating 

Ректорат rectorate 

Світ world 

Сучасний modern 

Технологічний інститут institute of technology 

Університет university 

Хімічний chemical 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Університет, національний університет, технічний 

університет.  
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Національний технічний університет, великий університет, 

великий університет України. 

Інститут, технічний інститут, перший технічний інститут, 

політехнічний інститут, Харківський політехнічний інститут.  

Освіта, вища освіта, професійна освіта. 

Здобувати (що?) професійну освіту. 

Навчатися, навчання (де?) в школі, у коледжі, в університеті. 

Факультет, два факультети, механічний факультет, хімічний 

факультет. 

Спеціальність, одна спеціальність, дві спеціальності, сто 

спеціальностей.  

Готувати (кого?) інженерів, готувати інженерів за 

спеціальністю. 

Центр, науковий центр, великий науковий центр. 

Займатися (чим?) роботою, займатися дослідницькою 

роботою. 

Брати участь (у чому?) у проекті, брати участь у програмі, у 

міжнародному проекті.  

Посідати, посідає (що?) місце. 

 

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

1             1 

Приклади: Університет – це вищий навчальний 

заклад, де студенти здобувають вищу професійну освіту. 
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Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» – це повна назва університету. 

Рейтинг − це список найкращих (людей, країн, 

університетів). 

Лексико-граматичні моделі. 

(хто?) – це (хто?) 

1               1 

Приклад: Вчений-фізик Віктор Кирпичов – це перший 

ректор Харківського технологічного інституту.  

 

Прочитайте текст 

Університет – це вищий навчальний заклад, де 

студенти здобувають вищу професійну освіту. Наш 

університет має назву Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут». Це 

один з найбільших університетів України. 

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» – це повна назва університету, а 

коротка – НТУ «ХПІ». Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут» – це 

перший технічний інститут України, який було засновано 

в 1885 (одна тисяча вісімсот вісімдесят п'ятому) році. Його 

перша назва – Харківський технологічний інститут. 

Заснував Харківський технологічний інститут і став його 
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першим ректором вчений-фізик Віктор Кирпичов. У 1885 

році в інституті було тільки два факультети – механічний і 

хімічний. У технічному інституті навчалися лише 125 

студентів. 

1946 (тисяча дев'ятсот сорок шостого) року 

Харківський політехнічний інститут провів перший 

прийом іноземних громадян.  

У 2000 (двохтисячному) році Харківському 

політехнічному інституту було надано статус 

Національного університету.  

Зараз в університеті працює 5 інститутів, 4 

факультети. 

НТУ «ХПІ» – один з передових вищих закладів 

освіти України, який готує інженерів за 42 (сорока двома) 

спеціальностями. 

Університет не лише навчає студентів. Наш 

університет – це великий науковий центр, який займається 

дослідницькою роботою, створює нові технології, бере 

участь у міжнародних наукових проектах і програмах. 

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» посідає 650-701 позиції в 

рейтингу кращих університетів світу QS World University 

Rankings і друге місце серед технічних університетів 

України. 
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Рейтинг (англ. rating) − числовий показник, який 

вказує на важливість певного об’єкта. Це категорія для 

списків «найбільших» чи «найкращих» серед таких речей, 

як книги, фільми, споруди, країни, університети. 

Важливе значення для НТУ «ХПІ» має багаторічна 

співпраця з різними закордонними партнерами, яка 

реалізується за прямими договорами зі 130 (ста 

тридцятьма) вищими навчальними закладами з 35 

(тридцяти п'яти) країн світу. 

2020 (дві тисячі двадцятого) року НТУ «ХПІ» 

виповнилося 135 років. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке університет? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Університет – це вищий навчальний заклад, де 

студенти здобувають вищу професійну освіту. 

2. Яка повна назва НТУ «ХПІ»? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль: Наш університет називається Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». 
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3. Скільки факультетів було в інституті 1885 року? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль: У 1885 році в інституті було 2 факультети.  

4. Скільки років НТУ «ХПІ»? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. НТУ «ХПІ» 135 років. 

5. Що таке рейтинг? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Рейтинг − це числовий показник, який вказує 

на важливість певного об’єкта. Це категорія для списків 

«найбільших» чи «найкращих». 

6 Хто був першим ректором Харківського 

технологічного інституту? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль: Першим ректором був вчений-фізик Віктор 

Кирпичов. 

7. У якому році Харківському політехнічному 

інституту було надано статус Національного 

університету? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Статус Національного університету було 

надано ХПІ у 2000 році. 
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8. Яку позицію в рейтингу кращих університетів світу 

посідає наш університет? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» посідає 650-701 

позиції в рейтингу кращих університетів світу QS World 

University Rankings. 

 

ВПРАВА 2. Замість крапок вставте потрібне слово. 

1. В університеті студенти … професійну освіту. 

2. Наш університет … Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут». 3. 1885 

року в інституті … тільки два факультети – механічний і 

хімічний. 4. Університет … нові технології, … у 

міжнародних наукових проектах і програмах. 

5. Національний технічний університет «ХПІ» … 650–701 

позиції в рейтингу кращих університетів світу. 6. Професія 

інженера … однією з найвідоміших у світі. 

Слова для довідки: називається, створює, бере 

участь, було, є, здобувають, посідає. 
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ВПРАВА 3. Закінчіть речення, запишіть їх. 

1. Університет – це …  

2. Повна назва НТУ «ХПІ» – … 

3. Перша назва НТУ «ХПІ» – … 

4. Першим ректором Харківського технологічного 

інституту був … 

5. 1885 року в інституті було тільки два факультети … 

6. Сьогодні НТУ «ХПІ» − один з передових вищих 

закладів освіти, який готує … 

7. Його було засновано в … 

8. Зараз в університеті працює … 

 

ВПРАВА – ОБГОВОРЕННЯ 4. Дайте відповіді на 

питання. 

 Чому молоді люди здобувають вищу освіту? 

 Хто з ваших батьків, друзів чи родичів 

розповідав вам про Харківський політехнічний інститут?   

 Чому ви обрали для навчання НТУ «ХПІ»? 

 Що вам подобається в нашому університеті? 

 

  



95 

ВПРАВА 5. Співвіднесіть ліву та праву частини. 

Навчальний       центр 

Технологічний заклад 

Науковий інститут 

Дослідницька технології 

Нові ректор 

Міжнародні робота 

Майбутні підприємства 

Перший інженери 

Різні проекти 

 

ВПРАВА 6. Від яких дієслів утворено іменники? На яке 

питання вони відповідають? 

Конструктор – Розробник – 

Креслення – Дослідник – 

Праця –  Знання – 

Організація – винахідливість – 

Керівник – обладнання – 

Проект – уміння – 

 

ВПРАВА 7. Поставте питання до наступних речень. 

1. Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» було засновано в 

1885 році.  
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2. Заснував Харківський технологічний інститут вчений-

фізик Віктор Кирпичов.  

3. У 1885 році в інституті було тільки два факультети – 

механічний і хімічний.  

4. У 2020 році НТУ «ХПІ» виповнилося 135 років. 

5. НТУ «ХПІ» готує майбутніх інженерів.  

 

ВПРАВА 8. Перевірте себе, використовуючи текст. 

З’ясуйте, правильним чи неправильним є твердження. 

1. Наш університет має назву Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». 

2. Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» – це коротка назва університету. 

3. Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» – це перший технічний інститут 

України.  

4. Його було засновано в 1866 році.  

5. Заснував Харківський технологічний інституті став його 

першим ректором вчений-фізик Віктор Кирпичов.  

6. Того далекого часу в інституті було тільки два 

факультети – механічний і хімічний.  

7. У технічному інституті навчалися лише 150 студентів. 
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8. 2010 року Харківському політехнічному інституту було 

надано статус Національного університету. 

9. Зараз в університеті працює 5 інститутів, 4 факультети. 

10. У 1990 році НТУ «ХПІ» виповнилося 135 років. 

11. Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» посідає 650-701 позиції в 

рейтингу кращих університетів світу QS World University 

Rankings.  

12. Рейтинг − це назва одного з міст України.  

 

ВПРАВА 9. Випишіть із тексту 8-10 іменників та 

утворіть від них прикметники.  

Зразок: історія – історичний; 

інститут – інститутський. 

 

ВПРАВА 10.  Випишіть з тексту 10 іменників та 

доберіть до них форму множини. 

Зразок: інститут – інститути 
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ТЕМА 9 

СТУКТУРА ТАНАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ 

ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

Лексика: 

Аспірант postgraduate student 

Аспірантура postgraduate education 

Бухгалтерія accounting 

Декан dean  
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Продовження таблиці 

Директор director 

Дошкільна освіта preschool education 

Кафедра department 

Об’єднання an association 

Початкова освіта primary education 

Підрозділ subdivision 

Післядипломна освіта postgraduate education 

Проректор vice-rector 

Професійно-технічна освіта vocational education 

Ректор rector 

Рівень level  

Здійснювати керівництво head 

Спеціальність specialty  

Система  system 

Структура structure 

Середня освіта secondary education 

Структурні підрозділи structural units 

Управління management 

Факультет міжнародної 

освіти 

Faculty of International 

Education 
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Читайте слова та словосполучення. 

Факультет, факультети, 4 факультети. 

Інститут, інститути, 5 інститутів. 

Бакалавр, бакалаври. 

Магістр, магістри. 

Аспірант, аспірантура, доктор філософії.  

Освітні програми, професійна освіта. 

Ректор, проректор, декан, деканат, директор. 

Структура, структурні підрозділи. 

Мати складники, має складники. 

Структура освіти має такі складники: дошкільну освіту, 

початкову освіту, середню освіту, вищу освіту.  

Рівень, рівні, рівень (чого?) освітньої програми. 

Отримання знань, підготовка (кого?) студентів. 

Здійснювати / здійснити (що?) керівництво університетом. 

Керівництво (чим?) університетом, інститутом, 

факультетом. 

Факультет міжнародної освіти. 

 

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

1               1 

Приклади: Освіта – це навчання, отримання знань. 
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Головні підрозділи університету − це інститути та 

факультети.  

Факультет – це навчально − науковий підрозділ 

університету.  

Кафедра – це об’єднання викладачів різних спеціалізацій. 

 

(хто?) здійснює керівництво (ким?/чим?) 

1  5 

Приклади: Ректор здійснює керівництво університетом. 

Директор здійснює керівництво інститутом.  

Декан здійснює керівництво факультетом.  

 

Прочитайте текст. 

Розвиток системи освіти визначає рівень розвитку 

людини. Люди здобувають освіту в школі, коледжі, 

університеті та в інших навчальних закладах. Українська 

система освіти складається з різних навчальних закладів. 

Структура освіти України має такі складники: дошкільну 

освіту (дитячі садки); середню освіту (школи, ліцеї, 

гімназії); професійно-технічну освіту (училища, коледжі); 

вищу освіту (університети, інститути, академії); 

післядипломну освіту (аспірантура). 

Загальна середня освіта є обов'язковою для всіх 

людей, які живуть в Україні. Після закінчення школи або 
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коледжу молоді люди вступають до вищих навчальних 

закладів. 

Зараз в Україні працюють 647 (шістсот сорок сім) 

державних вищих навчальних закладів. Державні 

університети – це бюджетні установи, вони фінансуються 

Міністерством освіти і науки України. В Україні є і 

приватна освіта. Приватні університети – це комерційні 

установи. Вони з’явилися в Україні більше двадцяти п'яти 

років тому, у 1995 (тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятому) 

році. Сьогодні в Україні 187 (сто вісімдесят сім) 

приватних університетів. 

Університети готують фахівців трьох ступенів і 

освітньо-кваліфікаційних рівнів. У вищій освіті України є 

три рівні професійної освіти: 

− перший рівень – це бакалавр (4 роки 

навчання); 

− другий рівень – це магістр (2 роки навчання); 

− третій рівень – це навчання в аспірантурі, де 

людина займається науковою роботою за своєю 

спеціальністю (4 роки).  

Аспірант – це людина, котра навчається в 

аспірантурі.  

Після навчання в аспірантурі аспірант отримує 

диплом доктора філософії за своєю спеціальністю (PhD). 
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Кожен університет має свою структуру й систему 

управління. До структури НТУ «ХПІ» входять  

5 інститутів, 4 факультети, 89 кафедр. Керівництво 

університетом здійснюють ректор і проректори. Ректор і 

проректори – це ректорат. 

Ректор здійснює керівництво університетом. 

Помічник ректора – це проректор. Проректори 

допомагають ректору за різними напрямками: у 

навчальній роботі, у науковій роботі, у міжнародних 

зв’язках та інших видах роботи. У НТУ «ХПІ» шість 

проректорів. Ректор і проректори працюють у головному 

корпусі університету. 

Навчальний процес в університеті проводиться в 

інститутах, на факультетах та на кафедрах. Головні 

підрозділи університету – це інститути й факультети. 

Директор – це керівник інституту. Декан – це керівник 

факультету. 

Факультет – це навчально-науковий підрозділ 

університету. Факультет здійснює підготовку студентів за 

кількома спеціальностями. На факультеті працює декан, 

його заступники й співробітники факультету. 

Навчання іноземних студентів проходить на 

факультеті міжнародної освіти. Прийом іноземних 

студентів на довузівську підготовку триває протягом року. 
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Іноземний студент навчається на факультеті 10 місяців. 

Після закінчення навчання він отримує сертифікат, який 

дозволяє йому вступити до одного з університетів 

України. 

Кожен факультет має кафедри. 

Кафедра – це об'єднання викладачів різних 

спеціалізацій. В університеті є загальні й випускаючі 

кафедри. Випускаючі кафедри здійснюють підготовку 

студентів за однією спеціальністю. На кафедрі працюють 

викладачі. 

В університеті є й інші підрозділи: навчальний 

відділ, бухгалтерія, юридичний відділ, відділ кадрів, 

бібліотека. Усі ці підрозділи пов’язані з навчальним 

процесом і допомагають студентам здобути вищу освіту в 

університеті. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Які складники має структура освіти в 

Україні?  

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Структура освіти України має такі складники: 

дошкільну освіту; середню освіту; професійно-технічну 

освіту; вищу освіту; післядипломну освіту. 
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2. Які освітні рівні є в Україні? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. У вищій освіті України є три освітньо-

кваліфікаційних рівні: бакалавр, магістр, аспірантура. 

3. Що входить до структури університету? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. До структури НТУ «ХПІ» входять  інститути,  

факультети,  кафедри. 

4. Які головні структурні підрозділи університету? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Головні підрозділи університету − це інститути 

та факультети. 

5. Скільки інститутів і факультетів є в НТУ «ХПІ»? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. У НТУ «ХПІ» працює 5 інститутів та  

4 факультети. 

6. Хто здійснює керівництво університетом? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Керівництво університетом здійснює ректор і 

проректори. 

7. Що таке кафедра? 

Ваша відповідь: _____. 
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Контроль. Кафедра – це об'єднання викладачів різних 

спеціалізацій, які здійснюють підготовку студентів за 

однією спеціальністю. 

8.Що таке факультет? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Факультет – це навчально-науковий підрозділ 

університету, який  здійснює підготовку студентів за 

кількома спеціальностями. 

9. Як називається людина, яка здійснює керівництво 

університетом? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Здійснює керівництво університетом ректор. 

 

ВПРАВА 2. Знайдіть правильну відповідь. 

1. Як називається підрозділ університету, де 

проводять навчання іноземних громадян? 

а) ректорат; 

б) навчальний відділ; 

в) факультет міжнародної освіти. 

2. Хто здійснює керівництво університетом? 

а) ректор; 

б) декан; 

в) ректор і проректори. 
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3. Хто допомагає ректору? 

а) викладачі;  

б) проректори; 

в) студенти. 

4. Хто навчається в аспірантурі? 

а) студент; 

б) дипломант; 

в) аспірант. 

5. Що таке кафедра? 

а) об'єднання студентів; 

б) об'єднання стажерів; 

в) об'єднання викладачів. 

6. Як називається вищий навчальний заклад, де реалізують 

освітні програми вищої професійної освіти? 

а) факультет;  

б) університет; 

в) бібліотека. 

 

ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 3. Подумайте та дайте 

відповіді на питання. 

 Чи є відмінності між структурою освіти у вашій 

країні та в Україні? 

 Хто здійснює керівництво університетом?  

 Чим відрізняється кафедра від факультету?  
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ВПРАВА 4. Запишіть у зошит 3−5 нових слів, які ви 

вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА 5. Запишіть слова й словосполучення та 

поясніть їх значення: 

– структура освіти; 

– керівництво університетом; 

– факультет; 

– кафедра; 

– аспірант. 

 

ВПРАВА 6. Замість крапок вставте потрібне слово або 

словосполучення. 

1. Структура освіти в Україні … дошкільну освіту; 

середню освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; 

післядипломну освіту. 2. У вищій освіті України … три 

рівні професійної освіти. 3. В аспірантурі студент … 

науковою роботою за своєю спеціальністю. 4. Кафедра … 

підготовку студентів за однією спеціальністю. 5. До 

структури НТУ «ХПІ» … 5 інститутів, 4 факультети,  

89 кафедр. 6. Ректор … університетом. 7. Проректори … 

ректору в навчальній, науковій роботі та міжнародних 

зв’язках. 8. Навчання іноземних студентів … на факультеті 

міжнародної освіти.  
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Слова для довідки: займається, є, здійснює 

керівництво, входять, має такі складники, проходить, 

здійснює, допомагають. 

 

ВПРАВА 7. Співвіднесіть ліву та праву частини. 

Освітні  освіта 

Дитячий  робота 

Професійна програми 

Наукова спеціальності 

Міжнародні підрозділ 

Різні  відділ 

Навчально-науковий  садок 

Навчальний зв’язки 

 

ВПРАВА 8. Закінчіть речення. Запишіть їх. 

1. Структура освіти в Україні має такі складники: 

… 

2. Після закінчення школи або коледжу молоді люди 

вступають … 

3. У вищій освіті України є три … 

4. Перший рівень освітньої програми – це … 

5. Ректор і проректори – це … 

6. Людина, яка здійснює керівництво інститутом, − це … 

7. Людина, яка здійснює керівництво факультетом, − це …  
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ТЕМА 10 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Лексика: 

Виступ performance 

Виховувати to educate 

Дипломна робота graduate work 

Документ document 

Екзамен exam 

Задача task 

Коледж college 

Курсова робота course work 

Лабораторне заняття laboratory lesson 

Лекція lecture 

Навчання training, study 

Практичне заняття  practical lesson 

Реферат abstract 



111 

Продовження таблиці 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Освіта, вища освіта.  

Викладач, викладачі.  

Ставлення. 

Лекція, лекційне заняття,  

Семінар, семінарське заняття. 

Лабораторія, лабораторне заняття. 

Самостійна робота, домашня робота. 

Курсова робота, дипломна робота. 

Задача, задачі, розв’язувати (що?) задачі, розв’язування 

(чого?) задач.  

Екзамен, екзамени, екзаменаційна сесія. 

Контрольна робота, реферат, тест, тести, тестування. 

Знання, отримання (чого?) нових знань.  

Здобуття освіти. 

Самостійна робота independent work 

Семінар seminar 

Студентський квиток student ID 

Тема уроку lesson topic 

Тест test 

Школа  school 
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Навчальний процес, навчальна функція, навчальний 

матеріал, навчальний рік.  

Форма (чого?) навчання, форми роботи, провідна форма. 

Практика, практичне заняття (з чого?) з розглянутої теми. 

Студент, студентський квиток. 

Документ, документи, документ студента. 

 

Прочитайте й запишіть синонімічні лексико-

граматичні моделі.  

(хто?) має (що?) = у (кого?) є (що?) 

           1               4       2               1 

Приклади: Людина має право на здобуття освіти.  

У людини є право на здобуття освіти. 

 

(що?) має (що?) = (де?) є (що?) 

                  1             4         6             1 

Приклади:  Навчальний процес має різні форми 

навчання.   

У навчальному процесі є різні форми навчання.  

 

(що?) – це (що?) = (що?) називається (чим?) 

       1         1      1                               5 

Приклади: Спільна робота викладача та студента – це 

навчальний процес.  

Освіта – це процес отримання нових знань. 



113 

Процес отримання нових знань називається освітою. 

 

Прочитайте текст. 

Кожна людина має право на здобуття освіти. Освіта 

визначає рівень життя людини. Освіта – один із 

найважливіших видів діяльності людини. Це процес 

отримання знань. Головною людиною в організації 

навчального процесу є викладач. 

Викладач – це педагог, який займається освітою й 

вихованням молодих людей у навчальному закладі. Викладач 

навчає студента новим знанням. 

Процес навчання – це процес співпраці та 

налагодження добрих стосунків між викладачем і студентом. 

Спільна робота викладача й студента, спрямована на 

вирішення завдань навчання, називається навчальним 

процесом. 

Навчальний процес має різні форми навчання. 

Головні форми навчання – це лекція, семінар, практичне 

заняття, лабораторна робота, самостійна робота, дипломна 

робота, екзамен. 

Лекція –  це провідна форма навчального процесу. На 

лекції викладач дає нові знання, нову інформацію. З лекції 

починається перше ознайомлення студента з навчальною 

дисципліною. 
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Практичні заняття – це закріплення нових знань за 

допомогою контрольної роботи, написання тестів в аудиторії 

або практичних занятть на підприємстві. 

Лабораторні заняття – це вивчення навчального 

матеріалу в навчальних лабораторіях.  

Семінар – це форма обговорення розглянутої теми. 

На семінарське заняття студенти самостійно готують 

виступи, пишуть реферати та отримують оцінки за свої 

знання. 

Самостійна робота – це вивчення навчального 

матеріалу самостійно та виконання домашнього завдання з 

розглянутої теми.  

Дипломна робота – це самостійна, творча, наукова 

робота студента, яка виконується на останньому курсі під 

керівництвом викладача. 

Екзамен – підсумкове оцінювання знань студента з 

предмета. 

Після вступу студента на перший курс університету в 

деканаті факультету йому видають студентський квиток. 

Студентський квиток – це документ, що засвідчує 

факт навчання людини в університеті або коледжі. Сучасний 

студентський квиток виглядає як пластикова картка, у ньому 

записано найважливішу інформацію про студента. 

Студентський квиток студенти повинні завжди носити з 

собою.  



115 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Хто такий викладач? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Викладач – це педагог, який займається 

освітою й вихованням молодих людей у навчальному 

закладі. 

2. Де люди здобувають освіту? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Люди здобувають освіту в школі, коледжі, 

університеті. 

3. Що називається навчальним процесом? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Спільна робота викладача й студента, 

спрямована на вирішення завдань навчання, називається 

навчальним процесом. 

4. Що таке освіта? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Освіта – це процес отримання людиною знань. 

5. Які основні форми навчання? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Основні форми навчання – це лекція, семінар, 

практичне заняття, лабораторна робота, самостійна робота, 

курсові й дипломні роботи, екзамен. 
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6. Яка провідна форма навчання в навчальному 

процесі? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Лекція. 

7. Що таке студентський квиток? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Студентський квиток − це документ студента, 

у якому записано всю найважливішу інформацію про 

студента. 

8. Яку назву має навчальний заклад, де студенти 

здобувають професійну освіту? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Університет.  

 

ВПРАВА 2. Знайдіть правильну відповідь. 

1. Навчання розглядається як: 

а) процес отримання знань; 

б) отримання інформації; 

в) наукова робота студента. 

2. Провідною формою організації навчального процесу є: 

а) практичне заняття; 

б) лекція; 

в) семінарське заняття. 

3. Екзамен − це: 



117 

а) самостійна й наукова робота; 

б) підсумкове оцінювання знань студента; 

в) обговорення розглянутої теми. 

4. Семінар − це: 

а) самостійна й наукова робота; 

б) підсумкове оцінювання знань студента; 

в) обговорення розглянутої теми. 

 

ВПРАВА 3. Від яких дієслів утворено такі іменники? 

Викладач − виховання − 

Вивчення − виступ − 

Здобуття − закріплення − 

Обговорення − проведення – 

Вступ – виконання − 

Розв’язування − визначення − 

Навчання − допомога – 

Знання − співпраця – 

Оцінювання – знайомство – 
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ВПРАВА 4. Вставте потрібне дієслово в речення. 

1. Кожна людина … право на здобуття освіти. 

2. Освіта … рівень життя людини. 3. Люди … освіту в школі, 

коледжі, університеті. 4. Викладач … освітою й вихованням 

молодих людей у навчальному закладі. 5. Викладач … 

студента новим знанням. 6. Спільна робота викладача й 

студента … навчальним процесом. 7. На лекції викладач … 

нові знання. 8. На семінарське заняття студенти самостійно 

… виступи, реферати. 9. На останньому курсі студент … 

дипломну роботу. 10. На екзамені студент … підсумкову 

оцінку з предмета. 11. Після вступу студента на перший курс 

університету в деканаті факультету йому … студентський 

квиток. 

Слова для довідки: здобувають, визначає, називається, 

навчає, дає, займається, готують, має, отримує, виконує, 

видають. 

 

ВПРАВА 5. Закінчіть речення. Запишіть їх. 

1. Процес отримання знань студентом називається ... 

2. Викладач – це педагог, який ... 

3. Навчальний процес – це …  

4. Головні форми навчання – це … 

5. Лекція – це … 

6.  Семінар – це … 

7. Практичне заняття – це …   
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8. Самостійна робота – це …  

9. Студентський квиток – це … 

10. Екзамен – це … 

 

ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 6. Подумайте та дайте відповіді 

на питання. 

 Чому головною людиною в організації навчального 

процесу є викладач? 

 Які форми навчання студентів використовує викладач 

у навчальному процесі?  

 Чому лекція є провідною формою навчального 

процесу? 

 Де й коли студенту видають студентський квиток? 

 Навіщо студенту потрібен студентський квиток? 

 

ВПРАВА 7. Запишіть у зошити 5–6 нових слів, які ви 

вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА 8. Поставте питання до речень. 

Освіта – це процес отримання знань.  

Люди здобувають освіту в школі, коледжі, університеті.  

Процес навчання – це процес співпраці між викладачем і 

студентом. 
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ТЕМА 11 

КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА В 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Лексика: 

Вивчена тема  learned topic 

Висновок conclusion 

Екзаменаційна сесія exam session 

Залік offset 

Залікова книжка record book 

Знання knowledge 

Контроль  the control 

Модульний контроль  modular control 

Оцінювання знань assessment of knowledge 

Піврічне навчання semi-annual training 

Підсумковий контроль final control 

Підсумок роботи work summary 

Поточний контроль  current control 
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Продовження таблиці 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Процес, процеси. 

Результат, результати. 

Семестр, перший семестр, другий семестр, сесія. 

Екзаменаційна сесія, зимова сесія, літня сесія. 

Контроль, контрольний, контрольна робота. 

Форма, форми, форма контролю.  

Зима, зимовий, літо, літній.  

Осінь, осінній, весна, весняний.  

Навчатися, навчання, навчальний семестр, навчальний рік. 

Рік, півроку (шість місяців), півріччя. 

Залік, екзамен, залікова книжка. 

Складати / скласти (що?) екзамен / залік, заліки складено. 

Написати, реферати написано, контрольні роботи 

написані. 

Предмет subject 

Результат result 

Розклад schedule 

Роки навчання years of education 

Семестр semester 

Сесія session 

Тестування testing 
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Виконати, виконано, вправу виконано 

Розклад, під час заняття, під час семінару. 

Оцінювання, оцінити, оцінка, оцінки. 

Відмінно, добре, задовільно, незадовільно. 

 

Читайте та перевіряйте значення нових слів за 

словником. 

Оцінювання (чого?) знань, перевірка (чого?) знань. 

Головне завдання, якісне знання, якісні знання. 

Види (чого?) контролю, поточний контроль, семестровий 

контроль, модульний контроль, підсумковий контроль. 

Підсумок (чого?) навчальної роботи, форма (чого?) 

роботи. 

Два семестри, осінній семестр, весняний семестр. 

Шкала, національна шкала. 

Допускати / допустити (до чого?) до екзаменів / до сесії, 

допуск до сесії. 

Складати / скласти (що?) залік / екзамен, складання (чого?) 

заліку, складання екзамену, складання екзаменів 

 

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

                                    1                 1 
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Приклади: Україна – це держава з розвиненою освітою та 

наукою. 

Вища освіта – це отримання людиною знань у результаті 

процесу навчання в університеті за своєю майбутньою 

спеціальністю.  

Семестр – це піврічне навчання студента у вищих 

навчальних закладах. 

Екзамен – це підсумкове оцінювання знань студента з 

предмета.  

Прочитайте текст. 

Україна – це держава з розвиненою освітою та 

наукою. Здобуття освіти в Україні – це одне з головних 

завдань для всієї молоді. Вища освіта здобувається на базі 

повної загальної середньої освіти. 

Молоді люди здобувають вищу освіту, яка 

передбачає фундаментальну наукову, практичну та 

професійну підготовку фахівця певної кваліфікації. Роки 

навчання студента в університеті поділяються на семестри. 

У вищих навчальних закладах кожен семестр закінчується 

екзаменаційною сесією. У навчальному році два семестри 

– осінній і весняний. 

Семестр (від лат. sex – шість і лат. mensis – місяць) 

– це піврічне навчання студента у вищому навчальному 

закладі. Семестровий контроль проводиться у формі 
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екзамену, заліку, лабораторної роботи або тесту. Головне 

завдання семестрового контролю – це перевірка якості 

знань навчального матеріалу студентом. 

Види контролю: поточний контроль, модульний 

контроль, підсумковий контроль. На поточному контролі 

викладач перевіряє знання студентів під час семінару або 

на практичних заняттях в аудиторіях. 

Поточний контроль проводиться у формі 

контрольних робіт і тестів після вивчення теми. 

Модульний контроль – це велика контрольна 

робота, яка проводиться перед екзаменаційною сесією 

після вивчення кількох тем з предмета. 

Підсумковий контроль – це залік або екзамен за 

результатами модульного контролю та оцінок за 

самостійні завдання. Підсумковий контроль проводиться 

під час екзаменаційної сесії. 

Екзаменаційна сесія (від лат. sessio) − це 

складання заліків і екзаменів. 

Екзаменаційна сесія – це період підбивання 

підсумків навчальної роботи студентів за поточний 

семестр. Зазвичай, у навчальному році дві сесії – зимова й 

літня. Студенти допускаються до сесії, якщо вони склали 

заліки, написали всі контрольні роботи, курсові роботи, 
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реферати. Якщо студент не склав поточний і модульний 

контроль, то до екзаменаційної сесії він не допускається. 

Екзамен проводиться під час екзаменаційної сесії 

згідно з розкладом.  

 

Національна шкала 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

90 ... 100 A 

82 … 89 B 

74 … 81 C 

64 … 73 D 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 

0 … 34 F 

 

Оцінка студенту виставляється за національною 

шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, 

зараховано, незараховано) (А, В, С, D, Е,FX, F). 

Перед екзаменаційною сесією студент отримує 

залікову книжку. 

Залікова книжка (заліковка) – це документ, у якому 

містяться записи про складання студентом заліків і 

екзаменів. Для студента залікова книжка – це документ, у 
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якому викладач виставляє оцінки під час екзаменаційної 

сесії за екзамен, залік, курсову роботу. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке вища освіта? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Вища освіта – це отримання людиною знань 

під час навчання в університеті за своєю майбутньою 

спеціальністю. 

2. Що таке семестр? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Семестр – це піврічне навчання студента у 

вищому навчальному закладі. 

3. Яке головне завдання семестрового контролю? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Головне завдання семестрового контролю – це 

перевірка якості знань навчального матеріалу студентом. 

4. Скільки семестрів має навчальний рік у вищому 

навчальному закладі? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. У навчальному році два семестри − осінній і 

весняний. 

5. Які види контролю ви знаєте? 
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Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Види контролю: поточний, модульний, 

підсумковий. 

6. Що таке екзамен? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Екзамен – це підсумкове оцінювання знань 

студента.  

7. Що таке екзаменаційна сесія? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Екзаменаційна сесія – це підбивання підсумків 

навчальної роботи студентів за поточний семестр. 

8. Що таке залікова книжка? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Залікова книжка − це документ, у якому 

викладач виставляє оцінку студенту за складений екзамен, 

залік або курсову роботу. 

 

ВПРАВА 2. Складіть словосполучення з поданими 

словами: контроль, знання, робота, сесія, шкала, 

завдання. 

Семестровий …  

Екзаменаційна …  

Оцінювати …  

Самостійні… 
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Контрольна … 

Національна … 

 

ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 3. Подумайте та дайте 

відповіді на питання. 

 Як студенти повинні готуватися до екзамену? 

 Чому в університеті є різні види контролю?  

 Чому викладач не допускає студента до сесії? 

 Для чого студенту потрібна залікова книжка? 

 Коли ви використовуєте залікову книжку?  

Спробуйте використати такі фрази у своїх відповідях. Я 

повинен. Я можу. Є такі види контролю, як …. Контроль 

проводиться у формі. Якщо студент не складає один з 

видів контролю, то … Цей документ. Я використовую це 

для …  

 

ВПРАВА 4. Співвіднесіть ліву та праву частини 

таблиці. 

Екзаменаційна  навчання 

Осінній і весняний  контроль 

Піврічне  робота 

Модульний  шкала 

Сучасний  рік 

Курсова  сесія 
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Підсумкова оцінка 

Залікова семестри 

Національна  знання 

Навчальний книжка 

Якісні студент 

 

ВПРАВА 5. Вставте потрібне дієслово в речення.  

1. Навчальний рік в Україні … на 2 семестри. 

2. Семестровий контроль … у формі екзамену, заліку, 

контрольної роботи або тесту. 3. Головне завдання 

семестрового контролю – … знання навчального матеріалу 

студентом. 4. Студенти … до сесії, якщо вони склали всі 

заліки, написали контрольні роботи, курсові роботи, 

реферати. 5. Якщо студент … поточний і модульний 

контроль, то до сесії він не допускається. 6. Екзамен … під 

час екзаменаційної сесії згідно з розкладом. 7. До залікової 

книжки викладач виставляє студенту оцінку за екзамен. 

8. Оцінка … студенту за національною шкалою. 

Слова для довідки: проводиться, перевірити, 

проводиться, допускаються, поділяється, виставляє, не 

склав, виставляється. 

ВПРАВА 6. Закінчіть речення. Запишіть їх. 

1. Вища освіта здобувається на базі … 

2. Семестр – це … 
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3. Залікова книжка – це … 

4. Екзаменаційна сесія – це … 

5. Головне завдання семестрового контролю – це … 

6. Семестровий контроль – це … 

7. Модульний контроль − це … 

8. Підсумкова форма семестрового контролю − це ... 

 

ВПРАВА 7. Перевірте себе, використовуючи текст. 

Визначте істинні висловлювання (правда, неправда). 

1. Україна – це держава з розвиненою освітою та 

наукою. 

2. Людина здобуває вищу освіту, не маючи повної 

середньої освіти. 

3. Роки навчання студента в університеті поділяються на 

семестри.  

4. У вищих навчальних закладах кожен семестр 

закінчується екзаменаційною сесією. 

5. Семестровий контроль проводиться у формі 

обговорення розглянутої теми. 

6. Види контролю: поточний контроль, модульний 

контроль, підсумковий контроль.  

7. Модульний контроль – це велика контрольна робота, 

яка проводиться перед екзаменаційною сесією після 

вивчення декількох тем з предмета. 
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8. Підсумковий контроль – це залік або екзамен за 

результатами модульного контролю та оцінок за 

самостійні завдання. 

9. Екзаменаційна сесія – це період підбивання підсумків 

навчальної роботи студентів за поточний семестр. 

10. Студенти допускаються до сесії, якщо вони не скали 

викладачу заліки, не виконали контрольні роботи, не 

написали реферати.  

11. Перед сесією студенту видають студентський квиток.  

12. Залікова книжка – це документ, у якому містяться 

записи про складання студентом заліків і екзаменів. 
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ТЕМА 12 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО 

СПЕЦІАЛІСТА 

 

Лексика: 

Вступ до спеціальності introduction to the specialty 

Вивчати правила learn the rules 

Здібності людини human abilities 

Індивідуальні особливості individual characteristics 

Інженерні завдання engineering tasks 

Інженерні спеціальності engineering  specialties 

Медичні спеціальності medical  specialties 

Навички skills 

Освітні рівні educational level 

Підготовка training 

Практичні навички practical skills 

Професіоналізм professionalism 
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Продовження таблиці 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Професія, професіонал, професіоналізм. 

Спеціальність (ж.р.), спеціаліст. 

Лікар, медик. 

Інженер, інженери, інженерна спеціальність. 

Мати (що?) знання, теоретичні знання. 

Навичка, навички, практичні навички.  

Задача, задачі, розв’язувати (що?) задачі.  

Завдання, вирішувати (що?) завдання 

Здібність, здібності, здібна людина. 

Здатність, здатності, здатність виконувати. 

Уміти (що робити?), уміння. 

Теорія, теоретичний, теоретичні знання. 

 

Професійна освіта professional education 

Професійна підготовка professional training 

Професія profession 

Робочий час work time 

Розвиток особистості personal development 

Спеціальність specialty 

Сучасний студент modern student 

Теоретичні знання theoretical knowledge 
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Рівень (ч.р.), рівні, освітні рівні. 

Сучасна людина, сучасний студент. 

 

Читайте словосполучення та перевіряйте значення 

нових слів за словником. 

Професійна освіта, майбутня спеціальність, освітні 

рівні, індивідуальні особливості, математичні здібності, 

гуманітарні здібності, музичні здібності, професійна 

діяльність, трудова діяльність, довузівська підготовка, 

інженерні завдання. 

 

Лексико-граматичні моделі. 

                               (що?) – це (що?) 

                             1           1 
 

Приклади: Здібності – це індивідуальні особливості 

людини. 

Професіоналізм – це здатність людини добре виконувати 

свою професійну діяльність.  

Професія – це майбутня трудова діяльність людини за 

своєю спеціальністю.  

Спеціальність – це отримання студентом спеціальних 

знань з обраної професії.  
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(хто?) – це (хто?) 

                                   1          1 

Приклади: Лікар – це людина, яка здобула вищу медичну 

освіту. 

Інженер − це спеціаліст з вищою освітою, який займається 

інженерною діяльністю. 

у (кого?) є (що?) 

   2                1 

Приклади:  У людини є математичні здібності.  

У студентки є гуманітарні здібності. 

У сестри є музичні здібності.  

 

Прочитайте текст А. 

У вищому навчальному закладі людина здобуває 

професійну освіту. Професійна освіта – це отримання 

професійних теоретичних знань і практичних навичок зі 

своєї майбутньої спеціальності. В університеті кожна 

людина здобуває професійну освіту з однієї з конкретних 

спеціальностей, наприклад: інженер-механік, лікар-хірург, 

лікар-окуліст, викладач фізики, економіст тощо. 

Теоретичні знання студент отримує на лекціях, 

семінарах і практичних заняттях. Практичні навички 

студент отримує під час проведення лабораторних робіт, а 

також під час виконання курсових і дипломних робіт. 

Професійну освіту здобувають у коледжі, в університеті. 
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Кожна людина обирає професійну освіту за своїми 

здібностями. Здібності – це індивідуальні особливості 

людини. Наприклад, математичні, гуманітарні, музичні. 

Якщо людина добре розв’язує задачі, математичні 

рівняння, у цієї людини є математичні здібності й 

схильності до технічних наук. Якщо людина добре грає на 

гітарі чи фортепіано, співає й пише музику, значить у неї є 

музичні здібності. 

Тривалість навчання за спеціальністю − 4-6 років. 

Професійна підготовка студентів на першому курсі 

починається зі вступної лекції про майбутню 

спеціальність. На цих лекціях студенти отримують 

інформацію й нові знання про свою майбутню професію. 

Молоді люди вивчають не тільки нові предмети, але й 

організацію навчання в університеті. 

Професіоналізм – це здатність людини добре 

виконувати свою професійну діяльність і вміти 

застосовувати свої знання на практиці. Кожен сучасний 

студент після закінчення університету повинен стати 

хорошим професіоналом у своїй роботі. 
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ВПРАВА А. 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке здібності людини? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Здібності – це індивідуальні особливості 

людини. 

2. Що таке професійна освіта? 

Ваша відповідь:_____. 

Контроль. Професійна освіта – це отримання професійних 

теоретичних знань і практичних навичок зі своєї 

майбутньої спеціальності. 

3. Що таке професіоналізм? 

Ваша відповідь:_____. 

Контроль. Професіоналізм – це здатність людини добре 

виконувати свою професійну діяльність і вміти 

застосовувати свої знання на практиці. 

4. Які здібності можуть мати люди? 

Ваша відповідь:_____. 

Контроль. Математичні здібності, гуманітарні здібності, 

музичні здібності. 

5. Де студенти отримують теоретичні знання? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Теоретичні знання студенти отримують на 

лекціях, семінарах і практичних заняттях. 
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6. Де студенти отримують практичні навички? 

Ваша відповідь:_____. 

Контроль. Практичні навички студенти отримують під 

час проведення лабораторних робіт, а також під час 

виконання курсових і дипломних робіт. 

 

ВПРАВА А. 2. Складіть словосполучення з поданими 

словами: знання, освіта, здібності, рівні, задачі, 

спеціальність. 

Професійна ...  

Майбутня ... 

Теоретичні ... 

Освітні ... 

Математичні …  

Інженерні … 

 

ВПРАВА А. 3. Письмово поясніть значення слів: 

− професіоналізм; 

− професійна освіта; 

− здібності; 

− форми контролю. 
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ВПРАВА А. 4. Вставте потрібне дієслово в речення. 

1. У вищому навчальному закладі людина … 

професійну освіту. 2. Професійна освіта … три освітні 

рівні. 3. У кожної людини є свої індивідуальні … . 4. Якщо 

студент добре … задачі, у нього є математичні здібності. 

5. Якщо людина добре … на гітарі й …, у неї є музичні 

здібності. 6. На лекціях студент … правила поведінки та 

організацію навчання в університеті. 7. Кожен сучасний 

студент після закінчення університету … професіоналом у 

своїй роботі. 

Слова для довідки: особливості, вивчає, має, 

повинен стати, здобуває, грає, співає, розв’язує. 

 

ВПРАВА А. 5. Поставте питання до речень. 

 Зразок: що таке професійна освіта? 

1. Професійна освіта – це отримання професійних 

теоретичних знань і практичних навичок зі своєї 

майбутньої спеціальності.  

2. Теоретичні знання студент отримує на лекціях, 

семінарах і практичних заняттях. 

3.    Здібності – це індивідуальні особливості людини. 

4. Професіоналізм – це здатність людини добре 

виконувати свою професійну діяльність і вміти 

застосовувати свої знання на практиці. 
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Прочитайте текст Б. 

Під час навчання в університеті людина отримує 

професію та спеціальність.  

Професія – це майбутня трудова діяльність 

людини за своєю спеціальністю.  

Спеціальність – це отримання студентом 

спеціальних знань за обраною професією. 

Довузівську підготовку в НТУ «ХПІ» проходять 

майбутні інженери, лікарі, фармацевти, психологи.  

Лікар – це людина, яка здобула вищу медичну 

освіту. Сьогодні користуються попитом такі медичні 

спеціальності: стоматолог, хірург, офтальмолог, 

невропатолог. 

Інженер − це спеціаліст з вищою освітою, який 

займається інженерною діяльністю. Слово «інженер» 

походить від латинського слова «ingenium», що значить 

«здібність, винахідливість» (ability, inventiveness).  

Професія «інженер» дуже відома й важлива у 

світі. Інженери працюють на різноманітних 

підприємствах, заводах, електростанціях, у лабораторіях, 

фірмах. Наприклад, спеціальності «інженер видобування 

нафти й газу», «інженер-механік», «інженер-електрик», 

«комп’ютерна інженерія» та інші ви можете отримати в 

НТУ «ХПІ». 
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Що повинен знати та вміти інженер? 

Інженер повинен знати сучасну техніку, новітні 

технології, організацію виробництва.  

Інженер повинен уміти вирішувати інженерні 

завдання: 

− Працювати з комп’ютером;  

− здійснювати керівництво виробництвом; 

− працювати з кресленнями;  

− конструювати прилади;  

− створювати новітні машини. 

Інженерні спеціальності, які користуються 

попитом: інженер-електрик, інженер-конструктор, 

інженер-механік, інженер-медтехнік, інженер-програміст, 

інженер видобування нафти й газу, інженер-енергетик. 

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» здійснює підготовку майбутніх 

інженерів. Одну з будь-яких обраних вами інженерних 

спеціальностей ви можете отримати в НТУ «ХПІ». 

 

ВПРАВА Б. 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке професія? 

Ваша відповідь: _____. 
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Контроль. Професія − це трудова діяльність людини, яку 

вона отримує під час навчання в університеті. 

2. Що таке спеціальність? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Спеціальність − це отримання студентом 

спеціальних знань за обраною професією. 

3. Що повинен знати інженер? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Інженер повинен знати сучасну техніку, 

новітні технології, організацію виробництва. 

4. Хто такий лікар? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Лікар − це людина, яка здобула вищу медичну 

освіту. 

5. Назвіть медичні спеціальності, які користуються 

попитом. 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Стоматолог, хірург, офтальмолог, 

невропатолог й інші спеціальності. 

6. Назвіть інженерні спеціальності, які користуються 

попитом. 

Ваша відповідь: _____. 
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Контроль. Інженер-електрик, інженер-конструктор, 

інженер-механік, інженер-медтехнік, інженер-програміст, 

інженер видобування нафти й газу, інженер-енергетик. 

 

ВПРАВА Б. 2. Замість крапок вставте необхідне слово.  

1. ... − це людина, яка отримала вищу медичну 

освіту. 

2. Спеціаліст з вищою освітою, який виконує інженерну 

діяльність, − це …  

3. Трудова діяльність людини, яку вона отримує під час 

навчання в університеті, − це …  

4. Отримання студентом спеціальних знань за обраною 

професією – це … 

5. Здатність людини добре виконувати свою професійну 

діяльність – це … 

6. Індивідуальні особливості людини – це … 

7. Професійна освіта має освітні …  

8. Під час виконання лабораторних, курсових і дипломних 

робіт студенти отримують практичні … 

Слова для довідки: інженер, здібності, 

професіоналізм, професія, спеціальність, лікар, навички, 

рівні. 
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ВПРАВА Б. 3. Вставте потрібне дієслово в речення. 

1. У вищому навчальному закладі кожна людина … 

професійну освіту за однією зі спеціальностей. 2. Кожна 

людина … університет за своїми здібностями. 3. Професія 

− це трудова діяльність людини, яку вона …  під час 

навчання в університеті. 4. Програма навчання … 

екзаменами та написанням дипломної роботи. 5. На лекції 

студенти … інформацію про свою майбутню професію.  

6. Викладач … студента новим знанням і навичкам 

майбутньої професійної діяльності. 7. Професійний 

розвиток … зростання професійних якостей, здібностей, 

знань і вмінь. 8. Інженер … … сучасну техніку й новітні 

технології. 9. Інженер … … здійснювати керівництво 

виробництвом. 

Слова для довідки: отримує, обирає, повинен уміти, 

здобуває, навчає, закінчується, передбачає, отримують, 

повинен знати.  

 

ВПРАВА Б. 4. Співвіднесіть ліву та праву частини 

таблиці. 

Професійна  здібності 

Індивідуальні  робота 

Трудова освіта 

Майбутня  діяльність 
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Дипломна  професія 

Творчі  особливості 

Спеціальні заклад 

Навчальний знання 

 

ВПРАВА Б. 5. Поставте питання до речень. 

Професія – це майбутня трудова діяльність людини 

за своєю спеціальністю. 

Спеціальність – це отримання студентом спеціальних 

знань за обраною професією. 

Лікар − це людина, яка здобула вищу медичну освіту.  

Інженер − це спеціаліст з вищою освітою, який займається 

інженерною діяльністю.  

Інженер повинен знати сучасну техніку, новітні технології, 

організацію виробництва. 

Інженер повинен уміти вирішувати інженерні завдання. 

 

ВПРАВА Б. 6. Утворіть прикметники від поданих 

іменників: 

Професія − …  техніка − … 

Музика − …   математика − … 

Здібність − …  спеціальність − … 

Інженер − …   студент − … 
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ВПРАВА  Б. 7. Напишіть у зошиті 9–10 нових слів, які 

ви вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ Б. 8. Подумайте та дайте 

відповіді на питання. 

 Яку професію ви хочете отримати після закінчення 

університету? 

 Що вам подобається у вашій майбутній професії? 

 Чим відрізняється професія від спеціальності? 

 Чому кожен студент після закінчення університету 

хоче стати професіоналом у своїй роботі? 

 

ВПРАВА Б. 9. Перекажіть текст за допомогою 

наведених фраз. 

Людина отримує професію й спеціальність ...  

Професія – це …  

Спеціальність – це …  

Лікар – це …  

Медичні спеціальності, які користуються попитом, – це …  

Інженер – це … 

Інженер повинен знати …  

Інженер повинен уміти …  

Інженерні спеціальності, які користуються попитом, – це 

… 
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ТЕМА 13 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ГРОМАДЯН В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ 

 

 

Лексика: 

Виконувати закони comply with laws 

Віза visa 

В’їзд і виїзд entry and exit 

Вчинок  act 

Громадянин citizen 

Депортація deportation 

Держава state 

Дисципліна discipline 

Документ document 

Закон України the law of Ukraine 

Іноземні громадяни foreign citizens 

Культура  culture 
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Продовження таблиці 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Громадянин, іноземний громадянин, громадяни, 

іноземні громадяни. 

Віза, візувати, завізувати. 

Документ, документи. 

Іноземець, іноземці. 

В’їзд, в’їжджати (куди?). 

Виїзд, виїжджати (звідки?). 

Жити, проживати, проживання (де?). 

Повернення, повертатися (звідки? куди?).  

Закон, закони України. 

Народ people 

Норма norm 

Обов’язки громадян responsibilities of citizens 

Поважати respect 

Поведінка behavior 

Покарання punishment 

Порушення violation 

Права людини human rights 

Правила rules 

Тимчасове проживання temporary residence 

Україна Ukraine 
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Право, права, політичні права. 

Обов’язок, обов’язки. 

Дисципліна, дисциплінована людина. 

Покарати, покарання, покараний (-а, -і). 

Вчинок, поведінка, хороша поведінка.  

Відраховувати (кого? за що?), відрахування,  

відрахований (-а, -і).  

Культура, культурна людина, культурні традиції. 

Депортація, депортувати (кого? звідки? куди?).  

Поважати (кого?), повага, поважна людина. 

 

Читайте, перевіряйте значення нових слів за 

словником. 

Іноземні громадяни, закон України, в’їжджати до 

України, в’їзд і виїзд, виконувати закони, вільно 

пересуватися, вид на проживання, права та обов’язки, 

політичні права, соціальні права, економічні права, 

національно-культурні права, народження дітей, релігійна 

ворожнеча, проживати на території, служити в армії, брати 

участь, порушення законів, серйозні порушення, поганий 

вчинок, правила поведінки, примусове повернення, мати 

покарання, термін навчання. 
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Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

                    1 
 

            1 

Приклади: Віза – це документ, який надає право на в’їзд і 

вільне пересування Україною. 

Права людини – це правила захисту гідності кожної 

людини, яка проживає в державі. 

Обов’язок – це обов’язкове виконання законів усіма 

громадянами України та гостями країни.  

Дисципліна – це правила поведінки людини в суспільстві. 

Покарання – це засіб впливу за поганий вчинок, який 

здійснила особа. 

(хто?) – це (хто?) 

                               1            1 
 

Приклади: Іноземні громадяни – це громадяни інших 

країн, що тимчасово знаходяться в Україні.  

(що?) є (чим?) 

                                               1   5 

Приклади: Відрахування з університету є суворим 

покаранням для іноземного студента. 

 

Прочитайте текст. 

Кожного року до України приїздить багато 

іноземних громадян. 
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Іноземні громадяни – це громадяни інших країн, 

що тимчасово знаходяться в Україні. Вони в’їжджають до 

України лише  за наявності візи. 

Іноземні студенти, що приїжджають навчатися до 

України, відчувають мовні труднощі відразу після 

прибуття. Щоб допомогти їм подолати мовні проблеми, у 

багатьох університетах є довузівська підготовка, яка 

допомагає студентам опанувати новою іноземною мовою.  

Віза – це документ, що надає право на в’їзд і вільне 

пересування Україною. 

Пόсвідка – це документ, який підтверджує 

перебування іноземця в Україні та надає право на 

пересування країною. Вид на тимчасове проживання в 

Україні називають пόсвідкою. 

Іноземним студентам гарантуються всі права 

відповідно до законів України. Закони України захищають 

права українських і іноземних громадян. Іноземні 

студенти мають права та обов’язки перед державою, у якій 

вони тимчасово проживають. Вони зобов’язані виконувати 

закони України, жити за законами країни, поважати 

культуру та традиції українського народу. 

Права людини – це правила захисту гідності 

кожної людини, яка мешкає в державі. Права громадянина 
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поділяються на: політичні права, соціальні права, 

економічні права, національно-культурні права. 

Політичні права – це право на проведення зібрань, 

демонстрацій. 

Соціальні права – це право на охорону здоров’я, 

материнства та дитинства. 

Економічні права – це право на ведення бізнесу, 

право на працю. 

Національно-культурні права – це право на 

рівність між націями, культуру, традиції. 

Іноземні громадяни мають право на навчання, 

роботу, бізнес, сім’ю, народження дітей.  

Обов’язок – це обов’язкове виконання законів 

усіма громадянами України та гостями країни.  

Іноземним громадянам, що мешкають в Україні, 

законами України не дозволяється: 

– розпалювати релігійну ворожнечу; 

– брати участь у виборах Президента України та 

Верховної Ради; 

– проживати на території України після закінчення 

терміну, указаного в посвідці; 

– служити в армії України. 

За порушення законів України іноземні громадяни 

можуть отримати покарання. Іноземні студенти також 
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можуть отримати покарання за невиконання законів 

України, за порушення дисципліни в університеті. 

Дисципліна – це правила поведінки людини в 

суспільстві. Дисципліна може бути хорошою та поганою. 

Покарання – це засіб впливу за поганий вчинок, 

здійснений людиною. Суровим покаранням для іноземного 

студента є відрахування з університету (дисциплінарне 

стягнення). За серйозне порушення законів України 

іноземного громадянина може бути депортовано з країни. 

Депортація забороняє в’їзд до України терміном на 5 

років.  

Депортація – це примусове повернення іноземного 

громадянина до його країни за порушення законів 

України. Виїзд з України після закінчення терміну 

навчання або роботи є обов’язком кожного іноземного 

громадянина. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке віза? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Віза – це документ, що надає право на в’їзд і 

вільне пересування Україною. 
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2. Хто такі іноземні громадяни? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Іноземні громадяни – це громадяни інших 

країн, що тимчасово знаходяться в Україні. Вони 

в’їжджають до України лише  за наявності візи. 

3. Що таке права людини? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Права людини – це правила захисту гідності 

кожної людини, яка мешкає в державі. 

4. Що таке обов’язок? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Обов’язок – це обов’язкове виконання законів 

усіма громадянами України та гостями країни. 

5. Що таке дисципліна? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Дисципліна – це правила поведінки людини в 

суспільстві згідно чинних норм. 

6. Що таке покарання? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Покарання – це засіб впливу за поганий 

вчинок, здійснений людиною. 

7. Що таке депортація? 

Ваша відповідь: _____. 
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Контроль. Депортація – це примусове повернення 

іноземного громадянина до його країни за порушення 

законів України. 

8. Які громадянські права є в іноземців, що 

проживають в Україні? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Права громадянина поділяються на: політичні 

права, соціальні права, економічні права, національно-

культурні права. 

 

ВПРАВА 2. Складіть словосполучення з поданими 

словами: вчинок, Україна, громадяни, університет, 

поведінка, пересуватися, закони. 

Іноземні …   Закони … 

Навчатися в …  Вільно … 

Виконувати …  Поганий … 

Правила … 

 

ВПРАВА 3. Запишіть і поясніть значення поданих слів: 

– громадянські обов’язки; 

– права людини; 

– дисципліна. 
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ВПРАВА 4. Співвіднесіть ліву та праву частини 

таблиці. 

Тимчасове  народ 

Вільне  права 

Український  проживання 

Соціальні  стягнення 

Релігійна  пересування 

Дисциплінарне  ворожнеча 

Серйозне  повернення 

Примусове  вчинок 

Поганий  порушення 

Культурні традиції 

 

ВПРАВА 5. Утворіть словосполучення за моделлю: 

Охороняти здоров’я – охорона здоров’я; 

народжувати дітей – … 

захищати гідність – … 

розпалювати ворожнечу – … 

виконувати закон – … 

порушувати закон – …  

проживати в Україні – … 

проводити зібрання – … 

відраховувати студента – … 

депортувати громадянина – … 
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ВПРАВА 6. Замість крапок вставте потрібні слова та 

словосполучення: права людини, депортація, можуть 

отримати, відрахування, дозвіл, закони України. 

 1. Віза – це ... на в’їзд до країни. 

2. ... захищають права українських та іноземних громадян. 

3. Суровим покаранням для іноземного студента є  … з 

університету. 

4. Правила захисту гідності кожної людини, яка мешкає в 

державі, – це ...  

5.  Іноземні студенти … покарання за невиконання законів 

України. 

6. Примусове повернення іноземного громадянина до його 

країни за порушення законів України – це … 

 

ВПРАВА 7. Напишіть у зошиті 6–8 нових слів, які ви 

вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА 8. Закінчіть фрази. Запишіть їх. 

1. Віза – це … 

2. Іноземний громадянин – це ... 

3. Права – це ... 

4. Обов’язки – це ... 

5. Депортація – це ... 

6. Дисципліна – це ... 
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ТЕМА 14 

СТУДЕНТ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ 

УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 

 

Лексика: 

Вимога demand 

Відвідувати visit 

Вік age 

Головний учасник main member 

Денна форма full-time 

Заборона ban / taboo 

Запізнюватися на заняття late for class 

Зниження decline 

Інтелігенція intelligentsia 

Молодий чоловік young man 

Молодь youth 

Наполегливо працювати to work hard 
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Продовження таблиці 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Студент, студенти, студентство. 

Європа, європейський, Рим, Стародавній Рим. 

Молодь, молодіжний. 

Інтелігенція, інтелігент. 

Спілкуватися, спілкування. 

Розум, розумний, розумова діяльність. 

Сніданок, обід, вечеря. 

День (ч.р.), дні, удень, режим дня. 

Вечір, увечері, вечірній відпочинок. 

Вимога, статут. 

Оплатити (що?), оплата (чого?). 

Забороняти (що робити?), заборона (чого?). 

Обіцянка communication 

Підвищення increase 

Пізнавати світ to know the world 

Працездатність work activity 

Режим дня   daily regime 

Розумова діяльність  mental activity 

Стародавній Рим Ancient Rome 

Статут statute 

Студентство student 
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Відвідувати (кого? що?), відвідування (чого?)театру. 

Розмовляти (з ким?) з батьками, розмова. 

 

Читайте, перевіряйте значення нових слів за 

словником. 

Добре навчатися; наполегливо працювати; 

пізнавати світ; рівень життя; культура спілкування; 

майбутня інтелігенція; студентський вік; навчальна 

діяльність; режим роботи; перша половина дня; друга 

половина дня; денна форма навчання; протягом тижня; 

робочий час; зниження працездатності; підвищення 

працездатності; основні вимоги; дотримуватися статуту; 

відвідувати лекцію; оплата за навчання; запізнюватися / не 

запізнюватися на заняття. 

 

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

                                      1                       1 

Приклади: Студентський вік – це вік від 15 до 25 років.  

Права людини – це правила захисту гідності кожної 

людини, яка мешкає в державі. 

(хто?) – це (хто?) 

                                      1             1 
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Приклади: Студент – це головний учасник навчального 

процесу. 

Іноземні студенти − це іноземні громадяни, які приїхали 

до України для здобуття освіти. 

 

Прочитайте текст. 

Слово «студент» виникло в Європі в XII столітті 

одночасно зі створенням університетів. У Стародавньому 

Римі студентами називали людей, які постійно навчалися та 

пізнавали світ. 

Студент в перекладі з латинської мови означає 

«молода людина, яка добре навчається й старанно працює». 

У Харкові навчається понад 172 (сто сімдесят дві) 

тисячі студентів, у тому числі близько 14 тисяч іноземних 

студентів. Студент – це головний учасник навчального 

процесу. 

Студент – це молода людина, яка навчається у 

вищому навчальному закладі з метою здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Іноземні студенти – це іноземні громадяни, які 

приїхали до України для здобуття освіти. 

Студентство – це мобільна молодіжна група людей, 

яка отримує знання, уміння та навички для якісного 

виконання своїх професійних обов'язків у майбутній 

діяльності. 
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Особлива риса студентства – це досить висока 

інтенсивність спілкування, пошук сенсу життя та прагнення 

до нових ідей.  

Студентські роки – це найкраща пора в житті молоді. 

Студентський вік – це вік від 15 до 25 років, що 

збігається з періодом навчання студента у вищому закладі 

освіти. Студент, який навчається за денною формою 

навчання, витрачає протягом тижня 54 години на навчання. 

Студент повинен правильно розподіляти свій робочий 

і вільний час, дотримуватися режиму дня. Студент повинен 

чергувати навчальну роботу з відпочинком, у тому числі 

дотримуватися режиму харчування й сну. Правильний 

розподіл режиму дня дозволить студенту швидко 

адаптуватися до нових умов. 

У першій половині дня студент повинен відвідувати 

заняття в університеті. У цей час він добре запам’ятовує 

навчальний матеріал, у нього дуже активна розумова 

діяльність. 

У другій половині дня студент може займатися 

самостійною роботою й відпочивати. У цей час йде 

зниження його працездатності. До вечора працездатність 

студента підвищується. 

Максимальна працездатність студента: 

− вдень – з 10 до 13 години; 

− після обіду – з 16 до 18 години; 
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− увечері – з 21 до 24 години. 

Під час навчання іноземний студент повинен 

виконувати основні вимоги вищого навчального закладу. 

Права та обов’язки студентства визначено Законом 

України «Про освіту». 

Студент має право на: 

  навчання в університеті; 

  користування навчальною, культурною, 

спортивною базою університету; 

  участь у науковій роботі, конференціях, 

олімпіадах; 

  безпечні умови навчання; 

  забезпечення гуртожитком; 

  продовження освіти за професією в аспірантурі; 

  користування медичними послугами. 

Обов’язки студента: 

− дотримуватися статуту університету; 

− відвідувати лекції, семінари, практичні заняття; 

− своєчасно здійснювати оплату за навчання; 

− своєчасно складати заліки та екзамени. 

Студенту заборонено: 

− вживати спиртні напої в університеті; 

− поширювати наркотичні речовини; 

− запізнюватися на заняття; 
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− розмовляти по телефону під час занять. 

За порушення правил внутрішнього розпорядку й 

навчальної дисципліни на студента може бути накладено 

дисциплінарні стягнення: 

− виселення з гуртожитку; 

− відрахування з університету; 

− депортація. 

 

ВПРАВА 1. Дайте правильну відповідь на питання, 

використовуючи текст. 

1. Кого називали студентами в Стародавньому 

Римі? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. У Стародавньому Римі студентами називали 

людей, які постійно навчалися й пізнавали світ. 

2. Хто такий іноземний студент? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Іноземний студент – це іноземний громадянин, 

який приїхали до України для здобуття освіти. 

3. Що означає слово «студент» у перекладі з латинської 

мови? 

Ваша відповідь: _____. 
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Контроль. Студент у перекладі з латинської мови означає 

«молода людина, яка добре навчається й старанно 

працює». 

4. Що таке студентський вік? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Студентський вік – це вік від 15 до 25 років, 

що збігається з періодом навчання студента у вищому 

закладі освіти. 

5. Чим повинен займатися студент у першій половині 

дня? 

Ваша відповідь:  _____. 

Контроль. У першій половині дня студент повинен 

відвідувати заняття в університеті. 

6. Чим може займатися студент у другій половині дня? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. У другій половині дня студент може займатися 

самостійною роботою й відпочивати. 

7. Що заборонено робити студенту? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Студенту заборонено: вживати спиртні напої в 

університеті; поширювати наркотичні речовини; 

запізнюватися на заняття; розмовляти по телефону під час 

занять. 
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8. Які обов’язки є у студента вищого навчального 

закладу? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Студент повинен: дотримуватися статуту 

університету; відвідувати лекції, семінари, практичні 

заняття; своєчасно здійснювати оплату за навчання; 

своєчасно складати заліки та екзамени. 

 

ВПРАВА 2. Напишіть у зошиті 7–9 нових слів, які ви 

вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА 3. Складіть з поданими словами 

словосполучення та поставте їх у правильній формі: 

вік, навчатися, лекція, статут, день, життя. 

Добре …    Дотримуватися … 

Рівень …    Відвідувати … 

Студентський …   У першій половині … 

 

ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 4. Подумайте та дайте 

відповіді на питання. 

 Яким повинен бути правильний розпорядок дня у 

студента?  

 Який розпорядок дня у тебе був на цьому тижні? 

 Як ви проводите свій час в Україні? 
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 Що заважає вам навчатися?  

 Що ви можете зробити, щоб навчатися краще? 

 Що заборонено робити в гуртожитку?  

 

ВПРАВА 5. Доберіть протилежні за значенням слова.  

Лінивий, галасливий, ніч, неважливо, старий, погано, 

відпочивати, ніколи. 

Добре … тихий … 

Завжди … важливо … 

Молодий … день … 

Трудолюбивий…  працювати … 

 

ВПРАВА 6. Утворіть словосполучення за зразком:  

Зразок: відвідувати заняття – відвідування занять. 

Підвищувати працездатність – … 

Поширювати речовини – … 

Здобувати освіту – … 

Чергувати роботу – … 

Запам’ятовувати матеріал – …  

Створити університет – … 

Дотримуватися статуту – … 

Розподіляти режим – … 
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ВПРАВА 7. Назвіть дієслова, від яких утворено 

іменники.  

відпочинок – … заняття – … 

втрата – … запам’ятовування – … 

запізнення – … оплата – … 

розмова – … вимога – … 

відвідування – … заборона – … 

поширення – … вживання – … 

 

ВПРАВА 8. Допишіть речення. 

1. Слово «студент» у перекладі з латинської мови 

означає ... 

2. Іноземні студенти – це іноземні громадяни, які … 

3. Студентство – це мобільна молодіжна група людей, яка 

… 

4. Студентський вік – це вік від 15 до 25 років, що … 

5. Максимальна працездатність студента: … 

6. У першій половині дня студент повинен … 

7. Студент повинен виконувати основні вимоги вищого 

навчального закладу: …  

8. Обов’язки студента –  це … 
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ТЕМА 15 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ІНФРАСТРУКТУРА 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ВІЛЬНИЙ ЧАС СТУДЕНТА 

 

 

Лексика: 

Басейн swimenpool 

Бібліотека library 

Виховна робота educational work 

Зустріч / зустрічатися meeting / meet 

Інфраструктура infrastructure 

Культура та традиції 

університету 

university culture and 

traditions 

Музей museum 

Палац спорту  palace of sports 

Палац студентів palace of Students 
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Продовження таблиці 

Соціально-культурна 

інфраструктура 

socio-cultural 

infrastructure 

Спортивний комплекс sports complex 

Спортивні змагання sport competitions 

Сховище книг book repository  

Художні виставки art exhibitions 

Цікаві люди interesting people 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Інфраструктура, соціально-культурна 

інфраструктура. 

Центр, центр виховної роботи. 

Бібліотека, працювати в бібліотеці. 

Література, навчальна література, наукова література, 

художня література. 

Тематичні вечори, зустрічі з письменниками, зустрічі з 

відомими вченими. 

Музей університету, історія, історія університету. 

Свята, обряди, традиції університету. 

Різноманітні гуртки: вокальні, театральні, танцювальні. 

Танець, танці, танцюрист, танцювальні гуртки. 

Театр, актор, сцена, театральні гуртки. 

Спорт, спортсмен, спортивний комплекс. 
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Спортивні зали, басейн, майданчики для футболу. 

Спортивні змагання, спортивні свята. 

 

Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

                                      1             1 

Приклади: Бібліотека – це сховище книг, газет, журналів 

для загального користування.  

Музей − це історична, соціально-культурна 

інфраструктура університету.  

Палац студентів НТУ «ХПІ» − це центр виховної роботи 

та організації вільного часу студентів. 

(де?) проводять (що?) 

                                 6   4 

Приклади: У музеї проводять художні виставки, зустрічі з 

цікавими людьми.  

У спортивному комплексі НТУ «ХПІ» проводять 

спортивні змагання та спортивні свята.  

(що?) – має (що?) 

1               4 

Приклади: Спортивний комплекс НТУ «ХПІ» має 

спортивні й тренажерні зали, басейн, стадіонні 

майданчики для футболу, баскетболу, великого тенісу. 
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Прочитайте текст. 

Людина від народження живе не тільки в 

природному, соціальному, але й у культурному 

середовищі. На сучасну людину впливають не лише побут 

і культура сім’ї, друзів, але й атмосфера світової 

спільноти, у тому числі й соціально-культурна 

інфраструктура, яка відіграє важливу роль у житті кожної 

особистості. 

Інфраструктура – це комплекс умов для 

сприятливого розвитку людської діяльності. 

Соціально-культурна інфраструктура є в кожному 

університеті. До соціально-культурної інфраструктури 

належать: бібліотека, музей, Палац студентів, спортивний 

комплекс. 

Іноземні студенти беруть активну участь у 

спортивно-масовій та культурній роботі, а також у 

художній самодіяльності університету. 

Бібліотека – це сховище книг, газет, журналів для 

загального користування. Бібліотека НТУ «ХПІ» – це 

центр соціально-культурної інфраструктури університету. 

Бібліотека надає студентам книги й різні навчальні 

матеріали. Також у бібліотеці студенти мають доступ до 

комп’ютерних класів, де вони та викладачі можуть 

користуватися навчальною, науковою та художньою 
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літературою, проводити тематичні вечори, зустрічі з 

відомими людьми. Для пошуку необхідної інформації у 

фондах бібліотеки використовують каталоги: алфавітний, 

предметний і електронний. 

Музей – це історична, соціально-культурна 

інфраструктура університету. У музеї студенти 

знайомляться з історією університету, відомими вченими, 

які працювали в університеті, з культурою та традиціями 

університету. У музеї проводять художні виставки, 

зустрічі з цікавими людьми. 

Палац студентів НТУ «ХПІ» – це центр виховної 

роботи та організації вільного часу студентів. 

Іноземні студенти разом з українськими студентами 

беруть активну участь у святкових концертах, під час яких 

звучать твори мовами народів світу. Палац студентів НТУ 

«ХПІ» проводить вечори, концерти, зустрічі з артистами. 

Багато студентів беруть участь в іграх КВК – 

гумористичних конкурсах. У палаці студентів працюють 

різні гуртки: вокальні, танцювальні, театральні. Тут 

студенти виступають на сцені, співають, танцюють, 

читають вірші й цікаво проводять свій вільний час. 

Багато студентів займаються спортом. Спортивний 

комплекс НТУ «ХПІ» – найбільший серед харківських 

університетів. Він має спортивні та тренажерні зали, 
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басейн, стадіонні майданчики для футболу, баскетболу, 

великого тенісу. У спортивному комплексі НТУ «ХПІ» 

проводять спортивні свята й змагання. Студенти в 

спортивних залах займаються спортом і зміцнюють своє 

здоров’я. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке бібліотека? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Бібліотека – це сховище книг, газет, журналів 

для загального користування. 

2. Що належить до соціально-культурної 

інфраструктури університету? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. До соціально-культурної інфраструктури 

університету належать: бібліотека, музей, Палац студентів, 

спортивний комплекс. 

3. Що таке музей? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Музей − це історична, соціально-культурна 

інфраструктура університету. 

  



175 

4. Чим займаються студенти в спортивних 

комплексах? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Студенти відвідують спортивні й тренажерні 

зали, басейн, спортивні секції з футболу, баскетболу, 

грають у великий теніс. 

5. Що таке Палац студентів? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Палац студентів – це центр виховної роботи та 

організації вільного часу студентів. 

6. Що таке інфраструктура? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Інфраструктура – це комплекс умов для 

сприятливого розвитку людської діяльності. 

 

ВПРАВА 2. Утворіть словосполучення з поданими 

словами, поставивши їх у правильній формі: комплекс, 

відомі люди, книга, студенти, зал, інфраструктура,  

робота, участь, час, література. 

Спортивний …;   Палац …;    сховище …;    зустрічі з ...; 

виховна …;  вільний …;  художня …;  соціально-

культурна …;  тренажерний …;    активна …. 
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ВПРАВА 3. Співвіднесіть ліву та праву частини 

таблиці. 

Спортивний гурток  

Відомі концерти 

Виховна комплекс 

Наукова зали 

Танцювальний література 

Святкові вчені 

Тренажерні люди 

Цікаві робота 

 

ВПРАВА 4. Від поданих іменників утворіть 

прикметники та словосполучення за зразком. 

Зразок: свято – святковий; святковий концерт.  

Спорт – …; виховання – …; навчання – …;  вечір – …; 

центр – …; тренажер – …; здоров’я – …; театр – …; 

молодь – …; книга – …. 

 

ВПРАВА 5. Допишіть речення. 

1. Головні соціально-культурні підрозділи 

університету – це … 

2. У бібліотеці проводять … 

3. Музей – це … 

4. У музеї студенти знайомляться з … 
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5. Інфраструктура – це … 

6. У Палаці студентів проходять … 

7. Палац студентів НТУ «ХПІ» – це … 

8. У спортивному комплексі НТУ «ХПІ» проводять 

спортивні …  

 

ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 6. Подумайте та дайте 

відповіді на питання. 

 З якою метою в кожному університеті створено 

соціально-культурну інфраструктуру? 

 Які гуртки та заходи ви хотіли б відвідувати в 

університеті? 

 

ВПРАВА 7. Поставте питання до речень. 

1. Інфраструктура − це комплекс умов для 

сприятливого розвитку людської діяльності. 2. Бібліотека 

– це сховище книг, газет, журналів для загального 

користування. 3. У музеї студенти знайомляться з історією 

університету, відомими вченими, які працювали в 

університеті, з культурою та традиціями університету.  

4. У спортивному комплексі проходять студентські 

спортивні змагання. 
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ТЕМА 16 

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ НТУ «ХПІ» 

  

 

Лексика: 

Відпочивати relax 

Відпочинок vacation 

Виховувати educate 

Екскурсія excursion 

Загартовуватися harden 

Засмагати sunbathe 

Здоров’я health 

Лижний спорт skiing 

Оздоровчий табір health camp 

Організовувати organize 

Плавати swim 

Пляж beach 
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Продовження таблиці 

Річка river 

Спорт sport 

Тренер coach 

Тренуватися exercise 

Фізична культура physical education 

Художник painter 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Виховувати, виховання, фізичне виховання, 

кафедра фізичного виховання. 

Повітря, свіже повітря. 

Готувати / приготувати їжу, готувати смачну їжу, готувати 

корисну їжу. 

Здоров’я, здорова людина, оздоровчі заходи. 

Засмагати, засмагати на пляжі, загартовуватися. 

Лижі, лижний спорт, ліс, човен. 

Відпочивати, відпочинок, людина, що відпочиває. 

Організовувати / організувати екскурсії.  

Художник, екскурсія, екскурсія до музею. 

Харчуватися, харчування, триразове харчування, кухар. 

Настільні ігри, розважальні заходи. 

Надати путівку, пільгові путівки. 

Приймати відпочивальників, гостей, більше шестисот осіб. 
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Популярний вид спорту. 

Річка, берег річки, пляж, плавати в річці. 

Спорт, види спорту, займатися спортом, спортивний табір, 

оздоровчий центр. 

Утримувати своє тіло в хорошій формі. 

Споруджувати будівлі, споруди, нові споруди. 

Тренуватися, тренування, тренер, тренажер (-и). 

Зміцнювати здоров'я. 

Фізична культура. 

 

Прочитайте текст. 

Спорт (англ. sport – «гра», «розвага») – 

організована за певними правилами спортсменів гра, яка 

полягає в зіставленні їх фізичних здібностей з метою 

змагання. 

Спорт допомагає людині бути в хорошій фізичній 

формі, окрім того, він виховує характер і силу волі. Спорт 

в поєднанні з відпочинком – це сукупність заходів, що 

забезпечують охорону й зміцнення здоров’я людини. 

Спорт підвищує рівень фізичної культури, формує 

навички здорового способу життя. 

НТУ «ХПІ» – це один з визнаних в Україні 

національних центрів фізичної культури й спорту. 

Популярними видами спорту в студентів-політехніків є 
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волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, 

футбол, теніс, аеробіка, плавання, лижний спорт. 

Різноманітність видів спорту дозволяє формувати 

здоровий способів життя у викладачів та студентів. 

Спортивний комплекс НТУ «ХПІ» найбільший 

серед Харківських університетів. Він має спортивні та 

тренажерні зали, басейн, стадіонні майданчики для 

футболу, баскетболу, великого тенісу. 

У спортивному комплексі НТУ «ХПІ» проводять 

спортивні свята та змагання. Багато студентів займаються 

спортом у спортивних залах і зміцнюють своє здоров’я. 

Дуже популярними серед студентів є різні зимові 

види спорту, особливо навчально-тренувальні заходи або 

змагання на лижній базі НТУ «ХПІ», яка знаходиться в 

лісопарковій зоні в кінці вулиці Сумської. Навчально-

тренувальна база закріплена за кафедрою фізичного 

виховання НТУ «ХПІ». Навчально-тренувальна база дуже 

велика, її територія становить 4000 (чотири тисячі) 

квадратних метрів. На території бази студенти та 

викладачі можуть займатися лижним спортом у вільний 

від навчання та роботи час. Це дуже популярний в Україні 

вид спорту, який допомагає людям зміцнювати своє 

здоров’я. 
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Під час літніх канікул студенти та викладачі НТУ 

«ХПІ», а також члени їх сімей можуть поєднувати 

спортивні заходи разом з відпочинком в спортивно-

оздоровчому центрі «Політехнік». Оздоровчий табір 

знаходиться в мальовничому куточку Харківської області, 

недалеко від міста Чугуєва, на березі річки Сіверський 

Донець. Це один з перших студентських таборів України, 

який було побудовано в 1953 році. 

У спортивно-оздоровчому таборі можна 

відпочивати, займатися спортом і проводити свої канікули. 

Це екологічно чистий район у сосновому лісі з прекрасною 

природою й чистим повітрям. Усе це дає можливість 

студентам і викладачам добре відпочити після 

напруженого навчального року та зміцнити своє здоров’я. 

На території табору побудовано комфортабельні котеджі 

та корпуси, розраховані на 150 місць, у яких проживають 

відпочивальники. Табір забезпечено чистою артезіанською 

водою. 

На території спортивного комплексу знаходяться 

спортивні майданчики для гри в волейбол, баскетбол, 

теніс, павільйон для борців, де спортсмени проводять 

тренування та змагання. Відпочивальникам надається 

спортивний інвентар і обладнання для занять різними 

видами спорту. Для батьків з дітьми пропонуються 
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настільні ігри та розважальні заходи. Тут працює чудова 

їдальня, де досвідчені кухарі готують смачну й корисну 

їжу. На березі річки Сіверський Донець обладнано пляж, 

де можна плавати й засмагати. 

Для відпочивальників організовуються цікаві 

екскурсії мальовничими місцями Чугуївського району, а 

також до музею нашого земляка – видатного художника 

Іллі Рєпіна (1844 – 1930 рр.). 

Під час літнього відпочинку табір має можливість 

прийняти більше шестисот осіб. Відпочивальники в 

спортивно-оздоровчому таборі мають триразове 

харчування та проживають у котеджах. Студентам і 

викладачам надаються пільгові путівки. 

Адміністрація університету щороку відновлює 

приміщення та впорядковує територію для кращого 

відпочинку своїх викладачів, співробітників і студентів. 

І ми повинні пам’ятати, що спорт необхідний тим 

людям, які хочуть завжди бути здоровими й підтримувати 

своє тіло в хорошій фізичній формі. 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що таке спорт? 

Ваша відповідь: ____. 
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Контроль. Спорт – організована за певними правилами 

спортсменів гра, яка полягає в зіставленні їх фізичних 

здібностей з метою змагання. 

2. Які види спорту є популярними у студентів-

політехніків? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Популярними видами спорту у студентів-

політехніків є волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка 

атлетика, альпінізм, футбол, теніс, аеробіка, плавання, 

лижний спорт тощо. 

3. Що є в спортивному комплексі НТУ «ХПІ»? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. У спортивному комплексі НТУ «ХПІ» є 

спортивні та тренажерні зали, басейн, стадіонні 

майданчики для футболу, баскетболу, великого тенісу. 

4. Де знаходиться лижна база університету? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Лижна база університету знаходиться в 

лісопарковій зоні в кінці вулиці Сумської. 

5. Яка роль лижного спорту в Україні?  

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Лижний спорт допомагає людям 

загартовуватися в холодну пору року й зміцнювати своє 

здоров’я. 
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6. Де можуть відпочивати та займатися спортом 

студенти й викладачі НТУ «ХПІ» влітку? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Улітку студенти й викладачі НТУ «ХПІ» 

можуть відпочивати та займатися спортом у спортивно-

оздоровчому центрі «Політехнік». 

7. Де знаходиться оздоровчий табір? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Оздоровчий табір знаходиться в мальовничому 

куточку Харківської області, недалеко від міста Чугуєва, 

на березі річки Сіверський Донець. 

8. Що є на території спортивного комплексу? 

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. На території спортивного комплексу 

знаходяться спортивні майданчики для гри в волейбол, 

баскетбол, теніс, павільйон для борців, їдальня, пляж. 

9. Кому необхідний спорт?  

Ваша відповідь: ____. 

Контроль. Спорт необхідний тим людям, які завжди 

хочуть бути здоровими й підтримувати своє тіло в 

хорошій фізичній формі. 
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ВПРАВА 2. Замість крапок вставте потрібні слова та 

запишіть речення. 

1. Спорт … людині бути в хорошій фізичній формі.  

2. У спортивний комплексі НТУ «ХПІ» є спортивні та … 

зали, басейн, стадіонні майданчики для футболу, 

баскетболу, великого тенісу.  

3. У спортивному комплексі НТУ «ХПІ» … спортивні 

свята та змагання. 

4. Студенти та викладачі … лижним спортом у вільний від 

навчання й роботи час. 

5. Спортивно-оздоровчий табір «Політехнік» … в 

мальовничому куточку Харківської області, недалеко від 

міста Чугуєва, на березі річки Сіверський Донець. 

6. На території табору … комфортабельні котеджі й 

корпуси, у яких проживають відпочивальники. 

7. Тут працює прекрасна їдальня, де досвідчені кухарі … 

смачну й корисну їжу. 

8. Під час літнього відпочинку табір має можливість … 

більше шестисот осіб. 

9. Адміністрація університету щороку відновлює 

приміщення та … територію. 

Слова для довідки: тренажерні, побудовано, 

проводять, можуть займатися, допомагає, готують, 

впорядковує, прийняти, знаходиться. 
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ВПРАВА 3. Закінчіть фрази, запишіть їх. 

1. Спорт допомагає людині бути в хорошій фізичній 

формі, він виховує …  

2. Спортивний комплекс НТУ «ХПІ» − найбільший …  

3. У спортивному комплексі НТУ «ХПІ» проводять …  

4. Лижна база НТУ «ХПІ» знаходиться …  

5. Навчально-тренувальна база дуже велика, її територія 

становить …  

6. Лижний спорт дуже популярний в Україні, він 

допомагає людям  …  

7. Спортивно-оздоровчий центр «Політехнік» −  один з … 

8. У спортивно-оздоровчому таборі можна …  

9. На території табору побудовано …  

10. На березі річки Сіверський Донець обладнано …  

 

ВПРАВА 4. Запишіть у зошит 8−10 нових слів, які ви 

вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА-ОБГОВОРЕННЯ 5. Подумайте та дайте 

відповіді на запитання. 

 Чому люди займаються спортом? 

 Як ви вважаєте, спорт – це відпочинок чи робота? 

 Для чого проводяться Олімпійські ігри? 
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 Чи потрібно займатися спортом? Чому ви так 

вважаєте? 

 Які види спорту є популярними у вашій країні? 

 

ВПРАВА 6. Співвіднесіть ліву та праву частини 

таблиці. 

1. Спортивний комплекс 

НТУ «ХПІ»  

становить 4000 квадратних 

метрів. 

2. У спортивному 

комплексі НТУ «ХПІ» 

проводять  

розраховані на 150 місць. 

3. Територія навчально-

тренувальної бази 

спортивні свята та 

змагання. 

4. Оздоровчий табір 

«Політехнік»  

найбільший серед 

Харківських університетів. 

5. Комфортабельні 

котеджі й корпуси 

які завжди хочуть бути 

здоровими. 

6. Спорт необхідний тим 

людям, 

було побудовано в 1953 

році. 
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ВПРАВА 7. Перевірте себе, використовуючи текст. 

Визначте істинні висловлювання. 

1. Спорт – організована за певними правилами 

спортсменів гра, яка полягає в зіставленні їх фізичних 

здібностей з метою змагання. 

2. Спорт у поєднанні з роботою зміцнення здоров’я 

людини. 

3. НТУ «ХПІ» – це невідомий в Україні центр фізичної 

культури й спорту. 

4. Різноманітність видів спорту дозволяє формувати 

здоровий способів життя інженерної еліти Харкова та 

України. 

5. Спортивний комплекс НТУ «ХПІ» не має спортивних та 

тренажерних залів, басейну, стадіонних майданчиків для 

футболу, баскетболу, великого тенісу. 

6. Лижний спорт надзвичайно популярний в Україні. 

7. Спортивно-оздоровчий центр «Політехнік» знаходиться 

в лісі на березі річки Сіверський Донець. 

8. У таборі є чудовий ресторан. 

9. У спортивно-оздоровчому таборі можуть відпочивати 

студенти, викладачі, співробітники університету та їх діти. 

10. Олімпійські ігри проводяться кожного року. 
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ВПРАВА 8. Подивіться на ілюстрації та розкажіть 

своєму другові, чим корисно займатися під час канікул, 

а чим шкідливо. Знайдіть зображення, які допоможуть 

вам обрати правильну відповідь, і складіть з наданими  

словосполученнями речення.  

Наприклад: плавання в річці корисне для здоров’я. 

Спортивні змагання (стрибки в мішках); ховатися 

під деревом під час дощу та блискавки; прогулянки в лісі; 

сонячні ванни; прогулянки під дощем без парасольки; 

спілкування з друзями; здорове харчування; гра у 

волейбол; похід у ліс; плавання в річці; розпалювання 

вогнища в лісі; катання взимку на лижах; плавання на 

човні; гра в настільний теніс; пісні біля вогнища; 

відпочинок з друзями; засмагати на пляжі. 
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ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ? 

У Стародавній Греції існувала традиція проводити 

спортивні ігри. Це було релігійне й спортивне свято, яке 

проводилося в Олімпії один раз на чотири роки. До 

нашого часу збереглися легенди, що розповідають про цю 

подію. Ігри почали проводити дуже давно, але перше 

свято, що має документальне підтвердження, сягає 776 

року до нашої ери. Під час проведення ігор не можна було 

воювати, тому проголошувався мир між народами. 

Олімпійські ігри проводили як для пропагування фізичної 

культури, так і з метою боротьби за мир і дружбу. 

З 1896 року почали проводитися Літні Олімпійські 

ігри. Сьогодні, як і в Стародавній Греції, вони проводяться 

один раз на чотири роки. З 1924 року також проводяться 

Зимові Олімпійські ігри. 

Олімпійський рух має свою емблему й прапор. 

Емблема Олімпійських ігор – п’ять скріплених кілець, що 

символізують об’єднання п’яти континентів у 

олімпійському русі. Колір кілець у верхньому ряду – 

блакитний для Європи, чорний для Африки, червоний для 

Америки, у нижньому ряду – жовтий для Азії, зелений для 

Австралії. Прапор Олімпійських ігор – біле полотнище з 

олімпійськими кільцями. 
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ТЕМА 17 

ПОЗААУДИТОРНЕ ЖИТТЯ ІНОЗЕМНОГО 

СТУДЕНТА В УКРАЇНІ 

 

 

Лексика: 

Аудиторні заняття auditory lessons 

Вільний час  free time  

Гігієна  hygiene  

Гуртожиток  dormitory / hostel 

Екстрена допомога emergency 

Захворіти get sick 

Культурні заходи cultural activities 

Куратор curator 

Населення  population  

Нещасний випадок  accident  

Оплата  payment  

Пожежа fire 

Позааудиторна робота extracurricular / out-of-class 
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Продовження таблиці 

 

Читайте слова та словосполучення. 

Позааудиторна робота. 

Куратор, досвідчений педагог. 

Здоров’я, здоровий, щастя, щасливий, здорові й щасливі. 

Проживати, проживати (де?) в гуртожитку, тимчасове 

проживання. 

Оплатити (що?), оплата (чого?), здійснити оплату. 

Медицина, медична допомога, швидка медична допомога. 

Пити (що?), напій, напої. 

Хворіти, захворіти, хворий. 

Телефонувати / зателефонувати (кому?). 

Газ, газова служба. 

Пожежа, пожежна служба. 

Поліція, поліцейський, поліцейська дільниця. 

Студентська група. 

Побут, соціально-побутові умови. 

Воля, вільний, вільний час. 

Навчально-виховна робота. 

Поліція  police  

Порядок і чистота order and cleanliness 

Студентська лікарня student hospital 

Швидка допомога  emergency  
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Лексико-граматичні моделі. 

(що?) – це (що?) 

                                      1            1 

Приклади: Відпочинок – це час, вільний від роботи й 

занять.  

Гуртожиток − це місце проживання студентів на час 

навчання. 

(хто?) повинен / може + inf. 

Приклади: Студенти повинні дотримуватися порядку й 

чистоти в гуртожитку.  

Студенти повинні своєчасно здійснювати оплату за 

проживання.  

Студент може зателефонувати до екстреної допомоги в 

Україні.  

 

Прочитайте текст. 

Позааудиторна робота проводиться поза розкладом 

аудиторних занять і розвиває в студента самостійність, 

формує творчий характер. Позааудиторна робота передбачає 

роботу в гуртках, участь у вечорах відпочинку, екскурсії, 

відвідування музеїв, перегляд вистав у театрі, організацію 

студентських клубів за інтересами тощо. Ефективність 

навчально-виховної роботи в університеті залежить від 

діяльності кураторів студентських груп.  
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Куратор – це досвідчений педагог, який забезпечує 

організацію позааудиторної роботи студентської групи. Він 

уміє створити хороші стосунки в колективі, надає допомогу 

щодо соціально-побутових умов життя студента, організовує 

культурні заходи. Куратор є посередником між деканатом і 

студентом. Він інформує студентів про важливі події в житті 

університету та контролює їх навчальну роботу. Робота 

куратора зі студентською групою проводиться з першого по 

п’ятий курс. 

В університеті створено всі необхідні умови для 

належної позааудиторної роботи, а також для відпочинку й 

творчого зростання студентів-іноземців. 

Відпочинок – це час, вільний від роботи й занять. У 

Харкові є багато місць для відпочинку та розваг. У вільний 

час студенти можуть відпочити в парках культури й 

відпочинку, а також відвідати музеї, театри, кінотеатри, 

планетарій, зоопарк, цирк, дельфінарій, торгові центри. 

Студенти-іноземці мешкають у гуртожитку. 

Гуртожиток – це місце проживання студентів на час 

навчання. Гуртожиток – це будинок, де студенти повинні 

дотримуватися порядку й чистоти, правил гігієни, своєчасно 

здійснювати оплату за проживання. У гуртожитку не можна 

курити в кімнатах, розпивати спиртні напої, галасувати й 

порушувати дисципліну. Якщо зі студентом стався нещасний 
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випадок, він повинен зателефонувати до екстреної допомоги 

в Україні. 

Служба порятунку (пожежа) – 101. 

Поліція – 102. 

Швидка медична допомога  – 103; 15-22. 

Аварійно-газова служба − 104. 

Якщо студент захворів, він може звернутися до 

студентської лікарні, де йому нададуть медичну допомогу. 

Будьте здорові й щасливі в Україні! 

 

ВПРАВА 1. Дайте відповіді на питання, 

використовуючи текст. 

1. Що ви можете розповісти про позааудиторну 

роботу? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Позааудиторна робота проводиться поза 

розкладом аудиторних занять і розвиває в студента 

самостійність, формує творчий характер. Вона передбачає 

роботу в гуртках, участь у вечорах відпочинку, екскурсії, 

відвідування театрів, організацію студентських клубів за 

інтересами. 

2. Хто такий куратор? 

Ваша відповідь: _____. 
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Контроль. Куратор – це досвідчений педагог, який 

забезпечує організацію позааудиторної роботи 

студентської групи. 

3. Яку роботу виконує куратор? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Куратор створює доброзичливі стосунки в 

колективі, організовує культурні заходи, є посередником 

між деканатом і студентом. Він інформує студентів про 

важливі події в житті університету та контролює їх 

навчальну роботу. 

4. Що таке відпочинок? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Відпочинок – це час, вільний від роботи й 

занять. 

5. Де може відпочити молодь в Харкові у вільний час? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. У вільний час студенти можуть відпочити в 

парках культури й відпочинку, а також відвідати музеї, 

театри, кінотеатри, планетарій, зоопарк, цирк, дельфінарій, 

торгові центри. 

6. Що називають гуртожитком? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. Гуртожиток – це місце проживання студентів 

на час навчання. 
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7. Які правила повинні виконувати студенти, що 

проживають у гуртожитку? 

Ваша відповідь: _____. 

Контроль. У гуртожитку студенти повинні дотримуватися 

порядку й чистоти, правил гігієни, своєчасно здійснювати 

оплату за проживання. У кімнатах гуртожитку студенти  

не можуть курити, розпивати спиртні напої та порушувати 

дисципліну. 

 

ВПРАВА 2. Назвіть телефони екстреної допомоги. 

− Поліція … 

− Швидка медична допомога … 

− Аварійно-газова служба … 

− Служба порятунку … 

 

ВПРАВА 3. Утворіть прикметники від поданих 

іменників за зразком. 

Зразок: щастя – щасливий. 

Народ – … культура – … 

Воля – … чистота – … 

Нещастя – … медицина – … 

Здоров’я – … швидкість – … 

Аварія – … наука – … 
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ВПРАВА 4. Співвіднесіть ліву та праву частини 

таблиці. 

Тимчасове час 

Організовувати  педагог 

Досвідчений група 

Позааудиторна культурні заходи 

Творчий  допомога 

Екстрена характер 

Вільний проживання 

Студентська випадок 

Нещасний робота 

 

ВПРАВА 5.  Вставте потрібні дієслова в речення. 

1. Позааудиторна робота … поза розкладом аудиторних 

занять. 2.  Куратор … організацію позааудиторної роботи 

студентської групи. 3. Студенти-іноземці … у гуртожитку. 

4. У вільний час студенти … в парках культури й 

відпочинку. 5. У гуртожитку студенти … порядку й 

чистоти. 6. Якщо зі студентом стався нещасний випадок, 

він … до екстреної допомоги в Україні. 7. Якщо студент 

захворів, він … до студентської лікарні. 

Слова для довідки: проживають, проводиться, 

забезпечує, можуть відпочити, може звернутися, повинні 

дотримуватися, повинен зателефонувати. 
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ВПРАВА 6. Допишіть речення. 

1. В університеті створено всі необхідні умови для … 

2. Ефективність навчально-виховної роботи в університеті 

залежить від … 

3. Куратор − це … 

4. Відпочинок – це … 

5. У вільний час студенти можуть відпочити …  

6. У гуртожитку студенти повинні дотримуватися … 

7. Гуртожиток – це місце … 

8. Якщо студент захворів, він може звернутися … 

9. Якщо зі студентом стався нещасний випадок, він повинен 

зателефонувати … 

 

ВПРАВА 7. Напишіть у зошиті 7–9 нових слів, які ви 

вивчили на цьому занятті. 

 

ВПРАВА 8. Запишіть і поясніть значення наведених 

слів і словосполучень: 

– куратор; 

– культурні заходи; 

– відпочинок і розваги; 

– гуртожиток; 

– телефони екстреної допомоги. 

 

  



202 

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ! 

ЗАРУБІЖНІ КРАЇНИ 

ТУРЕЧЧИНА 

Туреччина (Турецька Республіка) знаходиться на 

заході Азії на Близькому Сході, а частково на півдні 

Європи. У країні живе близько 70 (сімдесяти) мільйонів 

мешканців. Територія держави складає 780 квадратних 

кілометрів. Країну омивають чотири моря: Егейське, 

Чорне, Середземне, Мармурове. Туреччина – країна гір і 

морів. Найбільші міста Туреччини: Стамбул, Ізмір, Бурса й 

Анталія. Столиця республіки – місто Анкара. 

Туреччина поділяється на 81 (вісімдесят одну) 

провінцію. У Туреччині релігія відокремлена від держави. 

Більшість турків сповідує іслам.  

В історію Туреччини увійшли імена султана 

Сулеймана Прекрасного і його дружини Роксолани. 

Роксолана була українкою за походженням. За часів 

їхнього правління, у 17 столітті, імперія Османа досягла 

розквіту. 

Турецька Республіка була створена в 1923 році. 

Вона утворилася з держав колишньої імперії Османа в 

результаті національно-визвольної боротьби народу проти 

Греції, Англії, Франції та Італії. Керівником був генерал 

Кемаль. На знак вдячності народу, Мустафа Кемаль 
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отримав ім'я Ататюрк («Батько Турків»). Ататюрк замінив 

арабський алфавіт у турецькій мові латинським.  

Протягом останніх десятиліть економіка Туреччини 

розвивається швидкими темпами. Основна галузь 

сільського господарства – землеробство. Розвинені 

текстильна й хімічна промисловість, видобуток і 

переробка вугілля. 

Важливе місце в турецькій економіці посідає 

туристичний сервіс. Багата історія й пам’ятки старовини 

приваблюють туристів. У Стамбулі можна побачити міст 

через Босфор. Він розташований між Європою та Азією на 

висоті 60 метрів. Також можна відвідати храм Святої 

Софії з прекрасними мозаїками, Блакитну мечеть Султан-

Ахмеда, ринок Калали Чарши (Золотий базар). Недалеко 

від Анталії розташовані античні міста Термесос, Фаселіс 

та інші. Тут можна побачити руїни стародавньої Міри. У 

цьому місті в IV столітті був єпископом святий Микола 

Чудотворець, якого шанують православні християни. 

Курорт Памуккале («бавовняний замок») – одне з чудес 

країни. Тут виходять на поверхню землі гарячі джерела, 

які містять високу концентрацію окису кальцію. За тисячі 

років вони сформували на скелях безліч білосніжних 

вапняних відкладень. Цілющі властивості води з цих 

джерел були відомі в давнину. У Бодрумі є музей 
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підводної археології, у якому можна побачити унікальну 

золоту печатку цариці Нефертіті. У Каппадокії збереглися 

підземні міста перших християн. 

Турецька кухня вважається однією з найяскравіших 

і самобутніх у світі поряд із китайською і французькою. 
 

  

КИТАЙ 

Китай, офіційна назва – Китайська Народна 

Республіка (КНР), – держава у Східній Азії. Найбільша за 

чисельністю населення країна світу (понад 1,36 мільярда). 

Територія Китаю складає близько 9,6 мільйонів 

квадратних кілометрів. Це становить 6,5% площі земної 

кулі. За розмірами Китай посідає третє місце у світі після 

Канади й Росії. Його площа приблизно відповідає 

розмірам Європи з її країнами. 

Китай є великою державою, економічною 

наддержавою. Це одна з провідних космічних держав 

світу. Вона володіє ядерною зброєю й найбільшою у світі 

армією. 

КНР є світовим лідером із виробництва 

промислової продукції. Китай – найбільший світовий 

експортер («фабрика світу»). Має у своєму розпорядженні 

найбільші у світі золотовалютні резерви. 

Столиця Китаю – Пекін, мова – китайська, валюта – 

юань. 92% населення – китайці, а 8% – уйгури, мяо, 

тибетці. Багато людей у Китаї практикують буддизм. 
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У Китаї безліч річок. Їхня загальна протяжність 

складає 220 тисяч кілометрів. Головні річки Китаю – 

Янцзи, Хуанхе, Чжуцзян, Нуцзян і Ялуцангпо. Вони мають 

вихід до моря. У Китаї є низини й рівнини, високі гори й 

нагір’я, курортні місця, знамениті монастирі, у тому числі 

легендарний Шаолінь. Дуже красиві унікальні озера Тайху 

й Сиху та живописна гора Тайшань. Вона внесена до 

списку скарбів ЮНЕСКО. Пам’ятками природи є також 

водоспад Хуангошу (74 метри заввишки, 81 метр 

завширшки) і «кам'яний ліс» у повіті Ваньшен. 

Столиця Китаю – Пекін. Це одне з найцікавіших 

міст країни. Заслуговує на увагу «Заборонене місто». У 

ньому дуже багато історичних споруд (понад 9 тисяч 

будівель). Сьогодні в багатьох приміщеннях палацу 

відкрито музейні експозиції, виставлено збори 

імператорських скарбів, колекції годинників, вироби з 

кольорової кераміки, бронзи й нефриту, твори живопису та 

інші вироби прикладного мистецтва. 

За 80 кілометрів на північний захід від Пекіна 

проходять ділянки Великої китайської стіни, яку 

побудовано в II-III століттях. Їхня загальна довжина сягає 

приблизно 6,8 тисяч кілометрів. 

У древньому місті Сіань знаходиться унікальний 

музей теракотових фігур воїнів і коней із гробниці 

імператора Циньшихуана.  

Маленьке місто Ліцзян у провінції Юньнань також 

увійшло до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 

1994 році. Це один із центрів Шовкового й Чайного 
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торговельних шляхів давнини. Ліцзян називають містом 

1000 мостів, які побудовано в різні епохи і в різних стилях. 

Вони додають місту особливої чарівності. 

Тибет Ліцзян самобутній край тисяч монастирів і 

стародавньої культури. Ліцзян – резиденція Далай-лами. 

Тут знаходиться «центр світу» Ліцзян– гірський хребет 

Кайлаш. 

У Китаї добувають рідкісні й дорогоцінні метали. 

Великі запаси міді, алюмінію, свинцю, цинку, ртуті, 

золота, срібла. Починаючи з 50-х років, було відкрито 

понад 300 районів залягання нафти й газу. Також у Китаї 

багато запасів чорних металів. 

 

ТУРКМЕНІСТАН 

Туркменія (офіційно Туркменістан) – країна в 

Середній Азії. Межує з Афганістаном та Іраном на півдні, 

Казахстаном і Узбекистаном на півночі, омивається 

внутрішнім Каспійським морем на заході. Є нейтральною 

державою. Столиця країни – місто Ашхабад. Територія 

Туркменістану – 490 квадратних кілометрів. Населення 

країни складає приблизно 4,5 мільйони мешканців. 

Територія простягається на 1100 кілометрів із 

заходу на схід і на 650 кілометрів із півночі на південь. 

Велику частину країни займає пустеля Каракуми. 

Найбільша річка Амудар’я – 1415 кілометрів. Туркменія – 

світська держава. Форма правління – президентська 



207 

республіка. Глава держави – президент. Законодавчий 

орган країни – Меджліс. 

Територія країни поділяється на шість 

адміністративних одиниць (велаятів): п’ять із яких є 

велаятами, одна – місто Ашхабад із правами велаяту. 

Найбільшими містами Туркменії є Туркменабат 

(Чарджоу), Аннау, Балканабат (Небіт-Даг), Дашогуз 

(Ташауз), Мара. 

Переважна більшість віруючих сповідує іслам. 

Мусульмани складають 89% населення Туркменії. 

Християни – близько 9% населення, інші конфесії – 2%. 

Незалежність країни проголошено 27 жовтня 1991 року. 

До того країна знаходилася у складі СРСР. 

Надра Туркменістану містять корисні копалини: 

нафту й природний газ, сірку, свинець, йод, бром. 

Туркменія – четверта у світі країна за запасами 

природного газу. Тут знаходиться друге за розміром газове 

родовище у світі. У Каспійському морі також добувають 

рибу. 

Промисловість, сільське господарство, енергетика, 

транспорт і зв'язок, в основному, складають державний 

сектор. У результаті багато державних послуг, наприклад, 

електроенергія і газ залишаються безкоштовними для 

населення. 

Туркменістан прагне стати значним транзитним 

транспортним вузлом у Центральній Азії. Із цією метою 

Туркменістан розширює співпрацю в транспортній сфері з 

Іраном, Китаєм, Туреччиною, Афганістаном та іншими 
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країнами. Тут створюється свій морський торгівельний 

флот. Здійснюється розвиток морського порту 

Туркменбаші на Каспії. Туркменське килимоткацтво – 

один із найбільш відомих промислів. Туркменські килими 

красиві й довговічні. Найбільший у світі килим ручної 

роботи загальною площею 301 м
2
 було виткано 

туркменськими майстрами в 2001 році й занесена до книги 

рекордів Гіннеса. 

У Туркменістані дуже люблять спорт. Багато видів 

боротьби традиційно вважаються національними видами 

спорту. Найпопулярніші види спорту – футбол і боротьба. 

Найбільший вищий навчальний заклад країни – 

Туркменський державний університет. Нині він носить 

ім’я відомого туркменського поета Махтумкулі. 

 

 Дайте відповідь на питання:  

 Що Ви дізналися з тексту про Туреччину? 

 Що Ви дізналися з тексту про Китай? 

 Що Ви дізналися з тексту про Туркменістан? 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Де знаходиться Україна? 

а) на сході Європи; 

б) на півдні Європи; 

в) на заході Європи. 

2. Як називається найбільша річка України? 

а) Дунай; 

б) Дністер; 

в) Дніпро. 

3. На які дві частини поділяє Україну річка Дніпро? 

а) Північну і Південну Україну; 

б) Західну і Східну Україну; 

в) Лівобережну й Правобережну Україну. 

4. Скільки квадратних кілометрів становить територія 

України? 

а) 600,0 тисяч км
2
; 

б) 603,7 тисяч км
2
; 

в) 607,3 тисяч км
2
. 

5. Як називається Основний закон України? 

а) Конституція; 

б) Кодекс; 

в) Декларація. 
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6. Скільки кольорів має прапор України? 

а) два кольори; 

б) один колір; 

в) три кольори. 

7. Головна мета Болонського процесу – це: 

а) створення єдиної системи освіти в різних країнах; 

б) сприяння в європейському вимірі вищої освіти; 

в) формування єдиного центру управління вищою освітою; 

г) розвиток національних систем освіти. 

8. Провідною формою організації навчального процесу 

в ЗВО є: 

а) практичне заняття; 

б) лекція; 

в) семінарське заняття; 

г) самостійна робота. 

9. Навчання в широкому сенсі розглядається як: 

а) один з найважливіших видів діяльності людини; 

б) засвоєння відповідної кількості інформації; 

в) формування умінь і навичок; 

г) запам’ятовування правил. 
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10. Як називається керівник вищого навчального 

закладу? 

а) викладач; 

б) проректор; 

в) ректор; 

г) декан. 

11. У загальній соціально-культурної структурі ЗВО 

бібліотека розглядається як: 

а) складова цієї структури; 

б) самостійна установа; 

в) частково самостійна установа; 

г) сховище книг. 

12. Хто допомагає ректору в керівництві 

університетом? 

а) викладачі; 

б) проректори; 

в) студенти; 

г) кафедра. 

13. Екзаменаційна сесія – це: 

а) наукова робота студента; 

б) складання заліків та екзаменів; 

в) обговорення пройденої теми; 

г) лабораторна робота. 
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14. Екзамен – це: 

а) самостійна і наукова робота; 

б) обговорення вивченої теми; 

в) підсумкове оцінювання знань студента; 

г) проміжний контроль. 

15. Студент у перекладі з латинської мови означає: 

а) той, хто працює; 

б) той, хто йде до мети; 

в) той, хто бажає нових знань; 

г) той, хто не працює. 

16. Свідоцтво на тимчасове проживання («посвідка») – 

це: 

а) студентський квиток; 

б) документ, що посвідчує особу іноземця та підтверджує 

його перебування в Україні; 

в) документ, у якому містяться записи про складання 

студентом екзаменів; 

г) дозвіл на транзитний проїзд через територію України. 

17. Назвіть перший кваліфікаційно-освітній рівень: 

а) аспірант; 

б) бакалавр; 

в) магістр; 

г) студент. 
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18. Іноземці в Україні мають право на: 

а) участь у виборах Президента України; 

б) навчання, роботу, бізнес, сім'ю, народження дітей; 

в) службу в армії; 

г) роботу в органах державної влади. 

19. У якому році було підписано Європейські стандарти 

Болонського процесу. 

а) у 1999 році; 

б) у 1985 році; 

в) у 2009 році; 

г) у 2001 році. 

20. Болонський процес – це: 

а) вищий навчальний заклад; 

б) навчання в Європі; 

в) процес навчання в університеті; 

г) європейські реформи і єдина система освіти в Європі. 

21. Яку назву має підрозділ довузівської підготовки 

іноземних студентів? 

а) кафедра; 

б) ректорат; 

в) факультет міжнародної освіти; 

г) деканат. 
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22. Студентський вік – це період життя людини від: 

а) 35 до 45років; 

б) 5 до 15 років; 

в) 25 до 35 років; 

г) 15 до 25 років. 

23. Семінар – це: 

а) обговорення розглянутої теми; 

б) самостійна й наукова робота; 

в) підсумкове оцінювання знань студентів; 

г) виконання контрольної роботи. 

24. Іноземний студент – це: 

а) людина, що проживає в іншій країні; 

б) громадянин іншої країни, який приїхав до України для 

здобуття освіти; 

в) людина, яка здійснює керівництво вищим навчальним 

закладом; 

г) громадянин іншої країни, який приїхав до України. 

25. На підставі якого документа іноземці можуть 

в’їжджати до України? 

а) візи; 

б) паспорта; 

в) студентського квитка. 
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26. Як називається керівник факультету? 

а) викладач; 

б) проректор; 

в) ректор; 

г) декан. 

27. Як називається вищий навчальний заклад, де люди 

здобувають вищу освіту? 

а) факультет; 

б) університет; 

в) бібліотека; 

г) коледж. 

 

 

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ 

1. а, 2. в, 3. в, 4. б, 5. а, 6. а, 7. а, 8. б, 9. а, 10. в, 11. г,  

12. б, 13. б, 14. в, 15. в, 16. б, 17. б, 18. б, 19. а, 20. г,  

21. в, 22. г, 23. а, 24. б, 25. а, 26. г, 27. б. 
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УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ СЛОВНИК 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Адаптація  Adaptation  adaptasyon 

Активність  Activity aktivite 

Аспірант postgraduate student lisansüstü 

öğrencisi 

Аспірантура postgraduate 

education 

lisansüstü 

öğrencisi 

Багата rich zengin 

Басейн swimming pool havuzu 

Бібліотека library kütüphane 

Болонська система  bologna system 

Process 

bologna sistemi 

Болонський процес the Bologna bolongna süreci 

Болонья Bologna bologna 

Брати участь  participate katıl 

Брати участь у 

проекті 

participate in the 

project 

projede yer 

almak 

Бухгалтерія accounting muhasabe 

В’їзд і виїзд entry and exit giriş ve çıkış 

Вечори відпочинку rest nights gece dinlenmek 

Вибір choice tercih 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Вивчати правила learn the rules kuralları öğrenin 

Вивчена тема  learned topic öğrenilmiş tema 

Вивчений матеріал the studied material çalışılmış 

materyal 

Виконувати закони comply with laws yasalara uyum 

Вимога demand talep 

Висновок conclusion sonuç 

Виступ speech by tarafından 

konuşma 

Виховна робота educational work eğitimsel çalışma 

Виховувати to educate eğitmek 

Вища освіта higher education yüksek eğitim 

Вищий навчальний 

заклад 

higher education 

institution 

yüksek eğitim 

kurumu 

Відвідувати visit ziyaret 

Відпочинок rest dinlenme 

Віза visa vize 

Вік age yaş 

Вільний час free time boş zaman 

Вступ до 

спеціальності 

introduction to the 

specialty 

uzmanlığa giriş 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Вчинок  act davranmak 

Гігієна hygiene hijyen 

Головний учасник main member ana üye 

Громадянин citizen vatandaş 

Гуртки художньої 

самодіяльності 

artistic circles Amatör sanat 

çevreleri 

Гуртожиток dormitory yurt 

Давнина antiquity Antik dönem 

Декан dean  dekan 

Дельфінарій dolphinarium yunus 

akvaryumu 

Демократична democratic demokratik 

Денної форми full-time tam zamanlı 

Депортація deportation sınır dışı edilmek 

Держава state devlet 

Дзеркальний 

струмінь 

mirror Stream ayna akışı 

Диплом diploma diploma 

Дипломна робота graduate work mezuniyet tezi 

Директор director direktör 

Дисципліна discipline disiplin 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Діяльність activities aktiviteler 

Дозвілля leisure Boş zaman 

Доктор наук Ph.D doktora 

Дослідник researcher araştırmacı 

Досягнення мети reaching the goal hedefe ulaşma  

Доцент  assistant professor yardımcı 

professör 

Дошкільна освіта preschool education okul öncesi 

eğitim 

Древній Рим ancient Rome antik Roma 

Екзамен exam sınav 

Екзаменаційна 

сесія 

examination session sınav oturumu 

Європейські 

стандарти 

European standards avrupa Standardı 

Заборона ban engellemek 

Завдання the task görev 

Загальна площа total area toplam alan 

Задача task görev 

Заклад вищої 

освіти 

higher educational 

institution 

yüksek eğitim 

kurumu 
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Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Закон України the law of Ukraine ukrayna yasası 

Залізничний вузол     railway junction demiryolu 

kavşağı 

Залік offset  

Залікова книжка record book kayıt kitabı 

захворіти get sick hasta olmak 

Зацікавити interest ilgi 

Здібності людини human abilities insan kabiliyeti 

Здійснювати 

керівництво 

exercise leadership egzersiz liderliği 

Здоров'я health sağlık 

Зміст content içerik 

Знайомство introduction giriş 

Знання knowledge bilgi 

Зниження decline redetmek 

Зустріч / 

зустрічатися 

meeting / meet toplantı / 

buluşmak 

Індивідуальні 

особливості 

individual 

characteristics 

kişisel özellikler 

Інженер engineer mühendis 

 



221 

Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Інженерна 

підготовка 

engineering training mühendis eğitimi 

Інженерні  

спеціальності 

engineering 

specialties 

mühendislik 

uzmanlıkları 

Інженерні завдання engineering tasks mühendislik 

görevleri 

Іноземні гості foreign guests                                                                        yabancı 

misafirler 

Іноземні 

громадяни 

foreign citizens yabancı 

vatandaşlar 

Інститут institute Enstetü 

Інтелігенція intelligentsia aydınlar 

Інтенсивність intensity Yoğunluk 

Інформація information Bilgi 

Інфраструктура infrastructure Altyapı 

Існування existence Varoluş 

Історія history Tarih 

Кафедра department Departman 

Керівник head Baş 

Коледж college kolej 

Колектив collective kollektif 
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Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Кольорова  color renk 

Контроль  control Kontrol 

Красива beautiful Güzel 

Культура та 

традиції 

університету 

university culture 

and traditions 

üniversite 

kültürü ve 

gelenekleri 

Курсова робота course work kurs çalışmasi 

Лабораторне 

заняття 

laboratory lesson laboratuvar 

uygulamarı 

Лекція lecture ders 

Медичні 

спеціальності 

medical specialties tıbbi uzmanlıklar 

Мета purpose amaç 

Методична робота methodological 

work 

metod çalışması 

Механічний mechanical mekanik 

Мешканці residents sakinleri 

Міжнародні 

програми 

international 

programs 

uluslararası 

programlar 

Мобільність mobility hareketlilik 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Мова speech konuşma 

Модульний 

контроль  

modular control modüler kontrol 

Можливість opportunity fırsat 

Молода людина young man genç insan 

Молодь youth gençlik 

Мотив motive güdü 

Музей museum müze 

На замовлення custom sırayla 

Навички skills beceriler 

Навчальний процес studying process çalışma süreci 

Навчання study çalışma 

Навчання training eğitim 

Найстаріше the oldest en yaşlı 

Наполегливо 

працювати 

to work hard çok çalışmak 

Напрямок direction yön 

Народ people insanlar 

Народні традиції folk traditions. halk gelenekleri 

Населення population nüfus 

Наукова робота scientific work bilimsel çalışma 
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Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Науковий центр science center bilimsel çalışma 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» 

National Technical 

University  

Kharkov 

Polytechnic 

Institute 

ulusal Teknik 

Kharkov 

Politeknik 

Enstetüsü 

Національний 

Університет ім. Т. 

Шевченка 

National University 

named after T. 

Shevchenko 

ulusal teknik 

politeknik 

Enstetüsü  adı 

Sefşenko 

Національність nationality milliyet 

Негативні якості negative qualities olumsuz yönler 

Незалежний independent bağımsız 

Нещасний випадок accident kaza 

Норма norm norm 

Об’єднання an association dernek 

Обговорення discussion tartışma 

Обов’язки 

громадян 

responsibilities of 

citizens 

vatandaşların 

sorumlulukları 

Обов'язок responsibility sorumluluk 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Оплата payment ödeme 

Організація organization organizasyon 

Освіта education eğitim 

Освітні програми educational 

programs 

eğitim 

programları 

Освітні рівні educational level eğitim seviyeleri 

Отримання знань the acquisition of 

knowledge 

bilgi edinmek 

Оцінювання знань assessment of 

knowledge 

bilginin 

değerlendirilmesi 

Палац спорту  palace of sports spor sarayı 

Палац студентів palace of Students öğrenciler sarayı 

Пам’ятник поету monument to the 

poet 

şairin anıtı 

Перша назва first name ad (isim) 

Північ North Kuzey 

Піврічне навчання  semi-annual 

training 

altı aylık eğitim 

Підвищення increase arttırmak 

Підготовка 

інженерів 

engineer training mühendislik 

eğitim 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Підготовче 

відділення 

preparatory 

department 

hazırlık bölümü 

Підрозділ subdivision altbölüm 

Підсумковий 

контроль 

final control son kontrol 

Підсумок роботи work summary iş tanımı 

Пізнавати світ to know the world dünyayı bilmek 

Післядипломна 

освіта 

postgraduate 

education 

lisansüstü eğitim 

Планетарій planetarium planeteryum 

Площа Свободи freedom Square özgürlük 

meydanı 

Поважати respect saygı 

Поведінка behavior davranış 

Позааудиторна extracurricular müfredat dışı 

Позаурочний час non-school hours okul saatlerı 

harici 

Позитивні якості positive qualities olumlu nitelikler 

Позиція position pozisyon 

Покарання punishment ceza hukuku 

Поліція police polis 
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Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Помічник assistant asistan 

Порушення violation ihlal 

Порядок і чистота order and 

cleanliness 

düzen ve 

temizlik 

Поселення settlement yerleşme 

Поточний 

контроль  

current control akım kontrölü 

Початкова освіта primary education ilköğretim 

Пошук search aramak 

Права людини human rights İnsan hakları 

Правила rules kurallar 

Правовий статус legal status yasal statü 

Прагнення aspiration Özlem 

Практичне заняття  practical lesson pratik dersler 

Практичні навички practical skills pratik tecrübe 

Предмет subject konu 

Проводить екзамен conduct an exam sınav yapmak 

Пройдена тема passed topic konu tamamlandı 

Проректор vice-rector rektör yardımcısı 

Професійна освіта professional 

education 

profesyonel 

eğitim 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Професійна 

підготовка 

professional 

education 

profesyonel 

eğitim 

Професійно-

технічна освіта 

vocational 

education 

mesleki eğitim 

Професіоналізм professionalism profesyonellik 

Професіональна 

культура 

professional culture profesyonel 

kültür 

Професія profession meslek 

Професор professor profesör 

Процес навчання learning process öğrenme süreci 

Процес співпраці process of 

cooperation 

ortaklık süreci 

Психологічні 

особливості 

psychological 

features 

psikolojik 

özellikler 

Режим дня daily regime günlük rejim-

plan 

Результат result sonuç 

Рейтинг rating değerlendirme 

Ректор rector rektör 

Ректорат rectorate rektörlük 

Реферат abstract öz 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Рівень  level  seviye 

Різні форми 

навчання 

different forms of 

training 

değişik eğitim 

türleri 

Різноманітність diversity çeşitlilik 

робоча діяльність work activity çalışma aktivitesi 

Робочий час work time çalışma saatleri 

Розвиток 

особистості 

personal 

development 

kişisel gelişim 

Розклад Schedule program, plan 

Розумова 

діяльність 

mental activity zihinsel aktivite 

Роки навчання   years of education eğitim yılları 

Самостійна робота independent work bağımsız çalışma 

Світ world dünya 

Свята holidays tatil 

Семестр semester sömestır 

Семінар seminar seminer 

Сенс життя meaning of life hayatın anlamı 

Середня освіта secondary 

education 

ikinci eğitim 

Сесія session oturum 
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Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Система  system sistemi 

Система вищої 

освіти 

higher education 

system 

yüksek eğitim 

sistemi 

Соціальні права social rights sosyal haklar 

Соціально-

культурна 

інфраструктура 

socio-cultural 

infrastructure 

sosyal ve 

kültürel alt yapı 

Спеціаліст specialist uzman 

Спеціальність specialty  uzmanlık 

Співробітництво cooperation yardımlaşma 

Спізнюватися на 

заняття 

late for class sınıfa geç 

kalmak 

Спілкування communication iletişim 

Спонукання до 

навчання 

motivation to learn öğrenmek için 

motivasyon 

Спортивний 

комплекс 

sports complex spor kompleksi 

Спортивні 

змагання 

sport competitions spor 

müsabakaları 

Стандарти standards standart 
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Продовження таблиці 

Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Статут charter tüzük 

Столиця capital başkent 

Структура 

університету 

university structure Üniversite yapısı 

Структурні 

підрозділи 

structural units yapısal birimler 

Студент student öğrenci 

Студентство studentship öğrencilik 

Студентська 

лікарня 

student hospital öğrenci hastenesi 

Студентський 

квиток 

student ID öğrenci kimliği 

Суверенна sovereign egemen 

Сучасний modern modern 

Сучасний студент modern student modern öğrenci 

Сховище книг book repository  kitap deposu 

Тема уроку lesson topic ders konusu 

Тенденція trend moda 

Теоретичні знання theoretical 

knowledge 

teorik bilgi 

Тест test test 
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Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Тестування testing test etmek 

Технологічний 

інститут 

institute of 

technology 

teknoloji 

enstetisü 

Тимчасове 

проживання 

temporary residence geçici ikamet 

Традиційна їжа traditional food geleneksel 

yemek 

Україна Ukraine Ukrayna 

Українська їжа,  Ukrainian food,  Ukrayna 

yemekleri 

Університет university üniversite 

Управління management yönetim 

Успіх success başarı 

Факультет 

міжнародної освіти 

Faculty of 

International 

Education 

uluslararası 

eğitim fakültesi 

Форма роботи form of work çalışma şekli 

Характеристика characteristic karakteristik 

Харчова 

промисловість  

food Industry gıda endüstrisi 

Хімічний chemical kimyasal 
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Українська мова Англійська мова Турецька мова 

Хрещатик Khreshchatyk Khreshchatyk 

Художні виставки art exhibitions sanat galerisi 

Цікаві люди interesting people ilginç insanlar 

Швидка медична 

допомога 

emergency acil durum 

Школа  school okul 

Юридичний відділ legal department yasal departman 

 



234 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної 

Ради. – 2014. – № 20. 

2. Вітвицька С.С. Студент як об'єкт педагогічної 

діяльності // Вісник Житомирського педагогічного 

університету / С.С. Вітвицька. – Житомир, 2000. – Вип. 6. 

– С. 186-189. 

3. Основні засади розвитку вищої освіти України в 

контексті Болонського процесу / за ред. Кременя В. Г. – 

Тернопіль, 2004. 

4. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи 

входження в Європейський простір вищої освіти / 

В.С. Журавський, М.З. Згуровський. – Київ: ІВЦ 

Видавництво «Політехніка», 2003. 200 с. 

5. Збірник методичних матеріалів щодо впровадження 

положень Болонської декларації. Вип. 1 / За загальною 

редакцією В.В. Буреги. – Донецьк: Дон-ДУУ, 2008. –  

С. 105-113. 

6. Конституція України: Офіційний текст: Коментар 

законодавства України про права та свободи людини і 

громадянина: навч. посібник / Авт.-упоряд. 

М.І. Хавронюк. – Київ: Парламент, 1999. 

7. Історія українського права / за ред. О.О. Шевченка. – 

Київ: Олан – 2001. – 214 с. 



235 

8. Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична 

неперервність / Неперервно професійна освіта: теорія і 

практика, 2001. Вип. №1. – С. 73-86. 

9. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: навч. 

посіб. / В. Кернз. пер. з англ. – Київ: Т-во «Знання», КОО, 

2002. – 381 с. 

10. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні 

аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кремень. – 

Київ: Грамота, 2005. – 448 c. 

11. Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): 

общие компетенции профессионала [Электронный 

ресурс]: методическое пособие для преподавателей / авт. 

сост.М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – К: Радуга-ПРЕСС, 

2015. – 228 с.  

12. Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): 

общие компетенции профессионала. Коммуникативная 

компетенция профессионала: рабочая тетрадь студента 

[Электронный ресурс] / авт.-сост. М.С. Клевцова, 

С.В. Кудинова. – К: Радуга-ПРЕСС, 2015. – 24 с. 

http://znanium. Com /catalog.php? bookinfo=526581 

13. Мистецтво бути викладачем: Практичний посібник. – 

Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із 

удосконалення менеджменту освіти в Україні», 2003. 



236 

14. Кудіна В.В. В рамках Болонського процесу // 

Слов’янський університет. 2004.– № 2. – С. 2-6. 

15. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / 

за ред. С.У. Пехонта. – Київ: А.С.К., 2001. 

16. Снегурова Т.А. «Об Украине – с любовью!: Учебное 

пособие по русскому языку для иностранцев / 

Т.А. Снегурова, Н.В. Северин, Н.И. Ковтун, 

Ю.А. Романов. – Х.: НТУ «ХПИ», 2012. – 184 с.  

17. Основні засади розвитку вищої освіти України в 

контексті болонського процесу (документи і матеріали 

2003–2004 рр.) / за ред. В.Г. Кременя, авт. кол.: Степко 

М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін. – Київ-

Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с. 

18. Шептуха Н.М. Тенденции развития высшего 

образования в зарубежных высокоразвитых странах 

/Ученые записки Харьковского университета "Народная 

украинская академия". – Харьков, 1998. 

19. Щербаков В.И. Страноведение: Учебное пособие для 

студентов-иностранцев. – Х.: "Полосатая типография", 

2015. –141 с. 

20. Язвінська О. До спільного освітнього простору // 

Політика і час. – 2006. – № 2. – С. 66-73 

 

 



237 

Навчальне видання 

 

ХРИПУНОВА Аліна Леонідівна 
ЗАВЕРЮЩЕНКО Микола Петрович 

РЯЗАНОВА-ХИТРОВСЬКА Наталія Володимирівна 

ДОБРОЖАН Андрій Ігорович  

 

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ 

 

Навчальний посібник з курсу 

«Університетська освіта в Україні»  

для студентів-іноземців 

 

Українською мовою 

 

Відповідальний за випуск проф. Лапузіна О.М. 

Роботу до видання рекомендувала доц. Северин Н.В. 

 

В авторській редакції 

 

План 2020 р., поз. 118 

 

 
Підписано до друку: проректор з науково-педагогічної роботи 

проф. Мигущенко Р.П. 

 
 

 

 

Матеріали надано: видавничим центром НТУ «ХПІ». 

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р. 

61002, Харків, вул. Кирпичова, 2 

 


