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Вступ 
 

Робочий зошит є невід'ємною частиною будь якого навчального комплексу, 

що призначений для занять зі студентами-іноземцями на початковому етапі 

вивчення мови. 

Його задача – знайомство з графікою букв, їх фонетичним 

співвідношенням, написанням та читанням складів, слів та словоформ, 

елементарних речень. 

Вироблення первинних графікоорфографічних і слуховимовних навичок 

дасть можливість в найкоротший термін розвинути в інофонів здатність 

диференціювати і співвідносити елементи письмової мови та мови, що звучить. 

Граматичні навички ґрунтуються на пасивному поки що мінімумі, який 

полягає в розпізнаванні та розумінні граматичних форм і рецептивному їх 

використанні під час виконання завдань і вправ, що пропонуються в зошиті. 

Робочий зошит повинен бути максимально використаний під час 

самостійних занять вдома, гармонізуючись з роботою під керівництвом викладача 

в аудиторії. 
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Український  алфавіт 

 

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее 
а бе ве ге ґе де е 

       

Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй 
є же зе и і ї йот 

       

Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр 
ка ел ем ен о пе ер 

       

Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч 
ес те у еф ха це че 

       

Шш Щщ ь Юю Яя  
ша ща м'який знак ю я  
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Друковані  та  рукописні  літери 

 

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее 
а бе ве ге ґе де е 

А а Б б В в  Г г  ѓ Д д Е е  
       

Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй 
є же зе и і ї йот 

Є є Ж ж З з И и І і Ї ї Й й 
       

Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр 
ка ел ем ен о пе ер 

К к Л л М м Н н О о  П п Р р 
       

Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч 
ес те у еф ха це че 

С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч 
       

Шш Щщ ь Юю Яя  
ша ща м'який знак ю я  

Ш ш Щ щ ь Ю ю Я я  
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I.  Пишіть  букви 

 

А а                                 
О о                                  
У у                                  
И и                                 
Б б                                 
В в                                  
Г г                                 
Д д                                 
Д д                                 
Е е                                  
Є є                                  
Ж ж                                
Ж ж                                
З з                                  
І і                                  
Й й                                 
К к                                 
Л л                                 
М м                                
Н н                                 
П п                                 



 

7 

П п                                 
Р р                                 
С с                                 
Т т                                
Т т                                
Ф ф                                 
Ф ф                                 
Х х                                 
Ц ц                                 
Ц ц                                 
Ч ч                                 
Ч ч                                 
Ш ш                                
Ш ш                                
Щ щ                               
Щ щ                               
Ю ю                                
Ю ю                                
Я я                                 
Я я                                 
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ІI.  Пишіть  та  читайте  склади  й  слова 

 

Ба ба батько дружба 
Бо бо борщ турбота 
Бу бу будинок буква 
Би би бистрий бити 
Бе бе березень берег 
Б і б і б іологія б ібліотека 
Ва ва ванна вагон 
Во во вода дерево 
Ву ву вулиця вухо 
Ви ви вивчати ви 
Ве ве  вечір весна 
В і в і в івторок в ікно 
Га га газета дорога 
Го  го голова погода 
Гу гу гуртожиток гума 
Ги ги книги ноги 
Ге ге геолог герой 
Г і г і гість гітара 
Да да дарунок дата 
До до добре  вдома 
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Ду ду духи думати 
Ди ди диктант дитина 
Де де десять де ? 
Д і д і д ім д іти 
Дя дя подяка одяг 
Жа жа ї жа жарко 
Жо жо жовтень жовтий 
Жу жу жук журнал 
Жи жи дружина жити 
Же же рожевий інженер 
Ж і ж і жінка ножі 
жя жя Запорі жжя зам і жжя 
За за валіза завод 
Зо  зо зовні зошит 
Зу зу зустріч зупинка 
Зи зи зиск зима 
Зе зе земля зелений 
З і з і зір зірка 
Ка ка кава казка 
Ко ко  кохати  школа 
Ку ку куди ? курка 
Ки ки кишеня килим 
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Ке ке келих кекс 
К і к і кіоск кішка 
Ла ла клас лампа 
Ло ло логіка число 
Лу лу луна клуб 
Ли ли лимон коли ? 
Ле ле летіти телефон 
Л і л і літо лікар 
Лю лю люди любити 
Ля ля гуляти лялька 
Ма ма мама масло 
Мо мо можна молоко 
Му му музей музика 
Ми ми мир мило 
Ме ме мед медицина 
М і м і м інус м істо 
На на над ія нафта 
Но но новини будинок 
Ну ну нудний нуль 
Ни ни книга нитка 
Не не неділя небо 
Н і н і ні ні ж 
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Ню ню нюх нюхати 
Ня ня лікарня завдання 
Па па палець палац 
По по подруга поле 
Пу пу пульс пункт 
Пи пи писати пити 
Пе пе переклад перерва 
П і п і північ пісня 
Ра ра разом  ранок 
Ро ро родина метро 
Ру ру фрукти друг 
Ри ри рис риба 
Ре ре результат рецепт 
Р і р і річ ріка 
Ря ря ряд ряті вник 
Са са сад сало 
Со со соки  сонце 
Су су субота суп 
Си си син синій 
Се се середа сесія 
С і с і с ім'я с ічень 
Ся ся бабуся дивитися 
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Та та м істо таксі 
То то тато торт 
Ту ту інститут тут 
Ти ти брати листи 
Те те театр тема 
Т і т і ст ілець   т ільки 
Тя тя взуття життя 
Фа фа фах фабрика 
Фо фо форма фото 
Фу фу функція футбол 
Фе фе кафе ферма 
Ф і ф і ф ізика ф ільм 
Ха ха характер халат 
Хо хо ходити холодно 
Ху ху художник хутро 
Хи хи хитрий захист 
Х і х і перех ід х ім ія 
Цу цу цукор цукерка 
Ци ци цифра цирк 
Це це центр серце 
Ц і ц і ц іна ол івц і 
Цю цю я працюю я читаю цю книгу 
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Ця ця м ісця яйця 
Ча ча чай чашка 
Чо чо чолов ік чотири 
Чу чу чути чужий 
Чи чи читати вчитися 
Че че четвер червень 
Ч і ч і викладачі задачі 
чя чя обличчя сторіччя 
Ша ша шафа шарф 
Шо шо  шовк шоколад 
Шу шу шуба шукати 
Ши ши широкий машина 
Ше ше наше ваше 
Ш і ш і  наш і в ірш і 
Ща ща щастя щасливий 
Що що щодня що ? 
Щи щи щирість  щирий 
Ще ще щедрий ще 
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ІІІ.  Пишіть  словосполучення.  Читайте  їх 

 

м ій брат                              
м ій будинок                           
м ій друг                              
м ій тато                             
моя сестра                             
моя родина                            
моя краї на                            
моя мати                             
моя ручка                             
моє м істо                             
моє фото                              
моє в ікно                             
моє яблуко                            
тв ій лист                             
тв ій д ім                              
тв ій товариш                           
твоя подруга                           
твоя лампа                            
твоя книга                            
твоє м ісце                             
твоє завдання                          
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наш клас                             
наш товариш                          
наш викладач                          
наша аудиторія                         
наша вулиця                           
наша мапа                            
наше завдання                          
наше молоко                           
наше кафе                            
ваш університет                         
ваш телефон                           
ваша мама                            
ваша зупинка                          
ваша риба                             
ваше речення                           
ваше місто                            
його сумка                            
його батько                            
ї ї зошит                             
ї ї машина                            
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ІV.  Читайте фрази  та  пишіть  їх  по  пам'яті 

 

А Анвар – студент–іноземець. 
Б Богдан читає текст. 
Б Б – друга буква алфав іту. 
В Вал ід – інженер. 
Г Ганна навчається в школі. 
Д Дніпро – велика ріка. 
Д Де знаходиться Украї на ? 
Є Євген – м ій брат. 
Ж Журнал "Спорт" дуже ц ікавий. 
З Здрастуйте, студенти! 
З Зв ідки в ін при ї хав ? 
І Ірина – моя подруга. 
К Куди ти йдеш ? 
К Коли буде іспит ? 
Л Лейла – студентка з Ірану. 
М Моя сестра працює л ікарем. 
М Микола був у театрі. 
Н Наша аудиторія номер 303. 
О Оксана ї де до Києва. 
П Прочитай в ірш і Шевченка ! 
П Пушкін – великий поет ! 
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Р Р івне – маленьке м істо. 
С Собака – друг людини. 
С Стати журнал істом – його мрія. 
Т Трамвай і метро – це транспорт. 
Т Ти вже був у б ібл іотец і ? 
У Украї на – європейська краї на. 
Ф Фатьма приї хала з Лівану. 
Х Харків – гарне м істо. 
Х Хто ти ? 
Ц Це наша група. 
Ч Чия це ручка ? 
Ч Червень – шостий м ісяць року. 
Ш Шахи – ц ікава гра. 
Щ Що ви робили в клас і ? 
Ю Юрій Гагарін – перший космонавт. 
Я Як тебе звати ? 
Я Яка сьогодні погода ? 
Я Я – остання літера алфав іту. 
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V.  Робіть  завдання 

 

Завдання 1. Замість крапок пишіть слова МІЙ, МОЯ, МОЄ. 

...................... тато, ...................... сумка, ...................... група, ...................... місце, 

...................... вікно, ...................... друг, ...................... подруга, ...................... цукор, 

...................... мапа, ...................... сир, ...................... місто. 

 

Завдання 2. Замість крапок пишіть слова ТВІЙ, ТВОЯ, ТВОЄ. 

...................... клас, ...................... лампа, ...................... шарф, ...................... словник, 

...................... масло, ...................... шоколад,...................... шапка, ...................... 

зошит, ...................... гуртожиток, ...................... книжка. 

 

Завдання 3. Замість крапок пишіть слова НАШ, НАША, НАШЕ. 

...................... машина, ...................... мати, ...................... фото, ...................... інженер, 

...................... школа, ...................... дошка, ...................... викладач, ...................... 

клас, ...................... місто, ...................... чай, ...................... дочка, ...................... 

журнал. 

 

Завдання 4. Замість крапок пишіть слова ВАШ, ВАША, ВАШЕ. 

...................... вірш, ...................... ручка, ...................... сорочка, ...................... сестра, 

...................... брат, ...................... батько, ...................... шафа, ...................... телефон, 

...................... яблуко, ...................... група, ...................... подруга, ...................... 

телевізор, ...................... завод, ...................... фабрика, ...................... молоко. 

 

Завдання 5. Пишіть питання та відповідайте на них. 

Модель: Хто це? ... (друг Тарас) 

Це мій друг Тарас. 

1. Хто це? .............................................................................? (викладач) 

2. Хто це? .............................................................................? (подруга Ганна) 

3. Хто це? .............................................................................? (мама) 
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4. Хто це? .............................................................................? (тато) 

5. Хто це? .............................................................................? (брат) 

6. Хто це? .............................................................................? (сестра) 

7. Хто це? .............................................................................? (товариш) 

 

Завдання 6. Пишіть питання та відповідайте на них. 

Модель: Що це? ... (зошит) 

Це мій зошит. 

1. Що це? .............................................................................? (книга) 

2. Що це? .............................................................................? (підручник) 

3. Що це? .............................................................................? (яблуко) 

4. Що це? .............................................................................? (олівець) 

5. Що це? .............................................................................? (ручка) 

6. Що це? .............................................................................? (диктант) 

7. Що це? .............................................................................? (завдання) 

 

Завдання 7. Замість крапок пишіть форму множини. Поставте наголос. 

Модель: брат – ... 

брат – братИ  

Студент – ................................................ сестра – .................................................... 

клас – ...................................................... карта – ....................................................... 

вікно – ..................................................... школа – ..................................................... 

студентка – ............................................. місто – ....................................................... 

гуртожиток – ............................................ будинок – ............................................... 

слово – ..................................................... книжка – ................................................. 

лікар – ...................................................... лист – ...................................................... 

вчитель – ................................................. число – .................................................... 

марка – .................................................... урок – ...................................................... 

зошит – .................................................... місце – ..................................................... 
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Завдання 8. Замість крапок пишіть форму займенника. Прочитайте фрази. 

(Я) .............................................................. звати Іван. 

(Ти) ....................................................... звати Оксана. 

(Він) ........................................................ звати Антон. 

(Вона) ...................................................... звати Ганна. 

(Ми) ................................................ звати Кумар і Алі. 

Як (ви) ............................................................... звати? 

Як (вони) ........................................................... звати? 

 

Завдання 9. Напишіть текст повністю. 

...................... звати Ігор. А це ...................... друг. ...................... звати Сашко. Це 

...................... подруга. ...................... звати Ганна. Ми студенти. Ми вчимося, а 

...................... брат Тарас – інженер. Він працює. Це ...................... завод. А це 

...................... університет. 

 

Завдання 10. Замість крапок пишіть форму займенника. Читайте. 

Це я. Це ...................... клас, ...................... місце, ...................... дошка, ...................... 

зошити. 

Це ти. Це ...................... олівець, ...................... ручка, ...................... фото, 

...................... батьки. 

Це він. Це ...................... журнал, ...................... подруга, ...................... листи. 

Це вона. Це ...................... друг, ...................... сумка, ...................... молоко, 

...................... книги. 

Це ми. Це ...................... інститут, ...................... група, ...................... вікно, 

...................... журнали. 

Це ви. Це ...................... словник, ...................... кімната, ...................... фото, 

...................... друзі. 

Це вони. Це ...................... аудиторія, ...................... університет, ...................... місто, 

...................... яблука. 
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Завдання 11. Замість крапок напишіть займенники ЧИЙ, ЧИЯ, ЧИЄ, ЧИЇ. 

Відповідайте на питання. 

Це я. ........................................... це журнал? Це ................................................ журнал. 

............................................. це книга? Це ............................................... книга. 

.............................................. це фото? Це ................................................ фото. 

............................................... це друзі. Це ............................................... друзі. 

Це ти. .............................................. це клас? Це ................................................ клас. 

........................................... це група? Це ............................................. група. 

........................................... це слово? Це ............................................. слово. 

........................................ це зошити? Це .......................................... зошити. 

Це він. ....................................... це словник? Це ......................................... словник. 

............................................ це мапа? Це .............................................. мапа. 

........................................ це яблуко? Це ........................................... яблуко. 

.......................................... це олівці? Це ............................................. олівці. 

Це вона. .................................. це підручник? Це ....................................... підручник. 

......................................... це шафа? Це ............................................. шафа. 

........................................ це масло? Це ............................................. масло. 

........................................ це ручки? Це ............................................. ручки. 

Це ми. ............................................... це друг? Це .............................................. друг. 

......................................... це подруга? Це .......................................... подруга. 

.......................................... це молоко? Це ........................................... молоко. 

........................................ це студенти? Це .......................................... студенти. 

Це ви. .............................................. це декан? Це ............................................. декан. 

...................................... це студентка? Це ......................................... студентка. 

............................................. це місто? Це .............................................. місто. 

....................................... це товариші? Це .......................................... товариші. 

Це вони. ............................................ це тато? Це ............................................... тато. 

......................................... це валіза? Це ............................................ валіза. 

.................................... це завдання? Це ...................................... завдання. 

................................... це викладачі? Це .................................... викладачі. 
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Завдання 12. Перепишіть текст. 

Це наша кімната. Моя сестра Тетяна вдома. Це її сумка та шарф. А це мій 

підручник, мій зошит і моя ручка. 

Чий це журнал? Це її журнал. Чия це книга? Це моя книга. Чиї це карти. Це наші 

карти. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Завдання 13. Напишіть форми дієслів. 

Я чита.................. Він чита................ Ти чита................... 

Ми чита............... Вони чита............. Вона чита............... 

Ви чита................ Я слуха................. Вони слуха............. 

Ми слуха............. Ти слуха............... Ви слуха................. 

Він зна................ Ми зна................. Я зна....................... 

Вони зна............. Ти зна.................. Ви зна.................... 

 

Завдання 14. Напишіть у множині. Читайте. 

Брат – ....................................................... музей – .................................................... 

стіл – ........................................................ ніж – ........................................................ 

день – ....................................................... аудиторія – ............................................. 

місце – ..................................................... море – ...................................................... 

пісня – ..................................................... лікар – ..................................................... 

учень – .................................................... інженер – ................................................ 

дитина – .................................................. стаття – ................................................... 

вчитель – ................................................. мати – ...................................................... 

друг – ....................................................... столиця – ................................................ 

хлопець –................................................. олівець – ................................................. 
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прізвище – .............................................. вулиця – .................................................. 

місто – ..................................................... дім – ........................................................ 

 

Завдання 15. Замість крапок напишіть форму прикметника. 

новий 

......................................................... дім .................................................. студентка 

..................................................... метро .......................................................... друзі 

старий 

................................................... будинок ........................................................... тема 

........................................................ слово .................................................... журнали 

гарний 

................................................... хлопець ..................................................... дівчина 

....................................................... місто ....................................................... дерева 

рідний 

......................................................... брат ..........................................................місто 

..................................................... сестра .......................................................... діти 

великий 

............................................... університет ..................................................... картина 

........................................................ вікно ......................................................... міста 

маленький 

................................................... будинок ..................................................... книжка 

......................................................... кафе .......................................................... діти 

український 

...................................................... журнал ........................................................... мова 

........................................................ слово ........................................................ газети 

 

Завдання 16. Замість крапок напишіть займенник ЯКИЙ, ЯКА, ЯКЕ, ЯКІ. 

Гарна вулиця. ................................................................................ вулиця? 

Гарний парк. ................................................................................ парк? 

Гарне метро. .............................................................................. метро? 
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Гарні парки. .............................................................................. парки? 

Новий зошит. .......................................................................... зошит? 

Нова студентка. ................................................................ студентка? 

Нове слово. ............................................................................. слово? 

Нові слова. .............................................................................. слова? 

Великий проспект. ........................................................... проспект? 

Велика група. ......................................................................... група? 

Велике місто. ......................................................................... місто? 

Великі міста. .......................................................................... міста? 

Старий журнал. ................................................................. журнал? 

Стара газета. ......................................................................... газета? 

Старе фото. .......................................................................... фото? 

Старі друзі. .......................................................................... друзі? 

 

Завдання 17. Напишіть форми дієслів. 

відпочивати 

Я ....................................... Ти .................................... Він .................................... 

Ми .................................... Ви .................................... Вони ................................. 

працювати 

Я ....................................... Ти .................................... Ми .................................... 

Вони ................................. Вона ................................ Ви ..................................... 

робити 

Я ........................................ Ти .................................... Він .................................... 

Ми .................................... Ви ..................................... Вони ................................. 

дивитися 

Я ........................................ Ти .................................... Ми .................................... 

Вони ................................. Вона ................................ Ви ..................................... 
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Завдання 18. Поставте питання до речень. Читайте. 

Модель: Я читаю книгу. – ...? 

Я читаю книгу. – Що ти робиш? 

Він працює. .................................................................................................................... 

Ти слухаєш музику. ...................................................................................................... 

Вона відпочиває. ........................................................................................................... 

Ми читаємо оповідання. ............................................................................................... 

Ви слухаєте українські пісні. ....................................................................................... 

Вони роблять домашнє завдання. ............................................................................... 

 

Завдання 19. Замість крапок напишіть слова в потрібній формі. 

Я читаю ....................................................................................... (книжка) 

Ти дивишся ................................................................................. (фільм) 

Студент знає ............................................................................... (нове слово) 

Вони дивляться .......................................................................... (балет) 

Ми слухаємо ............................................................................... (опера) 

Викладач слухає ......................................................................... (музика) 

Ганна розуміє ............................................................................. (українська мова) 

Студентка читає ......................................................................... (вправа) 

Антон і Ганна знають ................................................................ (пісня) 

Я дивлюся ................................................................................... (фото) 

Тато читає ................................................................................... (газета) 

 

Завдання 20. Замість крапок напишіть форму іменників ДЕ? 

Я живу ......................................................................................... (Харків) 

Ти живеш .................................................................................... (Одеса) 

Ми вчимося ................................................................................ (університет) 

Вони працюють .......................................................................... (школа) 

Батьки відпочивають ................................................................. (море) 

Студент пише ............................................................................. (зошит) 
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Брати живуть .............................................................................. (Непал) 

Сестри живуть ............................................................................ (місто) 

Ми живемо ................................................................................. (гуртожиток) 

Тато працює ................................................................................ (завод) 

Я вчуся ........................................................................................ (інститут) 

Друзі працюють ......................................................................... (театр) 

Він вчиться ................................................................................. (група 11) 

Оксана гуляє ............................................................................... (парк) 

Сестра працює ............................................................................ (аптека) 

 

Завдання 21. Напишіть форми дієслів. 

любити 

Я .................................... Ти ................................ Ви ...................................... 

Вони .............................. Ми ............................... Він .................................... 

жити 

Ми ................................. Ви ................................ Ти ...................................... 

Вони .............................. Я .................................. Вона .................................. 

писати 

Я .................................... Вона ............................ Ми ..................................... 

Вони .............................. Ти ................................ Ви ...................................... 

вчитися 

Я .................................... Ти ................................ Він .................................... 

Ви .................................. Ми ............................... Вони.................................. 

гуляти 

Ми ................................. Ти ................................ Я ........................................ 

Вони .............................. Ви ............................... Вона .................................. 

 

Завдання 22. Напишіть дієслова у минулому часі. 

Читати  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

писати  він ........................... вона ....................... вони ....................... 



 

37 

слухати  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

дивитися  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

вчитися  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

жити  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

любити  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

гуляти  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

працювати  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

відпочивати  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

робити  він ........................... вона ....................... вони ....................... 

 

Завдання 23. Замість крапок напишіть форму КОГО (N4)? 

Я знав ..................................................................................... (Антон) 

Вона любить ......................................................................... (брат) 

Студенти розуміють ............................................................. (викладач) 

Ганна давно знала ................................................................ (декан) 

Ми чекаємо ........................................................................... (професор) 

Антон не любить .................................................................. (Ганна) 

Батько дуже любить ............................................................. (дитина) 

Мати вчора бачила ............................................................... (син) 

Ми розуміємо ........................................................................ (друг) 

Він не чекав .......................................................................... (Оксана) 

Я чекаю .................................................................................. (Марія) 

Марія знає ............................................................................. (Сергій) 

Як звати ...............................................................................? (студент) 

Як звати ...............................................................................? (студентка) 

Як ............................................................................... звати? (ти) 

.............................................................................. звати Алі. (я) 

Вони знають ........................................................................? (ви) 

Ми не знаємо ........................................................................ (вони) 
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Завдання 24. Замість крапок напишіть форму ЩО (N4)? 

Тетяна любить ...................................................................... (музика) 

Я слухаю ............................................................. "Новини". (програма) 

Алі пише ................................................................................ (вправа) 

Ми читаємо ........................................................................... (вірші) 

Я вчора слухав ...................................................................... (радіо) 

Студенти знають .................................................................. (тема) 

Ви розумієте ........................................................................? (текст) 

Вони роблять ........................................................................ (домашнє завдання) 

Вчора Віктор писав .............................................................. (твір) 

Зараз ми вивчаємо ................................................................ (хімія) 

Ми ще не знаємо .................................................................. (українська мова) 

 

Завдання 25. Напишіть форми дієслів. 

вивчати 

Я .................................... Ти ................................ Ми ..................................... 

Ви .................................. Вона ............................ Вони ................................. 

говорити 

Ти ................................. Ви ................................ Він .................................... 

Вони .............................. Я .................................. Ми .................................... 

хотіти 

Я .................................... Ми ............................... Ти ..................................... 

Вона .............................. Ви ................................ Вони ................................. 

казати 

Ми ................................. Ви ................................ Я ........................................ 

Ти .................................. Він ............................... Вони ................................. 
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Завдання 26. Відповідайте на питання. 

Модель: Де ти був учора? (клуб) 

Я був у клубі. 

Де ти була вчора? ............................................................................ (парк) 

Де він був уранці? ........................................................................... (урок) 

Де вона була вчора? ........................................................................ (театр) 

Де ви були ввечері? ........................................................................ (кіно) 

Де вони були раніше? ..................................................................... (магазин) 

Де Антон був учора? ...................................................................... (Київ) 

Де Ганна була вранці? ................................................................... (деканат) 

 

Завдання 27. Відповідайте на питання. 

Модель: Куди ти йдеш? (університет) 

Я йду в університет. 

 

Куди ти їдеш? ................................................................................. (стадіон) 

Куди він іде? .................................................................................... (факультет) 

Куди вона їде? ................................................................................. (Одеса) 

Куди вони йдуть? ........................................................................... (аудиторія) 

Куди йдуть діти? ............................................................................ (школа) 

Куди їде Оксана? ........................................................................... (море) 

Куди йде Богдан? ........................................................................... (деканат) 

 

Завдання 28. Відповідайте на питання. 

Звідки ви приїхали? (Непал) 

......................................................................................................................................... 

Звідки він приїхав? (Київ) 

......................................................................................................................................... 

Звідки вона приїхала? (Одеса) 

......................................................................................................................................... 
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Звідки вони приїхали? (Іран) 

......................................................................................................................................... 

Звідки ти приїхала? (Сирія) 

......................................................................................................................................... 

Куди ви приїхали? (Україна) 

......................................................................................................................................... 

Куди вони приїхали? (Харків) 

......................................................................................................................................... 

Куди він приїхав? (Африка) 

......................................................................................................................................... 

Куди вона приїхала? (Європа) 

......................................................................................................................................... 

Куди ти йдеш? (університет) 

......................................................................................................................................... 

Куди він іде? (стадіон) 

......................................................................................................................................... 

Куди вона йде? (пошта) 

......................................................................................................................................... 

Куди вони йдуть? (бібліотека) 

......................................................................................................................................... 

Де ти був? (Київ) 

......................................................................................................................................... 

Де він був? (факультет) 

......................................................................................................................................... 

Де вона була? (море) 

......................................................................................................................................... 

Де вони були? (бібліотека) 

......................................................................................................................................... 
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Завдання 29. Відповідайте на питання. 

У кого є сестра? (Антон) 

......................................................................................................................................... 

У кого є брат? (Ганна) 

......................................................................................................................................... 

У кого є подруга? (я) 

......................................................................................................................................... 

У кого є підручник? (студент) 

......................................................................................................................................... 

У кого є машина? (викладач) 

......................................................................................................................................... 

У кого є дочка? (Марія) 

......................................................................................................................................... 

У кого немає …? (син, друг) 

......................................................................................................................................... 

У кого немає …? (брат, подруга) 

......................................................................................................................................... 

У кого немає …? (книга, словник) 

......................................................................................................................................... 

У кого немає …? (він, ручка) 

......................................................................................................................................... 

У кого немає …? (вона, олівець) 

......................................................................................................................................... 

У кого немає …?(вони, завдання) 

......................................................................................................................................... 

 

 

Завдання 30. Відповідайте на питання. 

Кому вона написала вірш? (друг) 

......................................................................................................................................... 
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Кому він подарував шарф? (подруга) 

......................................................................................................................................... 

Кому Антон прочитав казку? (сестра) 

......................................................................................................................................... 

Кому Ганна дала м'яч? (брат) 

......................................................................................................................................... 

Кому вони купили квіти? (викладач) 

......................................................................................................................................... 

Кому ти дав зошит? (Марія) 

......................................................................................................................................... 

Кому він допоміг розв'язати задачу? (студентка) 

......................................................................................................................................... 

Кому ти читав вірші? (Марта) 

......................................................................................................................................... 

Кому він дав гроші? (товариш) 

......................................................................................................................................... 

Кому син написав листа? (мати) 

......................................................................................................................................... 

Кому донька купила зошит? (товариш) 

......................................................................................................................................... 

Кому студенти показали задачі? (професор) 

......................................................................................................................................... 

 

Завдання 31. Напишіть дієслова у майбутньому часі. 

Читати  я ............................... ти ............................. вони ............................ 

прочитати я ............................... ти ............................. вони ............................ 

писати  я ............................... ти ............................. вони ............................ 

написати я ............................... ти ............................. вони ............................ 

робити я ............................... ти ............................. вони ............................ 

зробити я ............................... ти ............................. вони ............................ 
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вчитися я ............................... ти ............................. вони ............................ 

навчитися я ............................... ти ............................. вони ............................ 

дивитися я ............................... ти ............................. вони ............................ 

подивитися я ............................... ти ............................. вони ............................ 

любити я ............................... ти ............................. вони ............................ 

полюбити я ............................... ти ............................. вони ............................ 

слухати  я ............................... ти ............................. вони ............................ 

послухати я ............................... ти ............................. вони ............................ 

 

Завдання 32. Відповідайте на питання. 

Ким ти хочеш бути? (інженер) 

......................................................................................................................................... 

Ким вона хоче бути? (лікар) 

......................................................................................................................................... 

Ким ви хочете бути? (журналіст) 

......................................................................................................................................... 

Ким він хоче бути? (викладач) 

......................................................................................................................................... 

Ким Антон хоче бути? (вчитель) 

......................................................................................................................................... 

Ким Ганна хоче бути? (медсестра) 

......................................................................................................................................... 

З ким ти познайомився вчора? (студентка Марія) 

......................................................................................................................................... 

З ким він живе у гуртожитку? (студент Кумар) 

......................................................................................................................................... 

З ким вона вчиться в групі? (Тарас, Оксана) 

......................................................................................................................................... 

З ким вони були в театрі? (друг і подруга) 

......................................................................................................................................... 
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З ким Марія жила вдома? (мати і тато) 

......................................................................................................................................... 

З ким ти любиш відпочивати? (товариш) 

......................................................................................................................................... 

З ким ти розмовляв в лікарні? (лікар) 

......................................................................................................................................... 

З ким він живе в кімнаті? (ми) 

......................................................................................................................................... 

 

Завдання 33. Напишіть форми дієслів. 

читати – прочитати 

Що ти робиш? Я ................................................................................................ книгу. 

Що ти робив вчора? Я ...................................................................................... книгу. 

Ти вже ................................................... її? Ні, ще не ............................................... 

писати – написати 

Що ти робиш? Я ......................................................................................... лист мамі. 

Що ти робив вчора? Я ........................................................................... лист подрузі. 

Ти вже .............................................. його? Ні, ще не .................................................. 

слухати – послухати 

Що ти робиш? Я ............................................................................................ музику. 

Добра музика? А ти ....................................................................................................! 

Охоче ............................................................................................................................ 

давитися – подивитися 

Що ти робиш? Я ............................................................................................... фільм. 

Що ти ................................................................................................................ вчора? 

Вчора я ........................................................................................................... концерт. 

А я ............................................................................................... цей концерт раніше. 
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Завдання 34. Замість крапок пишіть сполучники А, І або АЛЕ. 

Саїд добре знає англійську мову, .................................. я теж непогано говорю 

англійською. 

Лейла вчиться в групі 12, ............................... Фатьма вчиться в групі 15. 

Самір – хороший спортсмен, ............................ Ганні подобається спорт. 

Я знаю Ахмеда тільки місяць, ..................................... ми вже добрі друзі. 

Лейла добре танцює, ......................................... Алі любить співати арабські пісні. 

Махмуд любить грати в футбол, ................................... його сестра любить теніс. 

Халед навчається в школі, ............................... його подруга Марія також навчається 

в школі. 

Лейла добре знає математику, ................................. математика не подобається їй. 

 

Завдання 35. Замість крапок пишіть сполучники. 

Я не знаю, .................................. це. 

Ти не знаеш, .............................. він працює? 

Ганна не знає, ............................ тебе звати. 

Я знаю, ....................................... він робить. 

Ти не знаеш, .............................. це зошит? 

Ви знаєте, .................................. ми зараз читаємо? 

Тарас не знає, ............................ це вулиця. 

Вони не знають, ................................ це книги. 

 

Завдання 36. Замість крапок пишіть сполучники ТОМУ ЩО або ТОМУ. 

Хасан хоче бути лікарем, ...................................... його батьки лікарі. 

Хасан хоче бути лікарем, ...................................... він буде навчатися в медичному 

університеті. 

Ганна хоче бути вчителем, ...................................... вона любить дітей.  

Ганна хоче бути вчителем, ...................................... їй подобається педагогіка. 

Ми довго гуляли в парку, ...................................... була гарна погода. 

Ми довго гуляли в парку, ...................................... ми добре відпочили. 
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Він швидко розв'язав задачу, ...................................... став слухати музику. 

Він швидко розв'язав задачу, ...................................... вона була дуже проста. 

Мій тато працює на заводі, ...................................... я теж хочу бути інженером. 

Мій тато працює на заводі, ...................................... він інженер. 

Вона добре говорить французькою, ......................................... це її рідна мова. 

Вона добре говорить французькою, ....................................... швидко перекладає. 

 

Завдання 37. Читайте текст. Пишіть текст про своїх друзів. 

Алі – мій друг. Білал теж мій друг. А Лейла – моя подруга. Вони студенти. 

Алі та Лейла люблять дивитися телевізор. А Білал любить читати вірші. 

Зараз Алі та Лейла дивляться програму "Новини". А Білал відпочиває. Він читає 

журнал. 

Я зараз працюю, роблю вправу. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Завдання 38. Напишіть текст повністю. Прочитайте та перекажіть його. 

Зараз мій друг Самір жив......... в Києв......... Він навчається в університет......... на 

підготовчому факультет......... Його друзі теж навчаються тут. Вдень вони в 

університет......... та бібліотец........., а ввечері – в гуртожитк......... 

Тут вони разом відпочива......... Вони пиш......... листи, чита......... книги та газети, 

слуха......... музик........., дивл......... телевізор. Вони дуже люблять диви......... 

футбол, тому що вони люб......... спорт. 
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VІ.  Робіть  вправи 

 

Вправа 1. Поставте питання за моделлю. 

Модель: Це мій брат. – ...? 

– Чий це брат? 

1. Це моя машина. ......................................................................................................... 

2. Це наш гуртожиток. .................................................................................................. 

3. Це його книга. ........................................................................................................... 

4. Це моє місто. ............................................................................................................. 

5. Це твоє яблуко. ......................................................................................................... 

6. Це наші батьки. ......................................................................................................... 

7. Це ваші друзі. ............................................................................................................ 

8. Це твоя подруга. ....................................................................................................... 

9. Це твій батько. .......................................................................................................... 

10. Це наша родина. ...................................................................................................... 

11. Це їхній товариш. ................................................................................................... 

12. Це їхня сестра. ......................................................................................................... 

13. Це їхні зошити. ....................................................................................................... 

14. Це твоє місце. .......................................................................................................... 

15. Це наша аудиторія. ................................................................................................. 

 

Вправа 2. Поставте питання за моделлю. 

Модель: новий студент 

Який студент? 

1. Нова книга. ................................................................................................................ 

2. Старий журнал. ......................................................................................................... 

3. Гарна дівчина. ........................................................................................................... 

4. Старе місто. ............................................................................................................... 

5. Старі друзі. ................................................................................................................ 

6. Цікавий фільм. .......................................................................................................... 
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7. Стара газета. .............................................................................................................. 

8. Новий будинок. ......................................................................................................... 

9. Велика родина. .......................................................................................................... 

10. Маленький хлопчик. ............................................................................................... 

11. Маленька кімната. .................................................................................................. 

12. Великий університет. ............................................................................................. 

13. Нова школа. ............................................................................................................. 

14. Нові слова. ............................................................................................................... 

15. Гарні подруги. ......................................................................................................... 

 

Вправа 3. Робіть за моделлю. 

Модель: студент – ... 

студент – студентИ 

Клас – ...................................................... шафа – ..................................................... 

група – ..................................................... чашка – ................................................... 

гуртожиток – .......................................... лікар – ..................................................... 

журнал – .................................................. друг – ...................................................... 

інженер – ................................................. море – ...................................................... 

ліжко – ..................................................... син – ........................................................ 

вікно – ..................................................... зупинка – ................................................ 

викладач – ............................................... слово – .................................................... 

сумка – .................................................... олівець – ................................................. 

місто – ..................................................... місце – .................................................... 

стілець – .................................................. день – ...................................................... 

дерево – .................................................. гривня – .................................................. 

мова – ...................................................... кухня – .................................................... 

яйце – ...................................................... музей – .................................................... 

вулиця – .................................................. пісня – ..................................................... 

мати – ...................................................... товариш – ............................................... 

стіл – ........................................................ екскурсія – .............................................. 
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дитина – .................................................. іноземець – ............................................. 

вухо – ...................................................... місце – .................................................... 

 

Вправа 4. Відповідайте за моделлю. 

Модель: Що читає Іван? (журнал) 

Іван читає журнал. 

1. Що читають діти? (букви)  

........................................................................................................................................ 

2. Що читають студенти? (слова)  

........................................................................................................................................ 

3. Що ти читаєш? (книга)  

........................................................................................................................................ 

4. Що ти читає Тарас? (стаття)  

........................................................................................................................................ 

5. Що слухає Ганна? (музика)  

........................................................................................................................................ 

6. Що слухає Ніна? (пісня)  

........................................................................................................................................ 

7. Що слухають студенти? (діалог)  

........................................................................................................................................ 

8. Що дивиться Богдан? (телевізор)  

........................................................................................................................................ 

9. Що дивиться подруга? (програма)  

........................................................................................................................................ 

10. Що говорить друг? (фраза)  

........................................................................................................................................ 
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Вправа 5. Робіть за моделлю. 

Модель: Я читаю ... (книга). 

Я читаю книгУ. 

1. Вона слухає ............................................................................ (музика) 

2. Ми читаємо ............................................................................ (тексти) 

3. Я знаю ..................................................................................... (слово "підручник") 

4. Він говорить ........................................................................... (фраза) 

5. Вони добре знають ................................................................ (фізика і хімія) 

6. Мій друг любить .................................................................... (математика) 

7. Ганна дивиться ....................................................................... (фільм) 

8. Антон слухає .......................................................................... (пісня) 

9. Ми робимо .............................................................................. (вправа) 

10. Ми не знаємо добре ............................................................. (Харків) 

11. Вони дуже люблять ............................................................. (Україна) 

12. Тарас слухає ......................................................................... (речення) 

13. Вона робить .......................................................................... (завдання) 

14. Мій тато любить читати ...................................................... (газети і журнали) 

15. Я люблю ................. (риба), а мій товариш любить ............................ (ковбаса) 

 

Вправа 6. Робіть за моделлю. 

Модель: Я читаю ... (нова книга). 

Я читаю новУ книгУ. 

1. Я роблю .................................................................................. (домашнє завдання) 

2. Ти знаєш ...............................................................................? (українська мова) 

3. Ти розумієш ………………………………………………..? (нова тема)? 

4. Ми дивимося ……………………………………………….. (гарний фільм) 

5. Вона любить ………………………………………………... (великі міста) 

6. Я слухаю ……………………………………………………. (українська пісня) 

7. Вони люблять ………………………………………………. (українські яблука) 

8. Моя мама розуміє ………………………………………….. (англійська мова) 
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9. Ти знаєш …………………………………………………...? (мій університет) 

10. Я читаю ……………………….. (нові слова), а він читає ................................... 

…………………………………..….. (нова газета). 

 

Вправа 7. Робіть за моделлю. 

Модель: студент – ... 

студент – студентИ 

Школа – ................................................... вікно – ..................................................... 

вчитель – ………………………………. місто – …………………………………. 

студентка – ……………………………. музей – ………………………………… 

зошит – ………………………………… олівець – ……………………………….. 

книжка – ……………………………….. ліжко – ………………………………….. 

газета – ………………………………… ніж – …………………………………….. 

журнал – ……………………………….. друг – …………………………………… 

сім'я – …………………………………… море – …………………………………… 

завдання – ………………………………. мати – …………………………………… 

завод – ………………………………….. дитина – ………………………………… 

яйце – …………………………………… стіл – ……………………………………. 

місце – …………………………………... будинок – ………………………………. 

товариш – ………………………………. аудиторія – ……………………………... 

лікар – ………………………………….. вправа – ………………………………… 

день – …………………………………… вулиця – ………………………………… 

іноземець – ……………………………... викладач – ……………………………… 

стілець – ………………………………… гуртожиток – ........................................... 

 

Вправа 8. Робіть за моделлю. 

Модель: Вона любить дивитися ... (телевізор). 

Вона любить дивитися телевізор. 

1. Вранці я слухаю ..................................................................... (радіо) 

2. Ввечері ми робимо ................................................................ (домашнє завдання) 
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3. Він любить читати ................................................................. (детективи) 

4. Вранці батько завжди читає ................................................. (газета) 

5. Зараз я пишу ........................................................................... (вправа) 

6. Ввечері ми часто слухаємо ................................................... (музика) 

7. Зараз вони вчать .................................................................... (слова) 

8. Іван пише ................................................................. (речення) 

9. Вона добре знає ....................................................? (фізика) 

10. Я пишу .................................. (фраза), а ти читаєш ............................. (книжка). 

 

Вправа 9. Робіть за моделлю. 

Модель: Де ти вчишся? (університет) 

Я вчуся в університетІ. 

1. Де ти пишеш диктант? (зошит) 

......................................................................................................................................... 

2. Де ти живеш? (Харків) 

......................................................................................................................................... 

3. Де Харків? (Україна) 

......................................................................................................................................... 

4. Де Україна? (Європа) 

......................................................................................................................................... 

5. Де вчиться твій брат? (школа) 

......................................................................................................................................... 

6. Де він живе? (Непал) 

......................................................................................................................................... 

7. Де Непал? (Азія) 

......................................................................................................................................... 

8. Де твоя кімната? (гуртожиток) 

......................................................................................................................................... 

9. Де ви відпочиваєте? (парк) 

......................................................................................................................................... 
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10. Де ви вчитеся? (аудиторія) 

......................................................................................................................................... 

11. Де працює твій батько? (завод) 

......................................................................................................................................... 

12. Де працюють твої сестри? (лікарня) 

......................................................................................................................................... 

13. Де ти любиш відпочивати? (море) 

......................................................................................................................................... 

14. Де твої книги? (сумка) 

......................................................................................................................................... 

15. Де твоя сумка? (стіл) 

......................................................................................................................................... 

 

Вправа 10. Відповідайте на питання. 

1. Хто ти? 

......................................................................................................................................... 

2. Як тебе звати? 

......................................................................................................................................... 

3. Хто твої друзі? 

......................................................................................................................................... 

4. Вони інженери? 

......................................................................................................................................... 

5. Що студенти роблять вдома? 

......................................................................................................................................... 

6. Як вони відпочивають? 

......................................................................................................................................... 

7. Вони працюють у гуртожитку? 

......................................................................................................................................... 

8. Вони роблять вправи? 

......................................................................................................................................... 
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9. Вони читають слова і тексти? 

......................................................................................................................................... 

10. Вони слухають музику? 

......................................................................................................................................... 

11. Вони дивляться телевізор? 

......................................................................................................................................... 

12. Ви знаєте англійську мову? 

......................................................................................................................................... 

13. Яку мову ви вивчали в школі? 

......................................................................................................................................... 

14. Ви добре знаєте українську мову? 

......................................................................................................................................... 

5. Ви вже були в парку? 

......................................................................................................................................... 

16. Де ви жили раніше? 

......................................................................................................................................... 

17. Ви добре знаєте Харків? 

......................................................................................................................................... 

18. Який сьогодні день? 

......................................................................................................................................... 

19. Який день був вчора? 

......................................................................................................................................... 

20. Ти любиш гуляти в парку? 

......................................................................................................................................... 

21. Твої друзі люблять футбол? 

......................................................................................................................................... 

22. А ти любиш? 

......................................................................................................................................... 

23. Що ти любиш робити? 

......................................................................................................................................... 



 

55 

24. Де ти вчишся? 

......................................................................................................................................... 

25. Що ви робили вчора? 

......................................................................................................................................... 

 

Вправа 11. Робіть за моделлю. 

Модель: Вчора я ... журнал (читати). 

Вчора я читав журнал. 

1. Раніше я .................................................................. в школі. (вчитися) 

2. Раніше він ............................................................... в Києві. (жити) 

3. Раніше Ганна ......................................................... в аптеці. (працювати) 

4. Вчора ми ................................................................ в театрі. (бути) 

5. Вранці ми ............................................................... диктант. (писати) 

6. Ввечері вони .......................................................... в цирку. (бути) 

7. Вчора я ...................................................................... фільм. (дивитися) 

8. Раніше ми часто ...................................................... музику. (слухати) 

9. Раніше мої батьки ............................. відпочивати на морі. (любити) 

10. Ввечері він ......................................... домашнє завдання. (робити) 

 

Вправа 12. Відповідайте на питання. 

Модель: Де батьки слухали музику? (концерт) 

Вони слухали музику на концерті. 

1. Де студент писав вправу? (кімната) 

......................................................................................................................................... 

2. Де ти жив раніше? (Азія) 

......................................................................................................................................... 

3. Де ти ще не був? (бібліотека) 

......................................................................................................................................... 

4. Де ви відпочиваєте? (гуртожиток) 

......................................................................................................................................... 
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5. Де працює подруга? (аптека) 

......................................................................................................................................... 

6. Де сьогодні були діти? (стадіон) 

......................................................................................................................................... 

7. Де вони працюють? (урок) 

......................................................................................................................................... 

8. Де вони гуляють? (вулиця) 

......................................................................................................................................... 

9. Де ви були вчора? (музей) 

......................................................................................................................................... 

10. Де раніше працювала сестра? (пошта) 

......................................................................................................................................... 

 

Вправа 13. Робіть за моделлю. 

Модель: – Де ти вчишся? (університет). 

– Я вчуся в університеті. 

1. – Де ти вчився раніше? (школа) 

......................................................................................................................................... 

2. – Де працює твій батько? (завод) 

......................................................................................................................................... 

3. – Де ви вчора гуляли? (парк) 

......................................................................................................................................... 

4. – Де живе твій брат? (Ліван) 

......................................................................................................................................... 

5. – Де ти живеш? (Україна) 

......................................................................................................................................... 

6. – Де ви вчора були? (концерт) 

......................................................................................................................................... 

7. – Де зараз відпочивають твої батьки? (море) 

......................................................................................................................................... 
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8. – Де ви пишете диктант? (урок) 

......................................................................................................................................... 

9. – Де живе твоя подруга? (Європа) 

......................................................................................................................................... 

10. – Де живуть твої друзі? (гуртожиток) 

......................................................................................................................................... 

11. – Де ти дивився футбол? (стадіон) 

......................................................................................................................................... 

12. – Де наш великий університет? (центр, площа) 

......................................................................................................................................... 

13. – Де працює твоя сестра? (лікарня) 

......................................................................................................................................... 

14. – Де твій підручник? (сумка) 

......................................................................................................................................... 

 

Вправа 14. Робіть за моделлю. 

Модель: – Що ти любиш? (музика). 

– Я люблю музику. 

– Кого ти любиш? (брат) 

– Я люблю брата. 

1. – Кого ти знаєш? (викладач) 

......................................................................................................................................... 

2. – Що ти дивився вчора? (телевізор) 

......................................................................................................................................... 

3. – Що батько читав ввечері? (газета) 

......................................................................................................................................... 

4. – Кого ти добре розумієш? (товариш) 

......................................................................................................................................... 

5. – Що ти бачив вчора? (кінокомедія) 

......................................................................................................................................... 



 

58 

6. – Що ви писали вчора? (вправа) 

......................................................................................................................................... 

7. – Кого ти чекаєш? (подруга Ганна) 

......................................................................................................................................... 

8. – Що ви слухаєте вранці? (пісні) 

......................................................................................................................................... 

9. – Що ти слухаєш зараз? (українська пісня) 

......................................................................................................................................... 

10. – Кого ти добре знаєш? (його сім'я) 

......................................................................................................................................... 

 

Вправа 15. Робіть за моделлю. 

Модель: – Звідки Алі? (Ліван). 

– Алі з Лівану. 

– Куди він приїхав? (Харків) 

– Він приїхав в Харків. 

1. – Звідки ти приїхав? (Азія) 

......................................................................................................................................... 

2. – Звідки приїхав Кумар? (Індія) 

......................................................................................................................................... 

3. – Звідки приїхала Лейла? (Туреччина) 

......................................................................................................................................... 

4. – Звідки приїхали студенти? (Непал) 

......................................................................................................................................... 

5. – Куди вони приїхали? (Україна) 

......................................................................................................................................... 

6. – Куди приїхав Антон? (Київ) 

......................................................................................................................................... 

7. – Куди приїхала Марія? (Одеса) 

......................................................................................................................................... 
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8. – Куди приїхав Ван? (Китай) 

......................................................................................................................................... 

9. – Звідки Джон? (Америка) 

......................................................................................................................................... 

10. – Куди приїхали туристи? (Париж) 

......................................................................................................................................... 

 

Вправа 16. Відповідайте на питання. 

Модель: – Де ти живеш? (Харків). 

– Я живу в Харкові. 

1. – Де ти жив раніше? (Непал) 

......................................................................................................................................... 

2. – Де ти вчився там? (школа) 

......................................................................................................................................... 

3. – Де ти вчишся зараз? (університет) 

......................................................................................................................................... 

4. – Де ти живеш зараз? (Україна) 

......................................................................................................................................... 

5. – Що ти любиш? (математика) 

......................................................................................................................................... 

6. – Що ти слухав вчора? (українська пісня) 

......................................................................................................................................... 

7. – Що ти читав вчора? (книжка) 

......................................................................................................................................... 

8. – Що ти читаєш зараз? (підручник) 

......................................................................................................................................... 

9. – Звідки ти приїхав? (Непал) 

......................................................................................................................................... 

10. – Куди ти приїхав? (Україна) 

......................................................................................................................................... 
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11. – Звідки приїхала твоя подруга? (Сирія) 

......................................................................................................................................... 

12. – Що ви дивилися вчора? (кінокомедія) 

......................................................................................................................................... 

13. – Ким ти хочеш бути? (викладач) 

......................................................................................................................................... 

14. – Ким хоче бути твій брат? (інженер) 

......................................................................................................................................... 

15. – Ким працює твій тато? (журналіст) 

......................................................................................................................................... 

16. – Де ти був вчора? (музей) 

......................................................................................................................................... 

17. – Де працює твій брат? (фабрика) 

......................................................................................................................................... 

18. – Де живуть студенти? (гуртожиток) 

......................................................................................................................................... 

19. – Куди приїхали туристи? (Київ) 

......................................................................................................................................... 

20. – Де зараз студенти? (урок) 

......................................................................................................................................... 

21. – Кого ти знаєш? (декан) 

......................................................................................................................................... 

22. – Кого ти розумієш? (товариш) 

......................................................................................................................................... 

23. – Кого ти любиш? (брат) 

......................................................................................................................................... 

24. – Кого ти чекаєш? (друг) 

......................................................................................................................................... 

25. – Кого ти бачив в парку? (подруга Марія) 

......................................................................................................................................... 
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Вправа 17. Замість крапок напишіть форми дієслів: ПИСАТИ, ЗНАТИ, 

ХОТІТИ, ГОВОРИТИ, ВЧИТИ, ВЧИТИСЯ, ДИВИТИСЯ, ЧИТАТИ, 

ПРИЇХАТИ, ВИВЧАТИ. 

1. Кумар ....................................................................... з Непалу. 

2. Я ................................................................... українську мову. 

3. Ким ти  ........................................................................... бути? 

4. Мій друг хоче ........................................................ в Харкові. 

5. – Що ти робиш? – Я ............................................ нові слова. 

6. Я ....................................................................... тексти добре. 

7. Ти ............................................................. студента Кумара? 

8. – Який фільм ви .............................................. в кінотеатрі? 

9. Вчора ми ................................................................ диктант. 

10. – Як ти ......................................................... українською? 

– Непогано. 

 

Вправа 18. Робіть за моделлю. 

Модель: Ми, вчитися, в, університет. 

Ми вчимося в університеті. 

1. Мої, товариші, хотіти, вивчати, українська, мова. 

......................................................................................................................................... 

2. Я, хотіти, бути, інженер. 

......................................................................................................................................... 

3. Ми, вже, добре, читати, і, писати, українська. 

......................................................................................................................................... 

4. Вчора, Антон, бути, в, клуб. 

......................................................................................................................................... 

5. Раніше, мій, брат, вчитися, в, школа. 

......................................................................................................................................... 
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Вправа 19. Відповідайте на питання. 

Модель: – Де ти живеш? (Харків). 

– Я живу в Харкові. 

– Куди ти їдеш? (Київ) 

– Я їду в Київ. 

1. – Де ти був? (стадіон) 

......................................................................................................................................... 

2. – Куди ти йдеш? (стадіон) 

......................................................................................................................................... 

3. – Де ти вчишся? (університет) 

......................................................................................................................................... 

4. – Куди ти йдеш? (університет) 

......................................................................................................................................... 

5. – Де ти живеш? (гуртожиток) 

......................................................................................................................................... 

6. – Куди ти йдеш? (гуртожиток) 

......................................................................................................................................... 

7. – Де ти була? (бібліотека) 

......................................................................................................................................... 

8. – Куди ти їдеш? (бібліотека) 

......................................................................................................................................... 

9. – Де працює твій брат? (завод) 

......................................................................................................................................... 

10. – Куди він їде? (завод) 

......................................................................................................................................... 

11. – Де була Ганна? (аптека) 

......................................................................................................................................... 

12. – Куди вона йде? (аптека) 

......................................................................................................................................... 
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13. – Де вчиться твій друг? (школа) 

......................................................................................................................................... 

14. – Куди він їде зараз? (школа) 

......................................................................................................................................... 

 

Вправа 20. Робіть за моделлю. 

Модель: Ми ... в університет. (йти) 

Ми йдемо в університет. 

1. – Куди ти ............................................................................?  (йти) 

2. Ганна ................................................................... в магазині. (бути) 

3. Вона ..................................................................... з Полтави. (приїхати) 

4. Раніше він ............................................................. в Непалі. (жити) 

5. Зараз ми ..................................................................... в Київ. (їхати) 

6. Мій товариш ......................................................... на заводі. (працювати) 

7. Студенти ....................................................... в університеті. (вчитися) 

8. Вчора він .......................................................... на екскурсії.  (бути) 

9. Ми ........................................................................... в Одесу. (їхати) 

10. Вони ......................................................................... з Азії. (приїхати) 

 

Вправа 21. Робіть за моделлю. Пишіть потрібні питання. 

Модель: – ... ви приїхали? 

– Звідки ви приїхали? 

1. ....................................................................................... ти живеш? 

2. ....................................................................................... він іде? 

3. ....................................................................................... ти? 

4. ....................................................................................... тебе звати? 

5. ....................................................................................... вони їдуть? 

6. ....................................................................................... це? 

7. ....................................................................................... коштує зошит? 

8. ....................................................................................... можна купити книгу? 
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9. ....................................................................................... він робить? 

10. ..................................................................................... ти зараз вчишся? 

11. ..................................................................................... твій друг? 

12. ..................................................................................... ти любиш робити вдома? 

13. ..................................................................................... ти хочеш бути? 

14. ..................................................................................... це мова? 

15. ..................................................................................... місто Харків? 

 

Вправа 22. Замість крапок напишіть потрібну форму. 

Модель: Я читаю .... (книга). 

Я читаю книгу. 

1. Він купив ................................................................................ (газета) 

2. Ми написали ........................................................................... (диктант) 

3. Антон подарував .................................................................... (шарф, Ганна) 

4. Зараз я пишу ........................................................................... (лист, мама) 

5. У нього немає ......................................................................... (брат, сестра) 

6. Я їду в ..................................................................................... (Одеса) 

7. Я приїхав з .............................................................................. (Іран) 

8. Допоможи ..................................................... купити зошит. (я) 

9. У ................................................................ є квиток в театр? (ти) 

10. Ти вже був в .......................................................................? (театр) 

11. Покажи фото ........................................................................ (викладач) 

12. Лікар працює в ..................................................................... (лікарня) 

13. Я написав ....................................... на ................................. (фраза, дошка) 

14. Мама купила .................. (я) ...................... і ....................... (шапка, куртка) 

15. Сьогодні в .................................. (клас) немає .................... (Кумар) 

16. Вона хоче бути ..................................................................... (медсестра) 

17. Я зробив ....................................................... дуже швидко. (вправа) 
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18. Подруга купила .................................................................... (я, книжка) 

19. У ................................... немає ............................................. (вона, словник) 

20. Я вчуся в .......................................... (університет), а батько працює в ……… 

................................................................ (школа) 

 

Вправа 23. Робіть за моделлю. 

писати – написати 

Модель: – Ти вже .... твір? – Ти вже НАПИСАВ твір? 

– Ні, я ... його зараз. – Ні, я ПИШУ його зараз. 

читати – прочитати 

1. – Я ................................................................. статтю зараз. 

– А ми вже ....................................................... її вчора. 

2. – Ти вже ......................................................... вірші? 

– Ні, я ............................................................ їх зараз. 

3. – Що робить дідусь? Він ................................................................ газету? 

– Ні, він вже .................................................................................... її. 

писати – написати 

1. – Ти вже ....................................................... вправу ввечері? 

– Ні, я ........................................................ її зараз. 

2. – Ганно, Антон вже ................................................... домашнє завдання? 

– Ні, він ..................................................................... його зараз. 

3. – Вчора Ніна ............................................................. статтю? 

– Ні, вона її ............................................, але не ......................................... 

розв'язувати – розв'язати 

1. – Вчора я швидко ........................................................... 2 задачі. А ти? 

– А я ................................................................................ їх зараз. 

2. – Зараз ми ...................................................... задачі з математики. А ви? 

– А ми вже ................................................................................ їх. 

3. – Студентка вже ............................................................... важку задачу, а студент? 

– Він ................................................................................... її зараз. 



 

66 

дивитися – подивитися 

1. – Ти вже ........................................................... цей фільм? 

– Ні, я .............................................................. його зараз. 

– А Антон ........................................................ його вчора. 

2. – Що ти робиш зараз? 

– ..................................................................... телевізор. 

– А я вже ........................................................ і читаю текст. 

3. – Ти часто ........................................................... концерти? 

– Так, я ................................................................ концерти дуже часто. 

– Я теж вчора ...................................................... концерт, а потім зробив домашнє 

завдання. 

вивчати – вивчити 

1. – Ти вже .................................................................. нову тему? 

– Так, .................................................................. її, а зараз я ...................... 

....................................................... нові слова. 

2. – Ти .......................................................................... в школі хімію? 

– Так, ..................................................................., зараз я теж ................... 

................................................................... її. 
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Перевір  себе! 

 

САМОСТІЙНА  РОБОТА  

 

Варіант  1 

 

Завдання 1. Слова в дужках поставте в правильній формі. 

1. Тато працює ……………………………………………………………. (лікарня). 

2. Алі розповів ………………......…………. (викладач), чому він не був на уроці. 

3. Вчора на екскурсії не було …...………………………………………… (Кумар). 

4. Я написав вірш ……………………………………………………........... (Ганна). 

5. В парку ми бачили ………………………………………...……………... (декан). 

6. Я хочу бути …………...……………………….………………………. (інженер). 

7. Я купив зошит ………………...………………………………………. (товариш). 

8. Андрій вчора познайомився ……………….…………………………. (дівчина). 

 

Завдання 2. Напишіть речення, вживаючи потрібний вид дієслів. 

писати – написати 

Студенти довго ………........…………..………….. вправа. 

Нарешті вони …………………………………...........…. їх. 

вчити – вивчити 

Щодня я …………………………..................... багато слів. 

Сьогодні я ………………................………. тільки 10 слів. 

вечеряти – повечеряти 

Ввечері ми завжди ……………………......……… вдома.  

Вчора ми …………………...………..…. в кафе з другом.  

слухати – послухати 

Я дуже люблю ……………………..............…… музику. 

В суботу я ………...........……………… концерт в театрі. 
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Завдання 3. Трансформуйте дієслова теперішнього часу у дієслова минулого і 

майбутнього часу.  

Зараз я ПИШУ диктант. 

Вчора я ………………………………………………………………….…………….. 

Завтра я ………………………………………………………………….……………. 

Зараз ми ВЧИМОСЯ в Україні. 

Раніше ми ……………………………….……………………………………………. 

Потім ми …………………………………..………………………………………….. 

Зараз студенти ВИВЧАЮТЬ фізику. 

Раніше студенти ……………………………………....……………………………… 

Потім студенти …………………………............…………………………………….. 

Студент ПОВТОРЮЄ граматику.  

Раніше студент …………………………….…………………………………………. 

Потім студент ………………………………………………………………………… 

Зараз ви ЧИТАЄТЕ текст. 

Вчора ви ……………………………………………………….……………………… 

Завтра ви ……………………………………………………………………………… 
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САМОСТІЙНА  РОБОТА 

 

Варіант  2 

 

Завдання 1. Слова в дужках поставте в правильній формі. 

1. Антон працює ……..……………………………………………………... (театр). 

2. Моя подруга розповіла ………………………. (викладач), чому вона не була на 

екскурсії. 

3. Сьогодні на уроці не було………………….....………………………… (Ахмед). 

4. Я купив подарунок .…….……………………………………...…….......... (мати). 

5. В магазині я бачив ………………………………………………....…... (Оксана). 

6. Мій брат хоче бути …………………………………….……………....…. (лікар). 

7. Я написав листа ……………………..…………………………………. (сестра). 

8. Вчора ми познайомилися ……………………....……………………. (викладач). 

 

Завдання 2. Напишіть речення, вживаючи потрібний вид дієслів. 

читати – прочитати  

Зараз я …………………..………………. цікаву статтю. 

А моя сестра вже ……………………………………. її. 

робити – зробити  

Алі довго ……………………….....................….. завдання. 

Нарешті, він ……………………………….…. його добре. 

вивчати – вивчити  

Я …………………………… українську мову 3 місяці.  

А ти вже ……………………..………українську мову? 

обідати – пообідати  

Зазвичай ми ……………………..……… в університеті.  

Сьогодні ми …………………..…………. в гуртожитку.  

писати – написати  

Ганна завжди добре ……………………..…… диктант. 
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Але сьогодні вона ………………………... його погано. 

Завдання 3. Трансформуйте дієслова теперішнього часу у дієслова 

минулого і майбутнього часу.  

Зараз я ЧИТАЮ текст. 

Вчора я …………………..………………………………………………………….... 

Завтра я ………………………………………………………………………………. 

Зараз ми ЖИВЕМО в Харкові. 

Раніше ми ……………………………………….……………………………………. 

Потім ми ……………………………………………..……………………………….. 

Зараз студенти ДИВЛЯТЬСЯ телевізор. 

Раніше студенти ……………………………………………………………………… 

Завтра вони …………………………………………………………………………… 

Студент РОБИТЬ домашнє завдання.  

Раніше студент ………………………………………………………………………. 

Потім студент ………………………………………………………………………… 

Зараз Антон ПИШЕ вправу. 

Вчора він ……………………………………………………………………………… 

Завтра він …...………………………………………………………………………… 
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