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ВСТУП    

 

Граматична тема "Дієслова руху" завжди вважалася однією із 

складніших в методиці викладання української мови як іноземної. Ця 

тема вимагає не лише багато часу на детальне вивчення кожної з груп 

дієслів руху, а й певної систематизації, тобто вивчення відповідних 

граматичних моделей, які б допомогли іноземним студентам добре 

зрозуміти та надалі правильно вживати ці дієслова у мовленні. 

Дієслова руху в їхньому основному значенні становлять одну з 

груп семантичного класу дієслів активної дії. Інколи у переносному 

значенні вони можуть означати природні процеси або здатність рухатися 

(це переважно різноспрямовані дієслова). 

Даний навчально-методичний посібник присвячено дієсловам руху 

без префіксів та з префіксами. Посібник містить матеріал, необхідний 

для вироблення навичок вживання дієслів руху в певних мовних 

ситуаціях. Матеріал згрупований за темами: дієслова руху без префіксів, 

дієслова руху з префіксом ПО– (ПІ) – 1 і 2 групи, дієслова руху з 

префіксами. Представлені різноманітні види вправ і завдань, виконання 

яких можливо як при роботі у класі, так і при самостійній роботі вдома. 

Навчально-методичний посібник орієнтований на початковий та 

середній етапи навчання. Матеріали посібника можна використовувати 

як під час аудиторної семестрової роботи, так і на короткострокових 

курсах. 

Посібник призначено для філологів, перекладачів та викладачів 

української мови як іноземної. 
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ГГГЛЛЛАААВВВААА      111...   

ДДДІІІЄЄЄСССЛЛЛОООВВВААА      РРРУУУХХХУУУ      БББЕЕЕЗЗЗ      ПППРРРЕЕЕФФФІІІКККСССІІІВВВ   

 

Дієслова руху – це обмежена група дієслів, які означають рух 

суб’єкта у просторі. Такі дієслова відрізняються від інших тим, що мають 

пари. Кожна пара містить два дієслова: перше означає рух в одному 

напрямку (дієслова спрямованого руху), друге дієслово означає рух в 

різних напрямках, або регулярно повторюваний рух, або рух в різний час 

(дієслова неспрямованого руху).  

Дієслова спрямованого руху (типа ЙТИ, 1 група) – ЇХАТИ, БІГТИ, 

ЛЕТІТИ, ПЛИСТИ (ПЛИВТИ), НЕСТИ, ВЕСТИ, ВЕЗТИ. 

Дієслова неспрямованого руху (типа ХОДИТИ, 2 група) – ЇЗДИТИ, 

БІГАТИ, ЛІТАТИ, ПЛАВАТИ, НОСИТИ, ВОДИТИ, ВОЗИТИ. 

Як і інші, ці дієслова поділяються на дві дієвідміни та змінюються 

за особами, видом і часом. 

Зазвичай дієслова руху групи 1 (типа ЙТИ) вживаються з такими 

словами: ЗАРАЗ, ТЕПЕР, СЬОГОДНІ, СКОРО, НЕЗАБАРОМ, В ЦЕЙ 

МОМЕНТ, В ЦЕЙ ЧАС, ДИВИСЬ, ОСЬ… 

Дієслова руху групи 2 (типа ХОДИТИ) вживаються з такими 

словами: ВЕСЬ ДЕНЬ, ВЧОРА ВРАНЦІ (ввечері, вдень), ДЕКОЛИ, 

ЗАВЖДИ, ЗАЗВИЧАЙ, ІНКОЛИ = ІНОДІ, КОЖЕН ДЕНЬ (щодня), 

МИНУЛОГО ТИЖНЯ (місяця, року), НІКОЛИ НІ, РІДКО, ЧАС ВІД ЧАСУ, 

ЧАСТО. 

В методиці викладання української мови як іноземної доцільним 

вважається вивчення 8 пар дієслів руху: йти – ходити, їхати – 

їздити, бігти – бігати, летіти – літати, плисти – плавати, 

нести – носити, вести – водити, везти – возити.  



 

 5 

Таблиця 1 

Дієслова  руху  НДВ  та  їх  основні  значення 

Займенники 
Група 1 Група 2 

Іти (йти) Ходити 

Я іду (йду) ходжу 

Ти ідеш (йдеш) ходиш 

Він, вона іде (йде) ходить 

Ми ідемо (йдемо) ходимо 

Ви ідете (йдете) ходите 

Вони ідуть (йдуть) ходять 

Минулий час 
ішов (йшов), ішла (йшла),  

ішли (йшли) 
ходив, ходила, ходили 

 Їхати Їздити 

Я їду їжджу 

Ти їдеш їздиш 

Він, вона їде їздить 

Ми їдемо їздимо 

Ви їдете їздите 

Вони їдуть їздять 

Минулий час їхав, їхала, їхали їздив, їздила, їздили 

 Бігти Бігати 

Я біжу бігаю 

Ти біжиш бігаєш 

Він, вона біжить бігає 

Ми біжимо бігаємо 

Ви біжите бігаєте 

Вони біжать бігають 

Минулий час біг, бігла, бігли бігав, бігала, бігали 
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Продовження табл. 1 

Займенники 
Група 1 Група 2 

Летіти Літати 

Я лечу літаю 

Ти летиш літаєш 

Він, вона летить літає 

Ми летимо літаємо 

Ви летите літаєте 

Вони летять літають 

Минулий час летів, летіла, летіли літав, літала, літали 

 Плисти (пливти) Плавати 

Я пливу плаваю 

Ти пливеш плаваєш 

Він, вона пливе плаває 

Ми пливемо плаваємо 

Ви пливете плаваєте 

Вони пливуть плавають 

Минулий час плив, пливла, пливли 
плавав, плавала, 

плавали 

 Нести Носити 

Я несу ношу 

Ти несеш носиш 

Він, вона несе носить 

Ми несемо носимо 

Ви несете носите 

Вони несуть носять 

Минулий час ніс, несла, несли носив, носила, носили 
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Продовження табл. 1 

Займенники 
Група 1 Група 2 

Вести Водити 

Я веду воджу 

Ти ведеш водиш 

Він, вона веде водить 

Ми ведемо водимо 

Ви ведете водите 

Вони ведуть водять 

Минулий час вів, вела, вели водив, водила, водили 

 Везти Возити 

Я везу вожу 

Ти везеш возиш 

Він, вона везе возить 

Ми веземо возимо 

Ви везете возите 

Вони везуть возять 

Минулий час віз, везла, везли возив, возила, возили 

 

ОСНОВНІ  ЗНАЧЕННЯ  ДІЄСЛІВ  РУХУ 

 

ДІЄСЛОВА ГРУПИ ІТИ – ЇХАТИ вживаються тоді, коли: 

1. Рух відбувається в одному напрямку: Я ІДУ в університет. 

2. Потрібно поставити питання про рух у момент, коли він 

відбувається: Куди ти ЇДЕШ? 

3. Рух в одному напрямку регулярно повторюється: В 

університет я завжди ЇДУ на автобусі, а з університету ІДУ пішки. 

4. Існує конкретна вказівка, наказ, порада зробити 

односпрямований, одноразовий рух: ІДІТЬ сюди! 
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Дієслово ЙТИ (ІТИ) означає односпрямований рух без 

використання транспорту, тобто ПІШКИ. 

ДІЄСЛОВА ГРУПИ ХОДИТИ – ЇЗДИТИ вживаються тоді, коли: 

1. Рух відбувається в різних напрямках: Під час іспитів викладач 

ХОДИТЬ по аудиторії. 

2. Потрібно поставити питання про рух взагалі, як про той, що 

повторюється: Куди ти ЇЗДИШ під час канікул? 

3. Рух відбувається в різних напрямках, що регулярно 

повторюється: Щонеділі студенти ХОДЯТЬ у "Караван". 

4. Рух "туди-сюди" відбувається з зазначенням на перебуванні в 

певному місці: Позавчора ми ХОДИЛИ на екскурсію в музей. 

5. Рух означає характерну особливість, здатність: Маленькі діти 

вчаться ХОДИТИ. Я люблю ПЛАВАТИ. 

Дієслово ЇХАТИ означає рух за допомогою транспорту – машина, 

автобус, маршрутка, трамвай,тролейбус, метро, велосипед, таксі. 

 

УВАГА! 

Дієслова регулярної дії зазвичай вживаються зі словами: 

ЗАВЖДИ, ІНКОЛИ, НІКОЛИ, ЧАСТО, РІДКО, ЗВИЧАЙНО, 

РЕГУЛЯРНО, ЯК ПРАВИЛО, ЩОДНЯ, ЩОРОКУ, ЩОТИЖНЯ... 

 

Запитання КУДИ? завжди пов’язане з дієсловами руху. У відповіді 

на запитання КУДИ? вживаються іменники у формі родового відмінка з 

прийменником ДО або у формі знахідного відмінка з прийменниками НА, 

В / У. Також на запитання КУДИ? можна відповісти прислівниками ТУДИ, 

СЮДИ, ДОДОМУ. 

Наприклад: 

 – Я йду до університету. 

– Куди ти йдеш? – Я йду в університет. 

 – Я йду додому. 
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Зверніть  увагу! 

З дієсловами ЛЮБИТИ, ВМІТИ, ХОТІТИ, ВЧИТИСЯ 

вживаються дієслова руху групи 2 в формі інфінітиву.  

Наприклад: Я люблю ХОДИТИ, БІГАТИ, ПЛАВАТИ.  

Мій брат вміє ПЛАВАТИ.  

Я вчусь ВОДИТИ машину.  

Мама дуже любить ЛІТАТИ.  

Я хочу ПЛАВАТИ у басейні. 

 

Дієслова ЙТИ – ХОДИТИ, ЇХАТИ – ЇЗДИТИ, БІГТИ – БІГАТИ, 

ПЛИСТИ – ПЛАВАТИ, ЛЕТІТИ – ЛІТАТИ вживаються із питаннями 

КУДИ? – ЗВІДКИ? 

Дієслова НЕСТИ – НОСИТИ, ВЕСТИ – ВОДИТИ, ВЕЗТИ – 

ВОЗИТИ вживаються з питаннями КОГО? – ЩО?; КУДИ? – ЗВІДКИ? 

Наприклад: Викладач ЙДЕ (куди?) у клас.  

Студенти ЇДУТЬ (звідки?) з університету.  

Мати НЕСЕ (кого?) дитину (куди?) у дитсадок.  

Батько ВЕЗЕ (кого?) сина (звідки?) зі школи.  

Викладач ВЕДЕ (кого?) студентів (куди?) у парк. 

Всі дієслова руху означають різні варіанти пересування: на землі, 

на воді, у повітрі. 

1. Дієслова, які означають рух на землі: 

а) пішки: йти – ходити, бігти – бігати, нести – носити, вести – 

водити; 

б) за допомогою транспорту: їхати – їздити, везти – возити, 

вести – водити. 

2. Дієслова, які означають рух на воді: пливти – плавати, везти – 

возити. 

3. Дієслова, які означають рух у повітрі: летіти – літати, везти – 

возити. 
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Зверніть  увагу! 

Всі дієслова руху без префіксів – це дієслова недоконаного 

виду (НДВ). 

 

Завдання 1. Слухайте, повторюйте, читайте. 

1. – Куди ти йдеш? 

– Я йду в парк. 

– Ти там відпочиваєш? 

– Звісно, відпочиваю. 

2. – Куди ви їдете? 

– Ми їдемо в поліклініку. 

– Ви там працюєте? 

– Так, працюємо. 

3. – Куди ви йдете? 

– У "Караван". 

– Ми також йдемо туди. 

– Йдіть з нами! 

– Авжеж, добре. 

4. – Тареку, куди ти їдеш? 

– В університет. 

– А Фуркан та Окан? 

– Вони також їдуть в університет. 

 

Завдання 2. Замість крапок напишіть дієслово ЙТИ в потрібній 

формі. 

1. Друзі … в парк.  

2. Я … в магазин.  

3. Зараз Токіа … в їдальню.  

4. Я … в кафе, а мій друг Мустафа … у ресторан.  
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5. Я не знаю, куди вони …  

6. Викладач Олена … на роботу.  

7. Майкл … в лікарню.  

8. Доу Кай … на стадіон.  

9. Хто знає, куди … наші друзі?  

10. Марія та Ганна … у кіно. 

 

Завдання 3. Замість крапок напишіть дієслово ЇХАТИ в потрібній 

формі. 

1. Мій тато … на завод.  

2. Цей автобус … на ринок "Барабашово".  

3. Оксано, ми … в кіно, а ти куди …?  

4. Кумар і Сергій … на факультет.  

5. Батьки і діти … на річку.  

6. Маршрутка №2 … на вокзал.  

7. Зараз цей тролейбус … у депо.  

8. Я і моя сестра … на батьківщину у Туреччину.  

9. Богдан … у Київ.  

10. Емануель … у посольство за візою. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання за зразком. 

Зразок: – Куди вони йдуть? (стадіон).  

– Вони йдуть на стадіон. 

1. Куди йде Беркай? (концерт). 

2. Куди йдуть Андрій і Віктор? (бібліотека). 

3. Куди ви їдете? (завод). 

4. Куди їде викладач? (університет). 

5. Куди йде Тетяна? (супермаркет). 

6. Куди їдуть Олена й Ніна? (кафе). 

7. Куди ти їдеш? (Львів). 
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8. Куди йде Наталя? (пошта). 

9. Куди йде ваша подруга? (театр). 

10. Куди їдуть ці студенти? (гуртожиток). 

 

Завдання 5. Складіть речення із поданих слів, використовуючи 

прийменники В (У) або НА за зразком. 

Зразок: Мама, йти, робота.  

Мама йде на роботу. 

1. Ми, їхати, університет. 

2. Друзі, йти, парк. 

3. Трамвай, їхати, вокзал. 

4. Студенти, йти, їдальня. 

5. Зараз, я, їхати, "Караван". 

6. Моя, подруга, йти, театр. 

7. Діти, їхати, річка. 

8. Викладач, йти, гуртожиток. 

9. Таксі, їхати, музей. 

10. Маршрутка, їхати, стадіон. 

 

Завдання 6. Читайте фрази, порівнюйте та пояснюйте їх 

значення. Дайте відповіді на питання "У яких реченнях йдеться про 

односпрямований рух, а в яких – про рух, що повторюється? Чому?" 

1. Він йде в університет. – Він часто ходить в університет. 

2. Дівчина їде додому. – Вона завжди їздить додому на метро. 

3. Хасан летить в Туреччину. – Він іноді літає в Туреччину. 

4. Викладач несе книжки в аудиторію. – Вона завжди носить 

книжки. 

5. Зараз я біжу на стадіоні. – Щоранку я бігаю на стадіоні. 

6. Друг пливе в басейні. – Він часто плаває в басейні. 
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7. Мама веде дитину в дитсадок. – Мама щодня водить дитину в 

дитсадок. 

8. Автобус везе туристів на екскурсію. – Цей автобус завжди 

возить туристів. 

 

Завдання 7. Напишіть речення, вживаючи дієслова руху в дужках 

у правильній формі. 

1. Зараз студенти … (йти) на екскурсію.  

2. Я … (їхати) в Київ.  

3. Мій брат … (їхати) на вокзал.  

4. Студенти часто … (бігати) на стадіоні.  

5. Ашраф … (плавати) у басейні.  

6. Зараз мої батьки … (летіти) в Єгипет.  

7. Вони завжди … (літати) в Єгипет літаком.  

8. Ви … (йти) в бібліотеку?  

9. Мати … (йти) і … (нести) дитину на руках. 

10. Щонеділі ми … (ходити) на екскурсію у музей. 

 

Завдання 8. Читайте діалоги. Замість крапок вставте дієслова 

руху в правильній формі. 

1. – Привіт, Мухаммаде! 

– Привіт, Миколо! 

– Куди ти …? 

– Я … у кафе. А ти? 

– А я … у зоопарк. Я дуже люблю … туди. 

2. – Доброго дня, викладач. Куди Ви …? 

– Я … на книжковий базар. А куди ти …, Тареку? 

– Я … у гуртожиток до друга. Я часто … туди. До побачення. Це 

моя зупинка. 

– До побачення. Я … далі.  
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3. – Доброго ранку, Маріє! 

– Доброго ранку, Ганно! 

– Куди ти … так рано? 

– Я … у тренажерну залу. 

– А ти часто … туди? 

– Так, часто. Я … туди через день. 

4. – Скажіть, будь ласка, куди Ви …? 

– Я … у Харків до сина. А Ви? 

– А я … до дочки в Полтаву. 

 

УВАГА! 

Зі словами ВЧОРА, ПОЗАВЧОРА, РАНІШЕ вживаються 

дієслова руху групи 2 в минулому часі.  

Наприклад: Зараз я ЙДУ у магазин.  

Вчора я ХОДИВ у магазин.  

Коли я ЙШОВ (минулий час група 1) у магазин, я 

зустрів свого товариша. 

 

ХОДИВ 

ХОДИЛА 

ХОДИЛИ 

/ 

ЇЗДИВ 

ЇЗДИЛА 

ЇЗДИЛИ 

+ куди? в.4 = 

БУВ 

БУЛА 

БУЛИ 

+ де? в.6 

Наприклад: 

Вчора я ХОДИЛА / ЇЗДИЛА (куди?) в 

лікарню. 
= 

Вчора я БУЛА (де?) в 

лікарні. 

 

Завдання 9. Прочитайте речення. Замініть виділені дієслова 

дієсловами руху. 

1. Влітку ми з сестрами були в Одесі. 

2. Щовечора Майкл навчається на комп’ютерних курсах. 

3. Влітку мої батьки були у Відні на екскурсії. 
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4. У неділю я слухала оперу в театрі.  

5. Ви були на півночі України? 

6. Моя сестра вчора була в зоопарку. 

7. Сьогодні вранці я був у лікарні. 

8. Вчора ввечері я був у друга в гуртожитку. 

 

Завдання 10. Пишіть речення за зразком. 

Зразок: – Зараз я ЙДУ в університет.  

– Вчора я ХОДИВ в університет. = Вчора я БУВ в 

університеті. 

– Зараз я ЇДУ у Київ.  

– Раніше я ЇЗДИВ у Київ. = Раніше я БУВ у Києві. 

1. Зараз я їду в магазин.  

2. Зараз я йду в музей.  

3. Зараз ми йдемо на лекцію.  

4. Зараз мій друг йде у поліклініку.  

5. Зараз я їду на батьківщину.  

6. Зараз ми їдемо на вокзал.  

7. Зараз діти йдуть в школу.  

8. Зараз мій тато йде на завод.  

9. Зараз студенти їдуть на екскурсію. 

 

Завдання 11. Вставте дієслово ІТИ в теперішньому часі. 

1. Щодня, коли Тарек … в університет, він зустрічає викладача. 

2. Ми … на заняття в школу о дев’ятій годині ранку. 

3. Він … на пошту, щоб купити святкові листівки. 

4. Ти … у клуб чи в бібліотеку? 

5. Зараз я … у бібліотеку за підручниками. 

6. Мої друзі … у гуртожиток, а я … в їдальню. 

7. Після занять ми разом … на трамвайну зупинку. 
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Завдання 12. Замість крапок поставте дієслова руху ЇХАТИ / 

ЇЗДИТИ в потрібній формі. 

1. Я люблю … в ліс.  

2. Студенти часто … у Київ.  

3. Коли Мухаммад … автобусом в університет, він зустрів 

Емануеля.  

4. Я завжди … на стадіон на метро.  

5. Мої друзі люблять … відпочивати на море.  

6. Коли ми … в Карпати, ми оглянули прекрасні міста Яремча та 

Буковель.  

7. Моя сім’я часто … в Європу. 

 

Завдання 13. Прочитайте діалоги. Складіть подібні. 

1. – Маріє, куди ти йдеш? 

– В "Караван". А ти? 

– А я йду в парк. 

2. – Куди ти їдеш? 

– Я їду в Київ. А ти? 

– А я у Львів. 

3. – Скажіть, будь ласка, куди їде цей трамвай? 

– Він їде до парку Горького. 

– Дякую. 

4. – Студенти, ви не знаєте, куди їдуть Самір і Ачраф? 

– Знаємо. Самір їде в Ліван, а Ачраф – в Марокко. 

5. – Айша, куди ти йдеш? 

– Я йду на річку. Зараз дуже жарко. 

– А Марія та Ганна? 

– Вони також йдуть зі мною. 
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Завдання 14. Напишіть відповіді. 

1. – Цей трамвай їде в центр? 

– ……………………………………………………………………………. 

2. – Куди їде цей автобус? 

– ……………………………………………………………………………. 

3. – Куди ви йдете? 

– ……………………………………………………………………………. 

4. – Ти їдеш в університет? 

– ……………………………………………………………………………. 

5. – Куди йде твій товариш? 

– ……………………………………………………………………………. 

 

Завдання 15. Напишіть питання. 

1. – ……………………………………………………………………………. 

– Так, цей трамвай їде до парку. 

2. – ……………………………………………………………………………. 

– Він їде в центр. 

3. – ……………………………………………………………………………. 

– На ринок їде автобус №6. 

4. – ……………………………………………………………………………. 

– На стадіон. А ти? 

– А я йду в їдальню. 

5. – …………………………………………………………………………… 

– Ні, мій брат їде у Київ. 

 

Завдання 16. Прочитайте текст. Знайдіть дієслова руху. 

Це моє місто. Тут багато великих і маленьких будинків, різних 

магазинів, шкіл, бібліотек, кінотеатрів, лікарень. Тут є красиві вулиці, 

проспекти, площі. Це вулиця Сумська. Тут їдуть машини, автобуси, 

тролейбуси, маршрутки, таксі. Ось їде тролейбус №2. Він їде на 
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Олексіївку. А це маршрутне таксі їде до станції метро "Майдан 

Конституції". Цей великий двоповерховий автобус їде із Києва. Зараз він 

їде в Полтаву.  

Ось тротуар. Тут йдуть пішоходи. Багато молоді. Студенти йдуть в 

університети, учні – в школу. Похилі люди йдуть, мабуть, у лікарню.  

Щодня я ходжу на заняття в університет. Мій тато йде на завод, а 

мама йде в магазин, тому що вони там працюють. Мій молодший брат 

йде до школи. Зараз я їду в бібліотеку, у мене незабаром іспити. 

 

Завдання 17. Прочитайте текст. Вставити дієслово ЙТИ в 

потрібній формі. 

Наш  день 

Зараз майже дев’ята година ранку. Ми з моїм другом Ісмаїлом … в 

університет на заняття. Сьогодні ми будемо слухати лекцію з фізики. Ось 

… моя подруга Сана. Вона запізнюється на лекцію, тому … дуже швидко. 

А це … мої друзі Амін та Хусейн. Вони … повільно, тому що сьогодні в їх 

групі немає занять. Вони … у студентську поліклініку на медичний огляд. 

А ми … у поліклініку вчора. Коли ми … з поліклініки, ми бачили декана. 

 

Завдання 18. Вставте потрібні дієслова руху. Поясніть їх 

вживання. 

іти – ходити 

1. Я купив цю книжку, коли … на книжковий базар.  

2. Учора, коли я … в університет, я зустрів одногрупника Андрія.  

3. Зараз ми … у басейн. Ми щосуботи … у басейн.  

4. Раніше Антон … на тренування по понеділкам і четвергам, а 

зараз він … по середах й суботах.  

5. – Маріє, де ти була?  

– … на річку.  

6. Я чекаю подругу і … біля її будинку.  
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7. Зараз студенти … на екскурсію. Вони часто … на екскурсії.  

їхати – їздити 

1. – Ахмеде, ти вже … у Київ?  

– Так, ми з Алі … туди влітку.  

2. – Ніно, куди ти …?  

– У Львів. Хочу подивитися на західну Україну.  

3. – Сашко, ти перший раз … у Буковель?  

– Ні, я … туди вже кілька разів.  

4. Друзі познайомилися один з одним з одним у поїзді, коли … у 

Харків.  

5. Ти часто … додому? 

бігти – бігати 

1. – Куди ти …?  

– Я … на урок, тому що запізнююсь. 

2. Мій брат дуже любить … щоранку на стадіоні. 

3. Щонеділі я з друзями … у парку Горького. 

4. Маленькі діти зазвичай не ходять, а … 

летіти – літати 

1. Зараз цей літак … у Туреччину. А в неділю він … в Марокко.  

2. – Куди ти …?  

– Я … в Іспанію.  

3. Я люблю подорожувати, тому багато …  

4. Подивись на небо, як низько … цей літак!  

5. – Таню, де ти була на канікулах?  

– Я … в Ліван. 

плисти – плавати 

1. Мій молодший брат дуже любить …  

2. Діти вже цілу годину … у басейні.  

3. Я не пішов з друзями на річку, тому що не люблю …  

4. Зараз цей корабель … до Венеції, а раніше він … до Мадриду.  
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5. Коли ми … з Індії в Сінгапур, був сильний шторм.  

6. Мій батько – капітан корабля. Зазвичай його корабель … у 

Чорному морі. 

 

Зверніть  увагу! 

Питання КУДИ? вживається зі знахідним відмінком та 

прийменниками В або НА. Питання ЗВІДКИ? вживається з родовим 

відмінком та прийменниками З (ІЗ). 

Наприклад: Я ЙДУ (ЇДУ) в університет (із університету). 

Питання ДО КОГО? вживається з родовим відмінком та з 

прийменником ДО. Питання ВІД КОГО? вживається з родовим 

відмінком та з прийменником ВІД. 

Наприклад: Я ЙДУ (ЇДУ) до свого друга (від свого друга). 

 

Порівняйте  речення! 

Я йду у лікарню (місце). – Я йду до лікаря (людина). 

Я їду у гуртожиток (місце) від свого товариша (людина). 

 

Завдання 19. Прочитайте діалоги. Зверніть увагу на вживання 

дієслів руху. 

1. – Фуркане, куди ти йдеш? 2. – Марто, звідки ти йдеш? 

– Я йду на день народження. – Я йду з гуртожитку. 

– До кого ти йдеш? – Ти там живеш? 

– До сестри мого друга. – Ні, я йду від подруги. 

3. – Назаре, куди ти ходив учора? 4. – Олена, звідки ти йдеш? 

– Я ходив у лікарню. – Я ходила у гості до дідуся. 

– До сімейного лікаря? – Він погано себе почуває? 

– Ні, до кардіолога. – Ні, на день народження. 
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Завдання 20. Прочитайте діалоги. Замість крапок вставте 

дієслова руху без префіксів. 

1. – Ахмеде, куди ти …? 

– У кіно. 

– У кіно? Але ти тільки вчора … у кіно. 

– Так, тепер я часто … в кіно. 

2. – Іване, де ти був вчора? Я хотів запросити тебе у гості. 

– Я … у кіно. 

– Знову в кіно?  

– Так, я щотижня … у кіно, тому що українську мову треба 

вивчати не тільки на уроках в університеті. 

3. – Коли ти повернувся вчора додому? 

– Пізно, о десятій годині. 

– А де ти був так довго? 

– Я … на Майдан Незалежності. 

– Але ти … туди позавчора. 

– Так, …. Мені дуже подобається це місце, тому я часто … туди. 

4. – Андрію, куди ти …?  

– Я … в бібліотеку. 

– Ти часто … у бібліотеку? 

– Ні, я … туди не часто, коли треба взяти підручник. 

5. – Айше, ти на батьківщині часто … у театр? 

– Ні, я … у театр дуже рідко, у мене було мало вільного часу. 

6. – Ісмаіле, куди ти …? 

– Я … в поліклініку. 

– Але ти й вчора … у поліклініку. Чому ти так часто … до 

лікаря? 

– Я погано себе почуваю. 

7. – Ганно, ти часто … у супермаркет? 

– Ні, не дуже часто.  
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– А чому? Я … туди часто. Мені подобається цей супермаркет. 

– Я … не часто, тому що погано розумію українську, мені 

некомфортно. 

 

Завдання 21. Замість крапок вставити дієслова руху БІГТИ – 

БІГАТИ, ЛЕТІТИ – ЛІТАТИ, ПЛИВТИ – ПЛАВАТИ. 

1. Я люблю … в морі.  

2. Моя сестра … на стадіоні кожного ранку. 

3. Дивись, там … корабель. 

4. Я не люблю … літаком, тому я ніколи не … 

5. Шкода, що люди не вміють …, як птахи. 

6. Діти грають у футбол. Вони швидко … 

7. Я не буду …, тому що вода холодна. 

8. Чому ти …? – Я запізнююся на урок. 

9. Увага! Не … на льоду, це небезпечно! 

10. Цей літак … до Стамбула. 

 

Завдання 22. Поставте питання до виділених словосполучень. 

1. Вчора ми ходили у поліклініку до терапевта. 

2. У неділю я ходив в гуртожиток до подруги. 

3. Студенти ходили в лікарню до викладача. 

4. Влітку я їздив в Марокко до своїх батьків. 

5. Сьогодні ми йдемо до професора на консультацію. 

6. Нещодавно я їздив у Львів до друзів. 

7. Студенти – іноземці їздили в Карпати до знайомих. 

8. Взимку я їздила в рідне місто до однокласників. 

 

Завдання 23. Прочитайте й запам’ятайте українські прислів’я. 

Краще погано їхати, ніж добре йти. 

Тихо їдеш – далі будеш. 
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Не йди у воду, не спитавши броду. 

На мені далеко не поїдеш: де сядеш, там і злізеш. 

 

ВЖИВАННЯ  ДІЄСЛІВ  РУХУ 

НЕСТИ – НОСИТИ,  ВЕСТИ – ВОДИТИ,  ВЕЗТИ – ВОЗИТИ 

 

Викладач йде в аудиторію. В руці у нього карта. = Викладач йде в 

аудиторію та НЕСЕ карту. 

Я йду в бібліотеку. В руці у мене книга. = Я йду в бібліотеку і НЕСУ 

книгу. 

По вулиці їде автобус. В автобусі сидять діти. = По вулиці їде 

автобус і ВЕЗЕ дітей. 

Жінка йде в лікарню. На руках у неї дитина. = Жінка йде в лікарню 

і НЕСЕ дитину. 

Студент їде в метро. У нього в руці сумка. = Студент їде в метро і 

ВЕЗЕ сумку. 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Якщо я ЙДУ (ІДУ), то я НЕСУ або ВЕДУ.  

Наприклад: Студент ЙДЕ на урок і НЕСЕ підручник.  

Тато ЙДЕ та ВЕДЕ сина в басейн. 

Якщо я ЇДУ, то я ВЕЗУ.  

Наприклад: Я ЇДУ в трамваї і ВЕЗУ молодшого брата у 

школу. 

 

 

Завдання 1. Прочитайте питання та відповіді. Зверніть увагу на 

вживання дієслів ЙТИ і НЕСТИ, ЙТИ і ВЕСТИ, ЇХАТИ і ВЕЗТИ. 

1. Куди йде ця жінка з квітами? – Вона несе їх на базар. 

2. Куди ти йдеш з малюнками? – Я несу показати їх вчителю. 
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3. Куди йде викладач зі студентами? – Він веде їх у музей. 

4. Куди йде твій дідусь з собакою? – Він веде його на прогулянку. 

5. Куди їде тато з молодшим братом? – Він везе його у басейн. 

6. Куди їдуть батьки з дітьми? – Вони везуть їх у парк. 

 

Завдання 2. Вставте дієслова руху НЕСТИ або ВЕЗТИ. Поясніть 

їх вживання.  

1. – Куди ти йдеш? 

– Я йду до подруги. 

– Що ти …? 

– Я … їй словник, який брав у неї. 

2. – Куди ви їдете? 

– Я їду в університет. 

– Що ти …? 

– Я … книжки, зошити і словник. 

3. – Звідки ти їдеш? 

– Я їду з магазину. 

– Що ти …? 

– Я … овочі, фрукти, хліб та молоко. 

4. – Звідки йде ця дівчина? 

– Вона йде з бібліотеки. 

– Що вона …? 

– Вона … книжки. 

 

Завдання 3. Вставте дієслова руху НЕСТИ – НОСИТИ або 

ВЕЗТИ – ВОЗИТИ в потрібній формі. 

1. Ось йде листоноша. Він … нам газети та журнали. Кожного 

ранку листоноша … газети та журнали.  

2. Мій друг йде на урок. Він … підручник та зошит. Щодня він … на 

урок цей підручник.  
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3. Машина їде в магазин. Вона … хліб.  

4. Біля університету стоїть автобус, який … студентів на екскурсію.  

5. Хлопчик їде на велосипеді. Він … квіти. Він часто … квіти для 

своєї матері. 

 

Завдання 4. Вставте дієслова руху НЕСТИ або ВЕЗТИ в 

минулому часі.  

1. Викладач йшов по коридору та … наші зошити.  

2. Ця людина їхала на тролейбусі та … велику валізу.  

3. Дівчина йшла по вулиці і … важку сумку.  

4. Він їхав додому та … фрукти з супермаркету.  

5. Студентка йшла по коридору і … книжки.  

6. Молодий чоловік йшов по проспекту і … квіти. 

7. Мама їхала додому і … продукти. 

 

Завдання 5. Вставте дієслова руху НЕСТИ – НОСИТИ або 

ВЕЗТИ – ВОЗИТИ в потрібній формі. 

1. Сьогодні вранці я зустрів товариша. Він йшов з бібліотеки та … 

книги.  

2. Мій товариш завжди … всі підручники на урок. Вчора, коли він 

йшов на урок і … підручники, він загубив одну книжку.  

3. У мого брата болить нога. Вранці я … його у поліклініку. Туди я 

… його на автобусі, а з поліклініки на таксі.  

4. Мій друг працює водієм автобусу. Він … пасажирів з центру 

міста до парку Горького. 

 

Завдання 6. Вставте потрібні дієслова руху. Поясніть їх вживання.  

нести – носити 

1. Студент йде коридором і … карту. 

2. Батьки … маленьких дітей на руках. 
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3. Я завжди … підручники та зошити на заняття. 

4. Жінка йде з магазину та … важкий пакет. 

5. На прогулянці я часто … мого собаку на руках, тому що він дуже 

маленький. 

вести – водити 

1. Я дуже люблю … машину, а моя сестра не любить. 

2. Мама … дитину до школи. 

3. Мій друг захворів, і я … його до лікаря. 

4. Наш викладач часто … нас на екскурсії. 

везти – возити 

1. Ця машина … молоко в дитсадок. 

2. Я їду в таксі та … мою кішку у ветеринарну клініку. 

3. Мій батько щосуботи … нас з братом у басейн. 

4. Цей автобус … туристів у Києво-Печерську лавру. 

 

Завдання 7. З двох речень зробіть одне за зразком. 

Зразок: Хлопчик їде на велосипеді. Попереду нього сидить 

собака. – … 

Хлопчик ЇДЕ на велосипеді і ВЕЗЕ собаку. 

1. Чоловік їде в таксі. У нього в руках квіти. – …  

2. Автобус їде на вокзал. В автобусі пасажири. – … 

3. Машина їде у магазин. В машині свіжий хліб. – … 

4. Я їду в метро. У мене в руках важка валіза. – … 

5. Трамвай їде в парк. В трамваї сидять люди. – … 

6. Мама їде з супермаркету. В руках у неї сумка. – … 

 

Завдання 8. Замість крапок вставити дієслова руху без префіксів. 

1. Я завжди … в університет пішки, тому що живу поряд. 

2. Нещодавно ми … в екопарк. 

3. Кожного ранку я … собаку гуляти. 
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4. Він погано бачить, тому … окуляри. 

5. Я не вмію … машину. 

6. Нещодавно ми з викладачем … у Полтаву. 

7. Літаки не …, коли гроза та блискавка. 

8. Вчора я … в центр на метро. 

9. Коли дитина плаче, мама … її на руках. 

10. Діти … по стадіону та грають у футбол. 

11. Туристи на автобусі … по місту.  

12. Ось … батьки і … дитину до школи. 

13. Я часто … маленького брата у дитсадок. 

14. Я завжди … ключ у кишені. 

15. Дівчина їхала у тролейбусі та … лижі. 

 

Завдання 9. Дайте відповіді на питання за зразком. 

Зразок: – Чому ви ЙДЕТЕ так повільно? 

– Я люблю ХОДИТИ повільно. 

1. Чому Ахмед йде додому пішки? – … 

2. Чому ви їдете потягом, а не летите літаком? – … 

3. Ви з другом знов йдете на концерт? – … 

4. Чому Мухамад так швидко їде на машині? – … 

5. Чому ви пливете на інший берег? – … 

6. Чому ви їдете на таксі? – …  

7. Чому ви бігаєте на стадіоні? – …  

8. Чому ти часто ходиш у музей? – …  

9. Чому ти плаваєш у басейні? –- …  

10. Чому ви часто літаєте літаком? – …  

11. Чому ти не йдеш пішки додому? – …  

12. Чому ви їдете на метро? – …  
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Завдання 10. Прочитайте текст. Знайдіть дієслова руху без 

префіксів. 

Я стою біля вікна і дивлюся на вулицю. Я бачу, як учні йдуть до 

школи. Сьогодні перше вересня – початок нового навчального року. 

Десять років поспіль в такий же день і час я також йшла туди, куди зараз 

йдуть ці діти. І обов’язково несла в руках осінні квіти.  

Напередодні ввечері я завжди їздила на базар за квітами. Я 

любила ходити між рядами квітів та шукати щось незвичайне. Можливо, 

це були гладіолуси або яскраві жоржини. Вчора, 31 серпня, я вперше в 

житті не поїхала на базар: в цьому році я закінчила школу. 

 

Завдання 11. Прочитайте діалог-жарт. Поясніть вживання дієслів 

ЙТИ – ХОДИТИ. 

Театрали 

– Ти знов йдеш у театр? Адже ти вже ходила на цю виставу? 

– Так, але я ходила в іншому платті. 

 

ГГГЛЛЛАААВВВААА      222...   

ДДДІІІЄЄЄСССЛЛЛОООВВВААА      РРРУУУХХХУУУ      ЗЗЗ      ПППРРРЕЕЕФФФІІІКККСССАААМММИИИ...   

УУУТТТВВВОООРРРЕЕЕННННННЯЯЯ      ПППРРРЕЕЕФФФІІІКККСССАААЛЛЛЬЬЬНННИИИХХХ      ДДДІІІЄЄЄСССЛЛЛІІІВВВ      РРРУУУХХХУУУ   

 

Від дієслів спрямованого руху за допомогою префіксів 

утворюються дієслова доконаного виду (ДВ) в значенні "початок": 

ПОПЛИСТИ, ПОБІГТИ, ПОЇХАТИ, ПІТИ, ПОЛЕТІТИ та з різноманітними 

префіксами в значенні "простір": ВИЇХАТИ, ДОЇХАТИ, ПЕРЕЇХАТИ, 

ВІД’ЇХАТИ, ПРОЇХАТИ. Причому останні дієслова утворюють видові 

пари: виїхати – виїжджати. 

Від дієслів неспрямованого руху також утворюються префіксальні 

дієслова доконаного виду (ДВ), але з різними додатковими відтінками 

значення.  
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Наприклад: Я ПОХОДИВ по місту й повернувся в готель 

(короткий проміжок часу).  

Я ПРОБІГАЛА за довідкою цілий день (тривалий 

проміжок часу). 

Дієслова різноспрямованого руху з префіксом ВІД– означають 

кінець дії як наслідок її повної вичерпаності. 

Наприклад: Ми ВІДЛІТАЄМО наступної п’ятниці. 

 

Зверніть  увагу! 

Префікси змінюють не тільки граматичне значення дієслів 

руху, а й лексичне. Префікси можуть вказувати на: 

1. Рух зсередини чогось назовні – вийти, вилізти, вибігти. 

2. Рух від чогось на невелику відстань – відбігти, відлізти, 

відповзти. 

3. Рух у просторі на велику відстань – забігти, запливти, 

залетіти. 

4. Контактну локалізацію кінцевої точки руху з об’єктом – 

увійти, влетіти, внести, вбігти. 

5. Дистанційну локалізацію кінцевої точки руху з об’єктом – 

дійти, долетіти, добігти, підбігти, підпливти, підійти. 

6. Рух згори вниз – злізти, зійти, знести. 

7. Рух знизу вгору – забігти, залізти, занести. 

8. Рух через щось – перейти, перебігти, перелетіти. 

9. Рух навколо чогось – обійти, облетіти, обвезти. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Форма доконаного виду (ДВ) утворюється тільки від дієслів, 

що означають односпрямований рух. 
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Таблиця 2 

Дієслова  руху  з  префіксом  ПО–  (ПІ) 

НДВ ДВ 

іти / йти піти 

їхати поїхати 

бігти побігти 

летіти полетіти 

плисти / пливти попливти 

нести понести 

вести повести 

везти повезти 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема  значень  префіксів  у  дієсловах  руху 
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РРооззддіілл    11..    ДДіієєссллоовваа    ррууххуу    зз    ппррееффііккссоомм    ППІІ––    ((ППОО––))  

 

Префікс ПІ– (ПО–) означає початок руху.  

Наприклад: Урок закінчився і студенти ПІШЛИ додому.  

Студенти склали іспити і ПОЇХАЛИ на батьківщину. 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Префікс ПІ– вживається тільки з дієсловом ЙТИ.  

З іншими дієсловами руху вживається префікс ПО–: ПІти, 

ПОїхати, ПОбігти, ПОлетіти, ПОплисти, ПОнести, ПОвести, 

ПОвезти.  

 

Завдання 1. Прочитайте речення. Поясніть вживання префікса 

ПО– (ПІ–) з дієсловами ЙТИ або ЇХАТИ. 

1. Вранці ми поснідали і пішли в університет. 

2. Я закінчив писати домашнє завдання і пішов у парк.  

3. В мене заболіла голова і я пішов до лікаря.  

4. Він сів у машину і поїхав додому. 

5. Студенти здали всі іспити і поїхали на канікули.  

6. Я купив подарунок і пішов у гості до своєї дівчини.  

7. Вона взяла рецепт у лікаря і пішла в аптеку.  

 

Завдання 2. Прочитайте текст. Вставте дієслова руху ПІТИ або 

ПОЇХАТИ в потрібній формі. 

1. У суботу студенти їздили на екскурсію в школу. Спочатку вони 

сиділи на уроці в першому класі. Потім вони … у хімічну лабораторію. 

Після занять вони … до спортивної зали. Студенти оглянули школу та … 

в університет. 
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2. Вчора була неділя. Вранці я … до товариша. Ми поснідали та … 

гуляти. Спочатку … в парк, а потім … у кіно. Після кінотеатру ми … у 

гуртожиток. 

 

Завдання 3. Прочитайте речення та пояснення до них.  

1. Вони ходили у кіно (вони були там, дивилися фільм і 

повернулися додому). – Вони пішли у кіно (вони пішли, але були вони 

там, ми не знаємо). 

2. У неділю я їздив до друзів (я був у друзів і повернувся 

додому). – Вранці я поїхав до друзів (я поїхав, але був я у них, 

невідомо). 

 

Завдання 4. Прочитайте речення та поясніть вживання дієслів 

руху. 

1. Студенти ходили в їдальню. – Вони пішли в їдальню. 

2. Наш викладач ходив до деканату. – Наш викладач пішов до 

деканату. 

3. Вони їздили в книжковий магазин. – Вони поїхали у книжковий 

магазин. 

 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання за зразком. 

Зразок: – Де Ахмед? (деканат). – Ахмед пішов в деканат. 

1. Де студенти? (клас).  

2. Де викладач? (бібліотека). 

3. Де Тетяна? (магазин).  

4. Де твої батьки? (Туреччина).  

5. Де Андрій? (гуртожиток). 

6. Де мама? (базар). 

7. Де декан? (деканат). 

8. Де твій друг? (театр). 
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Завдання 6. Вставте дієслова руху ЇЗДИТИ – ПОЇХАТИ, ПІТИ в 

потрібній формі. 

1. – Скажи, будь ласка, де зараз Сашко? Він вдома? 

– Нажаль, ні. 

– А де він? 

– Він … на консультацію в університет. 

– А він не сказав, коли повернеться? 

– Скоріш за все, ввечері. 

2. – Маріє, Андрій зараз у Харкові? 

– Ні, він … на змагання до Києва. 

– Він уперше … у Київ? 

– Ні, він уже … туди минулого року. 

 

РРооззддіілл    22..    ВВжжиивваанннняя    ддіієєсслліівв    ррууххуу    

ППІІТТИИ  ––  ППРРИИЙЙТТИИ,,    ППООЇЇХХААТТИИ  ––  ППРРИИЇЇХХААТТИИ  

 

Дієслова руху з префіксом ПІ– (ПО–) – (ПІТИ, ПОЇХАТИ) 

означають початок руху. 

Наприклад: Я ПІШОВ у бібліотеку.  

Ми ПОЇХАЛИ на заняття. 

Дієслова руху з префіксом ПРИ– (ПРИЙТИ – ПРИЇХАТИ) 

означають кінець руху. 

Наприклад: Я прийшов в університет.  

Ми приїхали додому. 

Дієслова ПІТИ – ПРИЙТИ, ПОЇХАТИ – ПРИЇХАТИ відповідають на 

питання КУДИ? або ЗВІДКИ? та вживаються з родовим чи знахідним 

відмінками. 

Наприклад: Я ПІШОВ (куди?) у театр (Зн.в.). = Я ПІШОВ (куди?) 

до театру (Р.в.). 

Я приїхав (звідки?) з театру (Р.в.). 
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Зверніть  увагу! 

ПРИ + ХОДИТИ, ЇЗДИТИ, БІГАТИ, ЛІТАТИ, ПЛАВАТИ, 

НОСИТИ, ВОДИТИ, ВОЗИТИ називають дію, яка повторюється. 

Дієслова ПРИХОДИТИ, ПРИЇЗДИТИ (ПРИЇЖДЖАТИ), 

ПРИЛІТАТИ, ПРИБІГАТИ, ПРИПЛИВАТИ, ПРИНОСИТИ, 

ПРИВОДИТИ, ПРИВОЗИТИ – це дієслова недоконаного виду (НДВ), 

вони відповідають на питання що робити? 

 

Порівняйте! 

Приходити, приносити, прибігати … (багато разів) 

Прийти, принести, прибігти … (один раз) 

Наприклад: 

– Він пішов у бібліотеку. Вони поїхали у подорож. (Ми не знаємо, 

де вони зараз, але їх зараз немає тут!) 

– Вона прийшла у бібліотеку. Вони приїхали у Львів. (Ми не 

знаємо, де вони були раніше, але ми знаємо, що вони зараз є тут!) 

 

Завдання 1. Прочитайте речення. Вставте потрібне дієслово руху. 

1. Учора я … на заняття до університету о 9-й годині.  

2. Мій брат … з Харкова минулого тижня.  

3. Ця іноземна студентка … в Україну три роки тому.  

4. Ми … в це кафе о 12-й годині.  

5. Вчора до мене … друг з Туркменістану.  

6. Сестра взяла гроші, рецепт і … в аптеку.  

7. Друзі сіли в таксі та … на вокзал.  

8. Після канікул ми з друзями … на екскурсію до Західної України. 

9. Фуркан … у Туреччину до батьків. 

10. Вранці я … у лікарню до подруги. 

11. Викладач взяв підручники у бібліотеці і … у клас. 
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Завдання 2. Закінчіть речення, використовуючи дієслова руху. 

1. Ми сіли в маршрутне таксі і … 

2. У магазині ми купили фрукти і …  

3. Мухаммад склав іспити і …  

4. Дощ закінчився, і ми з друзями …  

5. Марія Іванівна … до аптеки і купила ліки. 

6. Фільм закінчився і ми …  

7. Я написав листа додому і … на пошту. 

8. Олексій привітався з бабусею, коли … додому. 

9. Студенти написали вправу і … на екскурсію. 

 

Завдання 3. Прочитайте діалоги. Замість крапок поставте потрібні 

дієслова руху. 

1. – Ахмед в університеті? 

– Так, він тут. 

– Коли він … в університет? 

2. – Ти не бачив Марію? 

– Вона сказала, що захворіла й … в лікарню до терапевта. 

3. – Викладач уже тут? 

– Так, він … у свою аудиторію о 9 годині. 

4. – Андрій і Антон вдома? 

– Ні, вони … в парк. 

5. – Ви не знаєте, декан на факультеті? 

– Ні, він … на конференцію до Львова. 

6. – Емануель у Харкові? 

– Так, він … у Харків ще в серпні. 

7. – Ганна зараз в Києві? 

– Ні, вона склала іспити і … на практику в Одесу. 
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Завдання 4. Напишіть речення, вставляючи пропущені дієслова 

руху. 

1. Ми з друзями йшли швидко, тому … першими на факультет. 

2. Мої подруги йшли повільно, тому … останніми. 

3. Фуркан пізно встав, але йшов на заняття дуже швидко, тому … 

вчасно. 

4. Маршрутка їхала швидко, тому ми … на вокзал рано. 

5. Тарик запізнився на автобус, тому він … на урок пізніше всіх. 

6. Літак із Марокко … у Бориспіль о 13 годині дня. 

 

Завдання 5. Запишіть речення, вживаючи дієслова руху ЇХАТИ, 

ЇЗДИТИ, ПОЇХАТИ в потрібній формі. 

1. Сьогодні мої друзі … на пікнік. Минулої суботи вони також … у 

ліс на пікнік. 

2. Влітку я … до своїх батьків в Конго. Я завжди на канікулах … на 

батьківщину. 

3. На різдвяні свята ми … в село до наших українських друзів. Я 

люблю … в село до друзів. 

4. Зараз мій друг … на вокзал за квитками. Він завжди … на 

вокзал купувати квитки. Вчора він також … на вокзал, але квитків не 

було. 

5. Недавно моя сестра … в Італію. Вона давно мріяла … туди. 

 

Завдання 6. Замість крапок напишіть потрібні дієслова руху без 

префіксів або з префіксами. 

1. Вчора моя сестра … в туристичне бюро. Коли вона … в бюро, 

почався дощ. 

2. Минулого тижня я … додому. Коли я … додому, я захворів. 

3. Позавчора я … до подруги. Коли я … до подруги, я бачила 

викладача. 
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4. Зараз ми … до друзів у Львів. Минулого року ми також … до 

них. 

5. Мій товариш живе далеко від університету. Щодня він … на 

роботу автобусом. 

6. Минулого тижня моя дівчина … з відпочинку літаком. Вона … з 

собою багато сувенірів. Коли вона …, вона познайомилася з цікавою 

людиною. 

7. Три дні тому ми … до музею. Туди ми … на таксі, а назад … 

пішки. 

8. Вранці ми … на базар, але нічого не купили. Тому зараз ми 

знову … туди. 

 

Завдання 7. Прочитайте діалог на тему "Як я планувала 

відпочинок на вихідні". Знайдіть дієслова руху. 

– Привіт, мамо! Я прийшла до тебе, щоб поділитися цікавою 

пропозицією. 

– Привіт, донечко. І яка ж пропозиція? 

– Мені здається, що ми вже давно нікуди не їздили всією сім’єю. Я 

пропоную на ці вихідні разом поїхати відпочити на природі. 

– Яка чудова ідея! Я впевнена, тато також не буде проти. А куди 

ти хочеш поїхати? 

– Я пропоную поїхати до лісу та влаштувати там маленький пікнік. 

– Добре. Ми можемо взяти овочі, м'ясо, картоплю.  

– Чудово! Побігли розповідати татові. 

 

Завдання 8. Запишіть речення, вживаючи дієслова 

ПРИХОДИТИ – ПРИЙТИ, ПРИЇЖДЖАТИ – ПРИЇХАТИ в потрібній формі. 

1. Зазвичай я … додому о сьомій годині.  

2. Сьогодні я … додому о десятій годині.  

3. Моя подруга завжди … на заняття вчасно.  
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4. Вчора вона не … в університет, тому що захворіла.  

5. Кожні півроку мій товариш … з Харкова до Києва.  

6. А останнього разу він … в Одесу.  

7. Звичайно мій брат … на батьківщину у серпні.  

8. У цьому році він … до батьків у вересні. 

 

Завдання 9. Запишіть речення, замінюючи виділені дієслова 

дієсловами руху. Зверніть увагу на зміну форм відмінків іменників. 

1. Влітку ми з друзями відпочивали на півдні.  

2. Вчора наша група була на екскурсії.  

3. На канікулах я був на батьківщині.  

4. У неділю ми були в музеї.  

5. Минулого місяця моя сестра була в Мілані.  

6. Учора я був в екопарку. 

7. Вчора ввечері ми відпочивали в кафе. 

8. Нещодавно я відвідав оперний театр.  

 

Завдання 10. Прочитайте текст-жарт. Знайдіть дієслова руху. 

Якщо можливо, утворіть від них префіксальні форми. 

– Не знаю, що мені робити? Один лікар каже: "Вам потрібно 

більше ходити пішки", а інший: "Вам потрібно їхати на море". А що ви 

порадите? 

– Ідіть на море пішки. 

 

Завдання 11. Прочитайте діалог. Поставте до тексту діалогу 

питання. 

– Ти їдеш завтра на екскурсію до Києва? 

– Не знаю. А ви поїдете поїздом чи автобусом? 

– До Києва ми поїдемо поїздом, а у місті будемо їздити автобусом 

і ходити пішки. 
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– А куди ви плануєте ходити? 

– У нас буде автобусна екскурсія містом, ми підемо у Києво-

Печерську лавру, а потім у цирк. 

– Дуже цікаво. Можливо, я поїду з вами. 

 

Завдання 12. Дайте відповідь на питання, вживаючи дієслова 

руху ПРИЇХАТИ або ПРИЙТИ. 

1. Коли Андрій приїхав у Харків? (вересень).  

2. Коли Мухаммад приїхав в Україну? (минулий рік).  

3. Коли ваш друг приїде до вас? (неділя).  

4. Коли приїдуть ваші батьки? (січень). 

5. Коли ти приїдеш до мене у гості? (завтра).  

6. Коли ви прийшли до університету сьогодні? (о десятій годині).  

7. Ви не знаєте, коли прийде викладач? (об одинадцятій годині).  

8. Коли прийдуть твої гості? (субота).  

9. Коли ви прийшли додому вчора? (пізно ввечері).  

10. Коли ти завтра прийдеш у гуртожиток? (вранці). 

 

Завдання 13. До виділених слів поставити питання за зразком. 

Зразок: – Цей студент приїхав з Алжиру.  

– ЗВІДКИ приїхав цей студент? 

1. Мій товариш приїхав із Італії.  

2. Ці студенти приїхали з Марокко.  

3. Ця дівчина приїхала з Південної Африки.  

4. Діти прийшли зі школи.  

5. Тато прийшов зі стадіону.  

6. Брат прийшов з університету. 

7. Викладач прийшов із бібліотеки. 

8. Подруга приїхала з "Каравану". 

9. Декан прийшов із деканату. 
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Завдання 14. Замість крапок написати дієслова руху ПРИЇХАТИ 

або ПРИЙТИ в потрібній формі. 

1. Сьогодні Віктор … в університет о десятій годині.  

2. Незабаром до мене … друг.  

3. Цей студент … в Україну минулого року.  

4. Сьогодні Алі та Сінан … в клас раніше за всіх.  

5. Мій брат … з Києва минулого тижня.  

6. Мої батьки … до мене наступного місяця.  

7. Учора я … в аудиторію рівно о восьмій годині.  

 

Завдання 15. Поставте питання до виділених слів. 

Зразок: Друзі приїхали в Харків. – КУДИ приїхали друзі? 

Сестра приїхала з Києва. – ЗВІДКИ приїхала сестра? 

1. Дівчата приїхали з Марокко.  

2. Вчора туристи приїхали у Львів.  

3. Наші студенти приїхали з Китаю.  

4. Учора ця людина приїхала з Туреччини в Україну.  

5. Лікарі приїхали у Харків на конференцію.  

6. Інженери приїхали в Черкаси на виставку.  

7. Мій брат приїхав з Дніпра.  

8. Її сестра приїхала в Україну з Австрії. 

9. Айша приїхала з Марокко в Україну. 

10. Я повернувся в Україну з Польщі. 

 

Завдання 16. Дайте відповіді на питання, використовуючи слова в 

дужках. 

Зразок: – Звідки приїхав Анвар? (Ліван)  

– Він приїхав з Лівану. 

1. Звідки приїхав Ахмед? (Туніс) 

2. Звідки приїхала Айша? (Марокко) 
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3. Звідки приїхали твої друзі? (Китай) 

4. Звідки ти приїхав? (Ізраїль) 

5. Звідки приїхала ця дівчина? (Польща) 

6. Звідки вони приїхали? (Туреччина) 

7. Звідки вона приїхала? (Куба) 

8. Звідки приїхали подруги? (Пакистан) 

9. Звідки приїхав Іван? (Харків) 

10. Звідки приїхав Рудольф? (Гамбург) 

11. Звідки приїхала Марта? (Софія) 

12. Звідки приїхав Доу Кай? (Шанхай) 

13. Звідки приїхала твоя подруга? (Венеція) 

14. Звідки приїхали твої друзі? (Одеса) 

15. Звідки приїхала твоя мама? (Львів) 

16. Звідки приїхав Мухамад? (Стамбул) 

 

Завдання 17. Закінчіть речення за зразком. 

Зразок: – Реза приїхав із (Іран).  

– Реза приїхав із Ірану. 

1. Студенти приїхали з (Судан). 

2. Мустафа приїхав із (Сирія). 

3. Селуа приїхала з (Марокко). 

4. Ісмаіл приїхав з (Конго). 

5. Абдула і Хасан приїхали з (Нігерія). 

6. Андрій приїхав з (Україна). 

7. Дін Юй приїхав з (Китай). 

8. Сестра приїхала з (Ізраіль). 

9. Хусейн приїхав з (Ліван). 

10. Фуркан і Тарик приїхали з (Туреччина). 
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Завдання 18. Напишіть відповіді. 

1. – Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? 

– ……………………………………………………………………………. 

2. – Твої брати приїхали зі Львова? 

– ……………………………………………………………………………. 

3. – Куди вчора ввечері приїхали твої друзі? 

– ……………………………………………………………………………. 

4. – Ти не знаєш, звідки приїхав Рашид? 

– ……………………………………………………………………………. 

5. – Я не розумію, куди ми приїхали? 

– ……………………………………………………………………………. 

 

Завдання 19. Напишіть питання. 

1. – ……………………………………………………………………………. 

– З Камеруну. 

2. – ……………………………………………………………………………. 

– Знаю, він приїхав з Конго. 

3. – ……………………………………………………………………………. 

– Так, з університету. 

4. – ……………………………………………………………………………. 

– Амалія приїхала з Танзанії. 

5. – ……………………………………………………………………………. 

– Викладач приїхав зі Львова. 

 

Завдання 20. Вставте дієслова ПРИХОДИТИ – ПРИЙТИ, ІТИ – 

ПІТИ, ПРИЇЖДЖАТИ – ПРИЇХАТИ, ЇХАТИ – ПОЇХАТИ у потрібній формі. 

1. Щодня я … на роботу о десятій годині і … з роботи о шостій 

годині. 

2. Минулої суботи мій друг … до Львова. Вже через два тижні він 

… в Харків. 
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3. Після іспитів ми … на практику. У серпні ми … з практики. 

4. – Де твоя сестра?  

– Вона … на концерт. Сказала, що … з концерту пізно, десь о 

десятій годині. 

5. У липні Ахмед … на батьківщину у Марокко. У вересні він знову 

… до України. 

6. Щодня студенти … в університет о восьмій годині і … з 

університету о другій годині. 

7. Мій батько кожного ранку … на роботу о десятій годині, а … 

додому о десятій годині. 

 

Завдання 21. Робіть за зразком. 

Зразок: – Ти зараз у Києві?  

– Ні, я вже приїхав з Києва. 

1. Твій брат у Лівані?  

2. Твоя подруга ще в Україні?  

3. Твої батьки в Канаді?  

4. Катарина ще в Польщі?  

5. Мустафа зараз в Туреччині?  

6. Ти ще в Києві?  

7. Марія вже в Тернополі?  

 

Завдання 22. Виконуйте за зразком. 

Зразок: – Алі ПІШОВ у поліклініку?  

– Він уже ПРИЙШОВ з поліклініки. 

1. Ганна пішла в бібліотеку?  

2. Армін пішов на екскурсію?  

3. Тато пішов на завод? 

4. Викладач пішов в деканат?  

5. Студенти пішли в кафе? 
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Завдання 23. Дайте відповіді на питання за зразком. 

Зразок: – Раніше Ахмед жив у Лівані.  

– Звідки він приїхав?  

– Він приїхав з Лівану. 

1. Раніше Андрій жив в Україні. Звідки він приїхав? 

2. Тепер Андрій живе в Польщі. Куди він приїхав? 

3. Раніше Лара жила в Сирії. Звідки вона приїхала? 

4. Зараз Мухаммад живе в Угорщині. Куди він приїхав? 

5. Раніше Токія жив в Японії. Звідки він приїхав? 

6. Тепер Іван живе у Львові. Куди він приїхав? 

 

Завдання 24. Поставити питання до речень за зразком. 

Зразок: – Батьки пішли в театр. – КУДИ пішли батьки? 

– Вони були в театрі. – ДЕ вони були? 

– Вони прийшли з театру. – ЗВІДКИ вони прийшли? 

1. Ахмед пішов у деканат. Він був у деканаті. Він прийшов з 

деканату. 

2. Друзі пішли у ліс. Вони були у лісі. Вони прийшли з лісу. 

3. Декан пішов у кабінет. Він був у кабінеті. Він прийшов з кабінету. 

4. Ганна пішла в бібліотеку. Вона була в бібліотеці. Вона прийшла 

з бібліотеки. 

5. Мама пішла на базар. Вона була на базарі. Вона прийшла з 

базару. 

 

Завдання 25. Закінчіть речення за зразком. 

Зразок: Це Пакистан. Кумар приїхав … 

Це Пакистан. Кумар приїхав з Пакистану. 

1. Це Сирія. Мухаммад приїхав …  

2. Це Іран. Реза приїхав …  

3. Це Мексика. Хуан приїхав …  
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4. Це Україна. Марія приїхала …  

5. Це Ірак. Ахмад приїхав …  

6. Це Індія. Приянка приїхала …  

7. Це Афганістан. Студенти приїхали …  

8. Це Камерун. Емануель приїхав …  

 

Завдання 26. Вставити на місце крапок потрібні дієслова руху 

ПРИЙТИ, ПРИЇХАТИ, ПРИХОДИТИ, ПРИЇЖДЖАТИ. 

1. Зазвичай він … з університету о третій годині. Сьогодні він … з 

університету о шостій годині. 

2. Щодня моя сестра … в клас о восьмій годині. Сьогодні вона … в 

клас трохи пізніше. 

3. Зазвичай викладач … з роботи о четвертій годині. Сьогодні він 

… з роботи о шостій годині. 

4. Щороку студенти … на практику у липні. Цього року вони … на 

практику у червні. 

 

Завдання 27. Вставити дієслова ПРИНЕСТИ, ПРИВЕЗТИ, 

ПОНЕСТИ, ПОВЕЗТИ у формі минулого часу. 

1. Студенти прийшли на урок і … все необхідне.  

2. Сьогодні вранці до мене прийшов друг і … нові фото.  

3. Викладач прийшов в аудиторію і … наші контрольні роботи.  

4. Фуркан приїхав з Туреччини і … багато подарунків.  

5. Батько приїхав з Парижу і … мамі красиву сукню.  

6. Мама приїхала з Києва і … "Київський торт".  

7. "Швидка допомога" приїхала і … хворого у лікарню.  

8. Бабуся прийшла з ринку і … продукти. 

9. Я купив овочі і … їх додому. 

10. Мама купила ліки і … у лікарню.  
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Завдання 28. Вставити в речення дієслова руху ПІТИ, ПОЇХАТИ, 

ПОЛЕТІТИ, ПОПЛИСТИ, ПОБІГТИ в майбутньому часі. 

1. Після занять ми … на стадіон. 

2. Влітку мій друг … додому в Туреччину. 

3. Наступного року я … в Європу. 

4. Завтра ми з нашою групою … в Полтаву. 

5. Сьогодні ввечері вони … у театр опери та балету. 

6. Після уроків ми з моєю дівчиною … у кафе "Кристал". 

7. Почався дощ, ми швидко … в метро. 

8. Ми спізнюємося в університет, … швидко! 

9. Влітку наша сім’я … в Америку на великому теплоході. 

10. Коли буде холодно, птахи … у теплі краї. 

 

Завдання 29. Прочитати текст. Пояснити вживання дієслів руху. 

Вчора я ходив в новий супермаркет. Якщо погода гарна, я завжди 

ходжу пішки. Коли я йшов у магазин, я зустрів своїх друзів. Вони також 

йшли туди. Ми довго ходили по магазину, але майже нічого не купили. 

Все дуже дорого коштувало. Потім ми пішли в кафе пообідати. Після 

обіду я поїхав додому. Завтра я поїду в інший магазин. 

 

Завдання 30. Закінчити речення, використовуючи дієслова руху. 

Зразок: Студенти сіли в автобус і ПОЇХАЛИ в музей. 

1. В будинку не працював ліфт, тому … 

2. В бібліотеці ми взяли підручники і …  

3. Хлопець сів на велосипед і …  

4. Ми склали іспити і …  

5. Я зібрав валізу і …  

6. Ми купили зошит, ручку і …  

7. Ми з друзями поснідали і …  

8. Марія купила овочі,фрукти і …  
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РРооззддіілл    33..    ДДіієєссллоовваа    ррууххуу    зз    іінншшииммии    ппррееффііккссааммии  

Таблиця 3  

Значення  префіксів 

Дієслова Відмінок Приклади 

підійти / дійти (до 

кого? до чого?) 

в.2 підійти до викладача, до дошки, до 

деканату, дійти до перехрестя, дійти 

до ручки (переносне) 

увійти / ввійти / зайти 

(у що?) 

в.4 увійти у клас, зайти в аудиторію, в 

магазин, у гуртожиток 

відійти (від кого? від 

чого?)  

в.2 відійти від товариша, від дошки, від 

вікна, відійти від справ (переносне)  

вийти (звідки? з чого?)  в.2 вийти з університет, з гуртожитку, 

вийти з себе (переносне) 

вийти (на що? 

куди?) = піднятися (на 

що?)  

в.4 вийти на гору, на вулицю, вийти на дах 

будинку 

зійти (з чого?) = 

спуститися (з чого?)  

в.2 зійти з восьмого поверху, з високої 

гори, з трамваю 

перейти (через що? 

на що?)  

в.4 перейти через трамвайну колію, 

перепливти через річку, переїхати в 

інший гуртожиток, перейти на третій 

курс університету (переносне) 

пройти (повз кого? 

що?)  

в.4 пройти повз декана, повз кафе, пройти 

повз несправедливість (переносне)  

обійти (кого? що?)  в.4 обійти друга, будинок, музей, трамвай, 

перешкоду  

обійти (довкола кого? 

довкола чого?)  

в.4 обійти довкола батька, довкола стола, 

довкола будинку, довкола пам’ятника 

обійти (що?) = 

побувати всюди 

в.4 обійти весь магазин, обійти все місто, 

обійти весь ринок, обійти усі інстанції  
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Дієслова  руху  з  префіксами  ПРИ– ≠ ПО–,  ПІ–,  У–,  ВІД– 

 

Студенти ПРИЙШЛИ в університет о 9 годині, а ПІШЛИ з 

університету о 14 годині. 

– Куди прийшли студенти? – В університет. 

– Звідки пішли студенти? – З університету. 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

прийти – приходити   піти – йти   

приїхати – приїжджати   поїхати – їхати   

прибігти – прибігати 
куди? в.4,2 

звідки? в.2 

до кого? в.2 

 утекти – утікати 
куди? в.2,4 

звідки? в.2 

від кого? в.2 

прилетіти – прилітати 
≠ 

відлетіти – відлітати  

припливти – припливати упливти – упливати  

принести – приносити  унести – уносити  

привести – приводити   увести – уводити   

привезти – привозити   увезти – увозити   

 

 

Завдання 1. Написати словосполучення з протилежним 

значенням. 

Зразок: ПРИЙТИ в університет – ПІТИ з університету 

Прилетіти в Туреччину – …, принести підручник в бібліотеку – …, 

приїхати до друга – …, прибігти на стадіон – …, привести дитину у 

школу – …, прийти на базар – …, прийти до декана – …, приїхати у 

Харків – …, приходити на роботу – …, приводити дітей в дитсадок – …, 

привозити брата у басейн – … 

 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Коли ви приїхали в Харків?  

2. Кому мама принесла фрукти?  
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3. Від кого ти привіз нові книги?  

4. Кого викладач привів у поліклініку?  

5. Коли студенти підуть з університету?  

6. Звідки ти приїхав?  

7. Кому він привіз квіти?  

8. Куди прибігли діти?  

9. Коли ти приїдеш у Київ? 

 

УВАГА! 

Після дієслів руху ПРИНЕСТИ – ПРИНОСИТИ, ПРИВЕСТИ – 

ПРИВОДИТИ, ПРИВЕЗТИ – ПРИВОЗИТИ, УНЕСТИ – УНОСИТИ, 

УВЕЗТИ – УВОЗИТИ вживаються питання: ЩО?, КОГО?, КОМУ?, 

КУДИ?, ЗВІДКИ?  

 

Завдання 3. Замість крапок написати дієслова руху в потрібній 

формі. 

1. Мухамада немає вдома, він … (прийти, піти) на роботу. 

2. Ця спортсменка … (прибігти, утекти) до фінішу першою. 

3. Щорічно до мене на день народження … (приходити, піти) 

багато друзів. 

4. На цьому фото наша група. Ми … (приїхати, поїхати) із різних 

країн. 

5. Зазвичай восени птахи … (прилетіти, відлетіти) на південь. 

6. Кожного дня студенти … (приходити, піти) в університет о 9 

годині. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання, використовуючи слова в 

дужках. 

1. Що привозить машина? (хліб, фрукти, овочі) 

2. Кого привозить автобус? (пасажири, туристи, студенти) 
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3. Звідки машина привозить продукти? (магазин, ринок, селище) 

4. Кого батьки привезли до школи? (діти, син, дочка) 

5. До кого мати привела сина? (лікар, вчитель, тренер) 

6. Куди Ахмед приїхав о 9 годині ранку? (університет, стадіон, 

лікарня) 

 

Завдання 5. Прочитайте діалоги. Поясніть вживання дієслів руху. 

Складіть діалоги за зразком. 

1. – Ганно, коли ти прийдеш до мене у гості? 

– Можливо, я прийду до тебе у неділю. 

– Принеси, будь ласка, свої нові фото. 

– Добре, принесу. До побачення. 

2. – Ісмаіле, я чув, що ти незабаром полетиш додому? 

– Так, я хочу полетіти зовсім скоро. 

– Щасливо прилетіти додому! 

– Дякую! 

3. – Саміре, коли ти вчора прийшов з бібліотеки? 

– Я прийшов о 4 годині. А ти? 

– А я пішов о 9 годині, а прийшов додому о 6 годині вечора. 

– Молодець! Я знаю, що ти готувався до іспиту. 

 

Завдання 6. Написати фразу – антонім за зразком. 

Зразок: Він ПРИЙШОВ в їдальню. 

Він ПІШОВ з їдальні. 

1. Ми прийшли в університет. – … 

2. Мій друг приїхав з Полтави. – … 

3. Вона поїхала на батьківщину. – … 

4. Наш викладач приїхав з Австрії. – … 

5. Батько прийшов з роботи. – … 

6. Мати пішла на пошту. – … 
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7. Сестра прийшла з магазину. – … 

8. Діти пішли в школу. – … 

9. Я поїхала в басейн. – … 

 

Завдання 7. Вставити дієслова ПРИНЕСТИ – УНЕСТИ, 

ПРИВЕЗТИ – УВЕЗТИ. 

1. Студенти прийшли на урок і … англо-українські словники.  

2. Сьогодні до мене прийшов друг і … свої нові світлини. 

3. Викладачка прийшла в клас і … наші зошити. 

4. Ахмед приїхав з Лівану і … багато цікавих речей. 

5. Нещодавно батьки приїхали з подорожі і … нам подарунки. 

6. Мехмет пішов з класу і випадково … мій зошит. 

7. Машина "Швидка допомога" приїхала і … хворого до лікарні. 

8. Ердем … з Туреччини смачну каву. 

9. Батько … сина з басейну на машині. 

 

Завдання 8. Замість крапок вставити дієслова руху з префіксами 

ПРИ– або ПО–, ПІ–, У–. 

1. Студенти … в комп'ютерний клас, вони будуть слухати новий 

текст. 

2. Лекція закінчилася, і студенти … з аудиторії. 

3. Ми … в аеропорт зустрічати друзів. Їхній літак вже … 

4. Сінана немає вдома, він … у фітнес-клуб. 

5. Зараз студенти готують вечерю. Вони … у гуртожиток дві години 

тому. 

6. Наш декан уже … з університету. 

7. Джон … учора цікавий фільм, і ми зараз дивимося його.  

8. Вистава закінчилася, і ми з друзями … додому. 

9. Після занять ми з подругою … у парк. 
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Дієслова  руху  з  префіксами  В  (У)–,  ЗА–  ≠  ВИ– 

 

Зверніть  увагу! 

Студент ВХОДИТЬ (ЗАХОДИТЬ) 

у клас. (Він ще не в класі) 
≠ 

Студент ВИХОДИТЬ із 

класу. (Він ще в класі) 

Студент УВІЙШОВ (ЗАЙШОВ) у 

клас. (Він вже в класі) 

Студент ВИЙШОВ з класу. 

(Він вже не в класі) 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

увійти – входити  

≠ 

вийти – виходити  

в’їхати – в’їжджати  виїхати – виїжджати  

вбігти – вбігати 
куди? в.4 

до кого? в.2 

вибігти – вибігати 
звідки? в.2 

від кого? в.2 
влетіти – влітати вилетіти – вилітати 

внести – вносити винести – виносити 

увести – уводити вивести – виводити 

увезти – увозити  вивезти – вивозити  

 

 

Завдання 1. Прочитайте речення. Зверніть увагу на вживання 

дієслів руху із префіксами В (У)– або ВИ–. 

1. Коли урок почався, викладач увійшов в аудиторію. Коли урок 

закінчився, він вийшов із аудиторії. 

2. Ми винесли з кімнати старі меблі й внесли нові меблі. 

3. Щоранку я виходжу з дому о 9 годині. 

4. Батьки кожного літа вивозять дітей на море. 

5. Школярі вбігали і вибігали із спортзалу. 

6. Літак вилітає у Стамбул о 10 годині. 

7. Хворий вийшов з кабінету лікаря й виніс ліки. 
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Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди входить викладач? (аудиторія) 

2. Звідки виходить декан? (деканат) 

3. Звідки вийшли учні? (школа) 

4. Куди ввійшла медична сестра? (кабінет терапевта) 

5. Звідки вийшов екскурсовод? (історичний музей) 

6. Звідки студенти винесли підручники? (бібліотека) 

7. Куди увійшла мати з дитиною? (дитсадок) 

 

Завдання 3. Замість крапок вставити дієслова руху з префіксами 

В (У)– або ВИ–. 

1. Почався урок, і студенти … в аудиторію.  

2. Коли лекція закінчилася, усі … з аудиторії.  

3. Ми … в театр о 7 годині вечора, а … з театру о 10 годині.  

4. Щодня я … з будинку о 8 годині ранку.  

5. Моя подруга … у кімнату й привіталася.  

6. Ми … з потягу і … свої валізи.  

7. Туристичний автобус … з міста і поїхав далі.  

8. Я запізнювався на заняття, тому … з кімнати.  

9. Мати … хвору дитину в кабінет педіатра на руках. 

10. Ми … з театру о 9 годині і пішли додому. 

11. Скажіть, будь ласка, ви … на наступній зупинці? 

 

Завдання 4. Прочитайте приклади діалогів. Доповніть за зразком. 

1. – Можна ввійти?  

– Так, будь ласка, входьте. (Увійдіть) 

2. – Ви внесли підручники в клас?  

– Так, внесли і поклали їх на стіл. 

3. – Ви бачили, куди вибігли діти?  

– Так, вони вибігли на вулицю. 
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4. – Вибачте, Ви зараз виходите?  

– Ні, я зараз не виходжу. 

5. – Ти бачив, куди увійшов Мехмет?  

– Так, він увійшов в кабінет декана. 

6. – Коли вилітає твій літак?  

– Він вилітає завтра о 10 годині ранку. 

 

Завдання 5. Прочитайте текст. Знайдіть дієслова руху. 

Мій  ранок 

Привіт! Мене звати Фуркан. Я хочу розповісти вам, що я зазвичай 

роблю вранці. О 7 годині я виходжу на балкон, щоб зробити зарядку. Я 

бачу, що у двір вибігають діти. Ось маленький хлопчик вивозить 

велосипед, а маленька дівчинка виводить гуляти собаку. Мій сусід 

виїжджає на машині з гаража. Можливо, він їде в супермаркет за 

продуктами. А ось моя сусідка виходить з під’їзду і виносить килим. Поки 

я роблю зарядку, дівчинка з собакою вже входять у під’їзд після 

прогулянки. Я закінчую займатися спортом, виходжу з балкону і входжу у 

кімнату. 

Дайте  відповіді  на  питання 

1. Коли Фуркан виходить на балкон? 

2. Хто вибігає у двір? 

3. Що вивозить маленький хлопчик? 

4. Кого виводить гуляти дівчинка? 

5. Хто виїжджає з гаража? 

6. Хто виходить з під’їзду? 

7. Що вона виносить? 

8. Хто входить у під’їзд? 

9. Звідки виходить Фуркан? 

10. Куди він входить? 
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Завдання 6. Прочитайте речення. Зверніть увагу на вживання 

дієслів руху з префіксами ПО– (ПІ–), ВИ–, ВІД–. 

1. Я купив багато продуктів і відвіз їх додому. 

2. Діти побігли до школи і понесли свої речі. 

3. Родина вийшла з будинку і пішла на зупинку автобусу. 

4. Машина виїхала з гаража і поїхала по вулиці. 

5. Щонеділі батьки відводять дітей у басейн. 

6. Робітники винесли меблі з машини і понесли їх у будинок. 

7. Студенти вийшли з аудиторії і пішли додому. 

8. Айша, дай мені сумку, я понесу її. 

9. Дитина вибігла з будинку і побігла в сад. 

10. Я пообідав і пішов з друзями в парк.  

11. Син купив ліки і відвіз їх батькам. 

12. Людина вийшла з метро і пішла до супермаркету. 

 

Завдання 7. Закінчить речення. 

Зразок: Секретар вийшов з деканату й … 

Секретар вийшов з деканату й пішов додому. 

1. Марія вийшла з пошти й …  

2. Діти вибігли зі школи й …  

3. Таксі виїхало з гаража й …  

4. Викладач вийшов з аудиторії і … 

5. Лекції закінчилися, і студенти …  

6. Ми повечеряли і …  

7. Студенти увійшли в університет і … 

8. Вчитель вивів учнів зі школи і … 

9. Ахмед купив продукти і … . 

10. Декан закінчив лекцію і … . 

11. Урок почався, і викладач … . 
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Завдання 8. Вставити дієслова ЗАЙТИ або ВИЙТИ в потрібній 

формі. 

1. Ми з братом купили продукти і … з магазину. 

2. Я подивився фільм і … з кінотеатру. 

3. Уроки закінчилися і школярі … зі школи. 

4. Ми з дівчиною довго гуляли містом, а потім … у кафе. 

5. Сана … з гуртожитку і пішла гуляти у парк. 

6. У магазині я погано себе почував, тому … на вулицю. 

7. Мама купила ліки і … з аптеки. 

8. Фільм зараз починається, і глядачі … у кінотеатр. 

9. Будь ласка, зачекайте, декан … на хвилинку і скоро буде. 

 

Завдання 9. Пишіть за зразком. 

Зразок: Я був у коридорі. Зараз я в кімнаті. = Я ЗАЙШОВ у 

кімнату. 

Ми були в університеті. Зараз ми на вулиці. = Ми 

ВИЙШЛИ з університету. 

1. Студент був на вулиці. Зараз він у гуртожитку. 

2. Туристи були в автобусі. Зараз вони біля автобусу. 

3. Я був у бібліотеці. Зараз мене там немає. 

4. Лікар був у кабінеті. Зараз він у коридорі. 

5. Декан був у коридорі. Зараз він у кабінеті. 

6. Друзі були у театрі. Зараз вони на вулиці. 

7. Викладач був у деканаті. Зараз його там немає. 

8. Вчитель був у класі. Зараз він у коридорі. 

9. Бабуся була у квартирі. Зараз вона на вулиці. 

10. Я був на вулиці. Зараз я у цирку. 

11. Я була у деканаті. Зараз мене там немає. 

12. Брат був на вулиці. Зараз він у басейні. 

 



 

 57 

Дієслова  руху  з  префіксами  ПІД(І)–  ≠  ВІД(І)– 

 

Зверніть  увагу! 

Студент ПРИЙШОВ до декана. (Він у кабінеті декана) 

Студент ПІДІЙШОВ до декана. (Він поряд з деканом) 

Туристи ПРИЇХАЛИ у Харків. (Вони у Харкові) 

Туристи ПІД’ЇХАЛИ до Харкова. (Вони біля Харкова) 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

підійти – підходити  

≠ 

відійти – відходити  

під’їхати – під’їжджати  від’їхати – від’їжджати  

підбігти – підбігати 

до кого? 

до чого? в.2 

відбігти – відбігати 

від кого?  

від чого? в.2 

підлетіти – підлітати відлетіти – відлітати 

підпливти – підпливати відпливти – відпливати 

піднести – підносити віднести – відносити 

підвести – підводити  відвести – відводити  

підвезти – підвозити  відвезти – відвозити  

 

Порівняйте  речення! 

Максим ПІДІЙШОВ ДО вікна і подивився на вулицю. 

Максим подивився на вулицю і ВІДІЙШОВ ВІД вікна.  

 

Завдання 1. Прочитайте речення та поясніть вживання дієслів 

руху. 

1. Машина під’їхала до будинку, і всі пасажири вийшли з неї.  

2. Пасажири ввійшли у машину, і вона від’їхала від будинку. 

3. Студенти підійшли до викладача.  

4. Ти мені заважаєш, відійди від мене, будь ласка. 

5. Маленький корабель підійшов до берега. 
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6. Діти відбігли від злого собаки. 

7. Мій друг купив газету та відійшов від магазину. 

8. Студент підійшов до вікна, а потім відійшов від нього.  

9. Птах відлетів від вікна й сів на дерево. 

10. Друзі поговорили і відійшли один від одного. 

11. Викладач підійшов до секретаря й запитав про свою 

аудиторію. 

12. Тролейбус під’їхав до зупинки. 

 

Завдання 2. Записати фразу–антонім за зразком. 

Зразок: Я ПІДХОДЖУ до кімнати. – … 

Я ВІДХОДЖУ від кімнати.  

1. Я підійшла до вікна. – … 

2. Трамвай підходить до зупинки кожні три хвилини. – … 

3. Потяг відійшов від станції. – … 

4. Студент підійшов до дошки. – … 

5. Таксі вже під’їхало до вокзалу. – … 

6. Машина від’їхала від лікарні. – … 

7. Щодня машина з хлібом під’їжджає до магазину о 7 годині 

ранку. – … 

8. Автобус підійшов до зупинки. – … 

9. Студент відійшов від деканату. – … 

 

Завдання 3. Прочитайте мікротексти. 

1. Марія підійшла до магазину і побачила у вітрині гарну куртку. 

Вона давно мріяла про таку! Але куртка була дуже дорога, тому Марія 

навіть не увійшла в магазин. Вона відійшла від вітрини, потім знову 

підійшла до вітрини: їй так хотілося ще раз подивитися на куртку. 

Нарешті, вона відійшла від магазину і пішла додому. 
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Дайте  відповіді  на  питання 

а) До чого підійшла дівчина? 

б) Що вона побачила у вітрині? 

в) Чому Марія не увійшла у магазин? 

г) Чому вона спочатку відійшла від магазину, а потім знову 

підійшла до нього? 

2. У суботу Ахмед і Ісмаіл пішли на дискотеку. Там було дуже 

багато знайомих. Спочатку вони підійшли до Ганни, потім побачили 

Мухаммада, відійшли від Ганни, підійшли до Мухаммада, щоб 

поговорити з ним про футбол. Потім вони відійшли від Мухаммада і 

пішли танцювати. 

Дайте  відповіді  на  питання 

а) Куди пішли Ахмед і Ісмаіл у суботу? 

б) До кого вони спочатку підійшли? 

в) Чому вони відійшли від Ганни? 

г) Куди вони пішли, коли відійшли від Мухаммада? 

3. У мене великий балкон. Я дуже люблю стояти на ньому і 

дивитися, що відбувається на вулиці. Вчора я бачив, як до будинку 

під’їхало таксі, з нього вийшли красиві дівчата. Вони увійшли в наш 

під’їзд. Через дві хвилини машина від’їхала від нашого будинку. 

Дайте  відповіді  на  питання 

а) Що під’їхало до будинку? 

б) Хто вийшов з таксі? 

в) Куди вони увійшли? 

г) Коли машина від’їхала від нашого дому?  

4. Дитина підбігла до мами, щось їй сказала і знову відбігла від неї. 

Дайте  відповіді  на  питання 

а) До кого підбігла дитина? 

б) Від кого вона відбігла? 
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5. Друзі відпливли від берега, але почули, що їх хтось кличе, і 

знову підпливли до берега. 

Дайте  відповіді  на  питання 

а) Від чого відпливли друзі? 

б) Чому вони повернулися знову? 

в) До чого вони підпливли? 

6. Ахмед хоче купити хліб. Зараз він у магазині. 

Дайте  відповідь  на  питання 

Він підійшов до магазину або увійшов у магазин? 

7. Мишко – маленький хлопчик. Йому вісім років. Він дуже любить 

гуляти. Ось і зараз він стоїть біля свого будинку і не знає, що йому 

робити: йти додому або ще погуляти у дворі. 

Як  ви  думаєте 

Мишко підійшов до будинку або увійшов у будинок? 

 

Завдання 4. Замість крапок вставити дієслова руху ПІДІЙТИ або 

ВІДІЙТИ. 

1. Викладач … до дошки і почав писати текст.  

2. Ми … до кіоску та купили свіжі газети.  

3. Автобус … від зупинки та поїхав далі.  

4. Я … до вікна і подивилася на вулицю.  

5. Вони … до вокзалу на таксі.  

6. Ми … від театру на метро.  

7. Трамвай … до університету і зупинився.  

8. Студенти … від метро і пішли в парк. 

9. Птах … до дерева і сів на нього. 

10. Кішка побачила собаку і … від нього. 

11. Викладач пояснив граматику і … від дошки. 

12. Машина … до гаражу і зупинилася. 

13. Студенти … до розкладу занять. 
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Дієслова  руху  з  префіксом  ПЕРЕ– 

 

Зверніть  увагу! 

Людина ПЕРЕХОДИТЬ (через) дорогу. 

Що (через що) ПЕРЕХОДИТЬ людина? 

Прочитайте: 

Раніше моя сім’я жила у Києві, а минулого року ми 

ПЕРЕЇХАЛИ до Харкова. 

Мій батько геолог, тому ми часто ПЕРЕЇЖДЖАЄМО з місця на 

місце. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

перейти – переходити   

переїхати – переїжджати   

перебігти – перебігати   

перелетіти – перелітати 
що? (через що?) в.4 

 

перепливти – перепливати  

перенести – переносити   

перевести – переводити   

перевезти – перевозити   

 

 

Завдання 1. Прочитайте речення і поясніть вживання дієслів руху. 

1. Ісам перейшов через вулицю і пішов в гуртожиток. 

2. Автобус переїхав через майдан і поїхав на вокзал. 

3. Чоловік перебіг через дорогу і пішов у магазин. 

4. Бабуся перевела онука через трамвайну колію, і він побіг до 

школи. 

5. Друзі допомогли мені переїхати з гуртожитку на квартиру. 
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6. Ми перепливли на човні на інший берег річки і поставили 

палатку. 

7. Батько переніс сина через велику калюжу. 

8. Не можна переходити вулицю на червоне світло. 

9. Під час подорожі ми часто переїжджали з одного міста у друге. 

 

Завдання 2. Замість крапок вставити дієслова руху з префіксом 

ПЕРЕ–. 

1. Ми … через вулицю і увійшли в магазин.  

2. Дівчинка … через дорогу і підійшла до кіоску. 

3. Туристи … річку та пішли по дорозі.  

4. Коли будеш … через дорогу, подивись спочатку наліво, а потім 

направо. 

5. Студенти … майдан Незалежності і пішли в університет. 

6. Мій друг … з гуртожитку на квартиру. 

7. Я … молодшого брата через річку на руках. 

8. Вчора я … речі друга до іншої кімнати. 

9. Моя старша сестра … зі школи до ліцею.  

 

Завдання 3. Прочитайте текст-жарт.  

Зустрічаються два друга. Один запитує другого: 

– Я пам’ятаю, ти живеш в гарній і тихій квартирі? 

– Вже ні, – відповідає друг. 

– Ви змінили квартиру? Переїхали? 

– Та ні, моя дружина купила телевізор. 

Дайте  відповіді  на  питання 

1. Вони переїхали в іншу квартиру? 

2. Чому вони зараз не живуть в тихій квартирі? 
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Дієслова  руху  з  префіксами  ОБ(І)–,  ПРО–,  ЗІ– 

 

Зверніть  увагу! 

Турист ОБІЙШОВ навколо пам’ятника. = Турист ОБІЙШОВ 

пам’ятник. 

Навколо чого обійшов турист?                  Що обійшов турист? 

Коли я шукав собі новий ноутбук, я ОБІЙШОВ багато 

магазинів. 

Ми вже добре знаємо Харків, тому що ОБІЙШЛИ все місто. 

Коли я ЙДУ в університет, я ПРОХОДЖУ повз школи, повз 

академії, повз магазину. Щороку студенти ХПІ ПРОХОДЯТЬ практику 

на заводах. 

Пасажири, будь ласка, ПРОЙДІТЬ далі в салон! 

Ми з дівчиною багато говорили, тому ПРОЇХАЛИ свою 

зупинку. 

Я люблю гуляти, тому вчора я ПРОЙШОВСЯ парком Горького. 

Мій батько дуже справедлива людина, він ніколи не 

ПРОХОДИТЬ повз несправедливості. 

В нашому будинку не працює ліфт, тому я ЗІЙШОВ з шостого 

поверху пішки. 

Сьогодні туристи ЗІЙШЛИ з високої гори, і зараз вони 

відпочивають. 

 

 

Завдання 1. Читайте та зверніть увагу на вживання дієслів руху.  

Спортсмени пробігли через парк. 

Діти збігли з десятого поверху і побігли гуляти в парк. 

Туристи з’їхали на лижах з гори. 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

обійти – обходити   

об’їхати – об’їжджати навколо чого? в.2 

що? в.4 

 

оббігти – оббігати  

облетіти – облітати   

 

пройти – проходити   

проїхати – проїжджати   

пробігти – пробігати 
куди? в.4  

повз що? в.4  

кого? що? в. 4 

 

пролетіти – пролітати  

пропливти – пропливати  

пронести – проносити  

провести – проводити   

провезти – провозити   

 

зійти – сходити (долати сходи)   

з’їхати – з’їжджати 

з чого? в.2 

кого? що? в.4 

 

збігти – збігати  

злетіти – злітати  

знести – зносити  

звести – зводити  

звезти – звозити   

 

 

Завдання 2. Поставити питання до речень. 

1. Турист обійшов навколо пам’ятника. – … 

2. Школяр обійшов калюжу. – … 

3. Листоноша обійшов всі будинки. – … 

4. Контролер обходить пасажирів. – … 
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5. Вчора лікар обійшов багато хворих. – … 

6. Машина об’їхала навколо будинку і зупинилася. – … 

7. Ми обійшли навколо озера і пішли далі в ліс. – … 

8. Птах облетів навколо вежі. – … 

 

Завдання 3. Замість крапок вставити дієслова руху з префіксом 

ПРО–. 

1. Коли я йду на роботу, я завжди … повз цей парк. 

2. Мій друг не знав, де гуртожиток і … його. 

3. За дві години літак … 1500 кілометрів. 

4. Красивий білий птах декілька разів … повз мого вікна. 

5. За 10 днів ми … багато цікавих маленьких міст. 

6. На вокзалі повз мене … носій та … дві дуже важкі сумки. 

7. Під час подорожі я … і … багато великих і маленьких міст та 

селищ. 

8. Вже пізно, … мене, будь ласка, через парк. 

9. Туристи за три дні … понад двадцяти кілометрів. 

 

Завдання 4. Прочитайте речення і поясніть вживання дієслів руху. 

1. Пасажири вийшли з автобуса. 

2. Ми зайшли до класу і сіли на свої міста.  

3. Студенти вийшли з університету і пішли в бібліотеку.  

4. Ми вийшли з таксі, і воно поїхало далі.  

5. Викладач вийшов з аудиторії і пішов у додому.  

6. Студенти зайшли в деканат запитати про розклад занять.  

7. Школяр підійшов до дошки і написав рішення задачі.  

8. Жінка купила журнал і відійшла від кіоску.  

9. Туристи пройшли ліс, підійшли до річки і почали ставити 

намети.  
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Завдання 5. Замість крапок вставити дієслова руху без префіксів 

та з префіксами. 

1. Вчора моя подруга … в туристичне бюро. Коли вона … в бюро, 

почався дощ. 

2. Минулої суботи я … додому. Коли я … додому, я захворів. 

3. Позавчора моя сестра … до подруги. Коли вона … до подруги, 

вона … їй подарунок. 

4. Зараз ми … до друзів у Відень. Минулого року ми також … до 

них. 

5. Мій друг живе далеко від роботи. Щодня він … на роботу 

автобусом, але спочатку … дочку до школи. 

6. Сьогодні вранці я зустрів друзів, які … до мене на таксі і … свої 

сумки. 

7. Туристи були голодні, тому вони … у ресторан "Пузата хата". 

8. Минулої суботи моя сестра … з відпочинку літаком. Вона … всім 

багато сувенірів. Коли вона …, вона познайомилася з гарним хлопцем. 

9. Три дні тому ми … до театру. Туди ми … на таксі, а назад … 

пішки. 

10. Зранку вони … на базар, але нічого не купили. Тому зараз 

вони … у магазин. 

 

Завдання 6. Написати текст, вживаючи дієслова руху в дужках в 

потрібній формі. 

Щороку наша родина … (їхати / їздити) відпочивати до одного з 

цікавих місць в Україні. Минулого року ми … (їхати / їздити) в Яремче. 

Туди ми … (поїхати) на потязі, назад … (приїхати) на автобусі. Коли ми 

… (їхати / їздити) туди, була чудова погода. На одній станції я … (вийти) 

з вагону і раптом побачив гори. Потяг стояв недовго, і незабаром ми … 

(поїхати) далі. Потягом ми … (доїхати) до Яремче. Звідти ми … 

(переїхати) до готельного комплексу "Смерекова хата". Десять чудових 
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днів ми жили в цьому готелі і кожного дня … (їхати / їздити) на екскурсії: 

в Буковель, до скель Довбуша, до могили Святослава, до водоспаду 

Пробій та в інші дивовижні міста. 

 

Завдання 7. Запишіть речення, вживаючи дієслова руху ВВІЙТИ 

(УВІЙТИ) – ВИЙТИ в потрібній формі. 

1. Пролунав дзвінок, і студенти … в аудиторію. 

2. Можна мені … з аудиторії? 

3. Викладач відчинив двері і … у клас. 

4. Студенти написали контрольну роботу і … з аудиторії. 

5. Бабуся … у кімнату і побачила маленького онука. 

6. Ми перейшли в інший корпус і … в бібліотеку. 

7. Раптом у мою кімнату … комендант. 

8. Сьогодні я … з дому о 7 годині ранку. 

 

Завдання 8. Прочитайте діалоги-жарти. Спробуйте їх зрозуміти. 

1. – Ахмеде, хто в вашій групі швидко бігає? 

– Якщо на стадіоні, то Мехмет. Якщо в їдальні, то це я. 

2. – Добрий день. Тато вдома? 

– Ні, він поїхав. 

– Куди? На відпочинок? 

– Ні, він з мамою поїхав. 

3. – Куди ти їздив у відпустку? 

– Перші два дні був у горах. 

– А інші? 

– А інші у гіпсі. 

4. – Ви вже вирішили, куди поїдете відпочивати влітку? 

– Ми порахували наш бюджет та вирішили, що ми ще не 

втомилися. 
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Завдання 9. Прочитайте текст, придумайте для нього назву. 

Зверніть увагу на вживання дієслів руху. 

В суботу я хотів піти в парк. Я вийшов із гуртожитку об 11 годині 

ранку. Парк Горького знаходиться в центрі міста, недалеко від 

гуртожитку, тому я пішов пішки. Я вирішив зайти до мого друга Ахмеда 

і запросити його піти зі мною. Через 20 хвилин я підійшов до будинку, в 

якому живе мій друг. Квартиру відкрила його сестра Лейла. Вона 

сказала, що брата немає вдома. Він пішов у супермаркет. Я вийшов із 

будинку й пішов у парк.  

Ось і парк. Який він чудовий! Я зайшов до парку і пішов гуляти. Я 

довго ходив парком. Коли я зголоднів, я зайшов у кафе пообідати. 

Потім я ще трохи погуляв і пішов у гуртожиток. Я йшов дуже повільно, 

тому що стомився. Мені дуже сподобалося у парку. Наступної суботи я 

також прийду сюди.  

 

Завдання 10. Замість крапок вставити дієслово ЙТИ в потрібній 

формі.  

Вчора ми з друзями захотіли … в кінотеатр. Ми … із будинку і … 

по вулиці. Коли ми … вулицею, почався дощ. Ми вирішили … в 

найближчий магазин та трохи зачекати. Дощ швидко скінчився, ми … із 

магазину і … далі. Кінотеатр знаходився на іншій стороні вулиці. Ми … 

через вулицю і … у кінотеатр. Ми … до каси і купили квитки. До початку 

сеансу було ще 30 хвилин, тому ми вирішили … на вулицю. Ми … до 

площі ті повернулися назад у кінотеатр. 

 

Завдання 11. Замість крапок вставити дієслова ЙТИ або ЇХАТИ в 

потрібній формі. 

Мого кращого друга звати Мехмет. Він вчиться в університеті. 

Щодня він … на заняття. Він … із гуртожитку о 8 годині ранку. Він … 

пішки до автобусної зупинки та сідає в автобус. Через декілька зупинок 
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він … із автобусу і … до метро. Потім Мехмет … на метро до станції 

"Університет" та … із метро. Від метро до університету він … пішки 5 

хвилин. Зазвичай мій друг … в університет близько 9-ої години. 

 

Завдання 12. Замість крапок вставити потрібні дієслова руху без 

префіксів та з префіксами. 

Щонеділі ми з друзями … у кінотеатр. Зазвичай ми … з будинку о 

5 годині вечора. Ми … до автобусної зупинки, сідаємо в автобус та … у 

кінотеатр. Від нашого будинку до кінотеатру автобус … 25 хвилин. Ми … 

з автобусу, … на вулицю та … у кіно. Після дзвоника ми … в зал і 

сідаємо на свої місця. Коли фільм закінчується, ми … з кінотеатру і … у 

кафе. Там ми вечеряємо. Після вечері ми … додому. 

 

Завдання 13. Виберіть потрібний варіант відповіді. 

1. Марія зайшла за подругою, і вони пішли на заняття. 

а) Марія увійшла в кімнату подруги. 

б) Марія прийшла у гості до подруги. 

в) Марія прийшла до подруги на декілька хвилин. 

2. Коли Ахмед йшов у магазин, він зайшов в аптеку за ліками. 

а) Ахмед був в аптеці. 

б) Ахмед пройшов повз аптеки. 

в) Ахмед не був в аптеці. 

3. По дорозі додому Марта інколи заходить до сестри. 

а) Марта підходить до будинку сестри. 

б) Марта не заходить в будинок. 

в) Марта буває у сестри. 

4. Ми пройшли повз магазину. 

а) Ми увійшли у магазин. 

б) Ми не були у магазині. 

в) Ми вийшли з магазину. 
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5. Студенти вийшли із аудиторії в коридор. 

а) Студенти зараз в аудиторії. 

б) Студенти були в аудиторії. 

в) Студенти зараз в коридорі. 

6. Викладач ввійшов в клас. 

а) Викладач у класі. 

б) Викладач був у класі. 

в) Викладач буде йти в клас. 

 

Завдання 14. Прочитайте тексти. Зверніть увагу на вживання 

дієслів руху в різних ситуаціях. 

1. Сьогодні (вчора) 

Сьогодні я прокинувся о 8 ранку. Швидко поснідав та пішов в 

університет. Я вийшов з гуртожитку, відійшов від гуртожитку, 

перейшов через парк та пішов вулицею Алчевських. Я пройшов повз 

школи, повз академії та кафе. Я зайшов у магазин та купив сік. Потім я 

вийшов з магазину і перейшов вулицю Весніна. Я дійшов до 

університету за 15 хвилин. Я підійшов до університету, відкрив двері та 

увійшов туди. Я вийшов з гуртожитку о 8 годині 45 хвилин і прийшов в 

університет о 9 годині. 

2. Щодня (завжди, зазвичай, часто, інколи …) 

Щодня я прокидаюсь о 8 годині ранку. Я снідаю та йду в 

університет. Я виходжу з гуртожитку, відходжу від гуртожитку, 

переходжу через парк та йду вулицею Алчевських. Я проходжу повз 

школи, повз академії та кафе. Я заходжу в магазин та купую сік. Потім я 

виходжу з магазину і переходжу вулицю Весніна. Я доходжу до 

університету за 15 хвилин. Я підходжу до університету, відкриваю двері 

та входжу в коридор. Я виходжу з гуртожитку о 8 годині 45 хвилин та 

приходжу в університет о 9 годині. 
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3. Завтра 

Завтра я прокинуся о 8 годині. Я поснідаю та піду в університет. Я 

вийду з гуртожитку, відійду від гуртожитку, перейду через парк та піду 

вулицею Алчевських. Я пройду повз школи, повз академії та кафе. Я 

зайду в магазин та куплю сік. Я вийду з магазину та перейду вулицю 

Весніна. Я дійду до університету за 15 хвилин. Я підійду до 

університету, відкрию двері та увійду в коридор. Я вийду з гуртожитку о 

8 годині 45 хвилин, прийду в університет о 9 годині. 

4. Раніше (вдома, спочатку) 

Раніше я прокидався о 8 годині. Я снідав та йшов в університет. Я 

виходив з гуртожитку, відходив від гуртожитку, переходив через парк 

та йшов вулицею Алчевських. Я проходив повз школи, повз академії і 

кафе. Я заходив у магазин та купував сік. Потім я виходив з магазину 

та переходив вулицю Весніна. Я доходив до університету за 15 хвилин. 

Я підходив до університету, відкривав двері та входив у коридор. Я 

виходив з гуртожитку о 8 годині 45 хвилин, а приходив в університет о 

9 годині. 

 

Завдання 15. Вставити дієслова руху без префіксів та з 

префіксами. Користуйтеся моделями з завдання 14. 

1. Щодня мої заняття починаються о 8 годині, тому я … із своєї 

кімнати та … в сусідню кімнату за другом. Потім ми разом … із 

гуртожитку і … на зупинку. Ми … до зупинки і чекаємо маршрутку. Коли 

маршрутка … до зупинки, ми … до неї і … Ми … 7 зупинок і … із 

маршрутки. Ми … через вулицю і … до університету. О 7 годині 

50 хвилин ми … в університет і … на третій поверх. Потім ми … до нашої 

аудиторії. 

2. Коли я жив на батьківщині, у Лівані, я дуже любив гуляти рідним 

містом. Щонеділі вранці я зазвичай … з будинку, … до друга, потім ми 

разом … на річку. Спочатку ми гуляли біля річки, потім … через місток та 
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… в старе місто. Там ми … до старих будівель, … навколо історичних 

пам’яток, … до музеїв. Потім ми … в кафе випити каву та відпочити. 

Коли ми … з кафе, ми … у кінотеатр. Ми … до кінотеатру, дивилися, який 

фільм там йде. Потім ми … до каси, купували квитки і … у кінотеатр. 

Після фільму ми … із кінотеатру і … додому на автобусі. 

3. Одного разу ми з другом вирішили … в парк. Ми … з будинку та 

… до зупинки автобусу. Його довго не було, і ми вирішили … до парку 

пішки. Ми … дуже повільно та дивилися навкруги. Ось ми … повз 

красивої старої будівлі. Потім ми … повз великого супермаркету. 

Нарешті, ми … через вулицю та … до парку. Ми … в парк та довго 

гуляли там. Коли ми втомилися, ми … в кафе та випили каву. Потім … 

додому. 

4. Завтра викладач … в аудиторію, … до столу, подивиться 

журнал та … від столу. Він … до студентів, подивиться їх зошити та 

перевірить домашнє завдання. Потім викладач … від студентів та … до 

дошки. Він пояснить новий текст та напише на дошці нові слова. Після 

занять викладач … з аудиторії, … в деканат та … з університету додому.  

 

Завдання 16. Прочитайте текст-жарт. Знайдіть дієслова руху. 

Двоє  в  одному  купе 

Про цей випадок мені розповів мій друг. Одного разу він їхав 

потягом Харків – Одеса. Пасажирів було мало, в купе він був один. На 

невеличкій станції біля Києва в купе швидко забіг захеканий чоловік. Він 

поклав речі, сів, заспокоївся. Їдуть. Потім почалася розмова. Як завжди: 

звідки, хто і куди їде. Мій друг каже: "Їду з Одеси. Відпочивав там у 

санаторії". "А я їду в Одесу, – сказав сусід. – Вчора почалася моя 

відпустка. Трохи відпочину…". Потім подумав кілька секунд і додав: 

"Подумати тільки: я їду в Одесу, ви – з Одеси, а їдемо в одному потягу і в 

одному купе. Який прогрес у техніці!". 
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Завдання 17. Прочитайте текст, знайдіть дієслова руху, поясніть 

їх вживання. 

Транспорт 

В наш час люди, особливо молодь, багато подорожують. Вони 

їздять з одного міста в інше, з однієї країни в іншу. Допомагає їм в цьому 

транспорт. Відомо багато видів транспорту: машина, потяг, корабель, 

літак. Такий транспорт люди використовують, коли їздять дуже далеко. У 

місті є інші види транспорту: це автобус, тролейбус, трамвай, метро, 

маршрутка, таксі. Такий транспорт так і називається – міський. Тих, хто 

їм користується, називають пасажирами. Щоб їхати на автобусі, трамваї, 

тролейбусі потрібно купити квиток у кондуктора або картку Е-ticket. У 

таксі та маршрутці пасажири дають гроші водію. 

Я студент, живу у гуртожитку і щодня їжджу в університет. 

Спочатку я їду на метро, потім йду пішки. Транспорт дуже допомагає 

життю у місті. 

 

Завдання 18. Прочитайте текст, знайдіть дієслова руху. 

Влітку я відпочивав у селі. Одного разу я вирішив піти до свого 

друга, який жив у сусідньому селі. В той день я прокинувся рано вранці, 

поснідав і вийшов з дому. Я відійшов недалеко від дому, коли згадав, що 

забув вдома книгу, яку просив принести мій друг. Я повернувся, взяв 

книгу і знову пішов по дорозі. Побачив магазин, зайшов до нього і купив 

цукерки. Спочатку я йшов дуже швидко. Коли я стомився, я пішов 

повільніше. Я йшов весь час прямо. Біля річки я пішов направо. Потім 

перейшов через річку. Переді мною було озеро. Я обійшов його і увійшов 

у ліс. Я пройшов повз ліс, вийшов з лісу і побачив село. Незабаром я 

дійшов до села. Я підійшов до будинку і почув знайомий голос: "Заходь!". 

Я увійшов у дім. "Як добре, що ти прийшов. Радий тебе бачити", - сказав 

мій друг.  
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ГГГЛЛЛАААВВВААА      333...   

ТТТЕЕЕСССТТТОООВВВІІІ      ЗЗЗАААВВВДДДАААННННННЯЯЯ   

 

Виберіть потрібний варіант відповіді. 

1. Викладач … в аудиторію. 

а) ходить; б) йде; в) їде. 

2. Мій брат щодня … на заняття. 

а) йде; б) ходить; в) йшов. 

3. Вчора моя сестра … в музей. 

а) піде; б) ходила; в) їде. 

4. У Китаї люди зазвичай … на велосипедах. 

а) ходять; б) літають; в) їздять. 

5. Мама працює в поліклініці. Зараз вона … на роботу. 

а) пливе; б) йде; в) біжить. 

6. Щонеділі мої батьки … на дачу на маршрутці. 

а) їздять; б) ходять; в) летять. 

7. Щодня літаки … з Харкова до Стамбула. 

а) летять; б) ходять; в) літають. 

8. Я не вмію … машину. 

а) возити; б) їздити; в) водити. 

9. Я запізнююся на урок, тому я … 

а) біжу; б) біжав; в) бігаю. 

10. Бабуся йде повільно, тому що … важкі сумки. 

а) несла; б) несе; в) носить. 

11. Щоранку мама … дітей до школи. 

а) носить; б) веде; в) водить. 

12. Круїз закінчився, і наш корабель … зі Стамбула до Одеси. 

а) пливуть; б) плаває; в) пливе. 

13. Влітку діти дуже люблять … босоніж по траві. 

а) ходять; б) бігти; в) ходити. 
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14. Зазвичай діти … у школу підручники і зошити. 

а) несуть; б) носити; в) носять. 

15. Минулого тижня Ахмед … на стадіон. 

а) поїде; б) їде; в) їздив. 

16. Діти і дорослі люблять … у морі. 

а) плисти; б) пливуть; в) плавати. 

17. Вчора Марія … мене в центр міста на своїй машині. 

а) возила; б) везла; в) водила. 

18. Зараз перерва. Студенти … у кафе. 

а) ходять; б) йти; в) йдуть. 

19. Щоранку ми з друзями … у басейн. 

а) ходимо; б) ходять; в) йдемо. 

20. Вчора, коли Беркай … на урок, він бачив декана. 

а) ходив; б) йшов; в) ходити. 

21. Я бачив вас вчора. Ви … і розмовляли по телефону. 

а) йшли; б) ходять; в) їхали. 

22. Ти завжди … на стадіон щосуботи? 

а) летиш; б) пливеш; в) ходиш. 

23. Зараз Мелек … додому, у Туреччину. 

а) біжить; б) плаває; в) летить. 

24. Мій брат льотчик, він часто … у різні країни. 

а) їздить; б) літає; в) ходить. 

25. Мухамада немає вдома. Він … у театр. 

а) піде; б) пішов; в) походить. 

26. Я пішов на шостий поверх пішки, а мій сусід … на ліфті. 

а) поїде; б) поїхав; в) поїздить. 

27. Мій друг зазвичай … з факультету о 3 годині. 

а) прийшов; б) приїхав; в) приходить. 

28. Батько завжди … з роботи пізно ввечері. 

а) прийде; б) приїжджає; в) приходить. 
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29. Декан … на роботу і пішов до свого кабінету. 

а) приходить; б) приходив; в) прийшов. 

30. Студенти … у клас та готуються до уроку. 

а) приходять; б) прийдуть; в) прийшли. 

31. Після занять викладачі зазвичай … на кафедру. 

а) прийдуть; б) приходять; в) приходили. 

32. Мама завжди … додому після роботи пізно. 

а) приходить; б) прийде; в) приходила. 

33. Студенти нашого факультету … з різних країн світу. 

а) приїздили; б) приїжджають; в) приїдуть. 

34. Я зробив всі завдання та … з бібліотеки. 

а) пішли; б) прийшли; в) пішов. 

35. Ахмед … на футбол разом з Хуаном. 

а) пішов; б) пішла; в) піти. 

36. Де Марта? – Почекай, вона зараз … . 

а) пішла; б) прийде; в) вийшла. 

37. Мама сказала сину: " … до мене!". 

а) прийди; б) підійди; в) відійди. 

38. Скажіть, будь ласка, де пошта? – Вам треба … через вулицю. 

а) відійти; б) перейти; в) підійти. 

39. Марино, коли … додому, зателефонуй мені, будь ласка. 

а) підійдеш; б) прийдеш; в) вийдеш. 

40. – Де твої батьки? – Вони … на концерт. 

а) пішли; б) підуть; в) прийшли. 

41. Кожного ранку наш сусід … з роботи о 8 годині вечора. 

а) відходить; б) приходить; в) заходить. 

42. Після іспитів студенти … на практику. 

а) приїхали; б) поїхали; в) поїхати. 

43. Віктор … у кімнату й голосно привітався з усіма. 

а) підійшов; б) увійшов; в) вийшов. 
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44. Ви не знаєте, як … до "Каравану"? 

а) підійти; б) відійти; в) доїхати. 

45. Батьки на канікулах зазвичай … своїх дітей до бабусі. 

а) увозять; б) уводять; в) уносять. 

46. Після занять викладач завжди … журнал у деканат. 

а) привозить; б) приносить; в) уносить. 

47. Вчора по дорозі додому я … до подруги. 

а) пішла; б) підійшла; в) зайшла. 

48. Хассан … всі аудиторії, але декана не знайшов. 

а) перейшов; б) зайшов; в) обійшов. 

49. Мені дуже сподобалося це місто, тому я … його декілька разів. 

а) відійшов; б) обійшов; в) зайшов. 

50. Мої батьки нещодавно … з України до Туреччини. 

а) заїхали; б) проїхали; в) переїхали. 

51. Коли ти … на нову квартиру? 

а) переїдеш; б) доїдеш; в) прийдеш. 

52. Незабаром наш факультет … у новий корпус. 

а) приїде; б) доїде; в) переїде. 

53. Я … до викладача і запитав, коли буде хімія. 

а) відійшов; б) підійшов; в) прийшов. 

54. Декана зараз немає, він … додому. 

а) поїхав; б) від’їхав; в) доїхав. 

55. Подруга … через дорогу і пішла далі. 

а) переїхала; б) перебігла; в) перепливла. 

56. Коли я хворіла, до мене … лікар. 

а) приходив; б) прилітав; в) приїжджав. 

57. Якщо у вас поганий зір, … ближче до дошки. 

а) відійдіть; б) підійдіть; в) прийдіть. 

58. Я побачив на дискотеці Ганну й одразу … до неї. 

а) зайшов; б) відійшов; в) підійшов.  
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