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ПЕРЕДМОВА 

 

Друга частина методичних вказівок складається з трьох модулів 

(3, 4 та 5), які надають базову інформацію про відмінкову систему 

(родовий, давальний та орудний відмінки), недоконаний та доконаний 

види дієслів і складне речення.  

Третій змістовний модуль (20 годин) містить теми "Родовий 

відмінок іменників, прикметників та особових займенників у основних 

значеннях", "Знахідний відмінок напрямку". Також дається поняття про 

вид дієслів. 

Четвертий змістовний модуль (20 годин) містить теми "Давальний 

відмінок іменників, прикметників та особових займенників", "Орудний 

відмінок" в різних значеннях, "Майбутній та минулий часи дієслів ДВ". 

У п'ятому змістовному модулі (16 годин) містяться теми "Орудний 

відмінок предикативний" та "Складне речення".  

Теоретичні правила відпрацьовуються на численних вправах. 

Подані мовленнєві зразки вводяться в мікротексти та діалоги. 

Методичні вказівки призначено іноземним студентам початкового 

етапу вивчення української мови (рівень А1).  



4 
 

Змістовий  модуль  3  (20  годин) 

ІМЕННИКО-ВІДМІНКОВА  СИСТЕМА 

ПОНЯТТЯ  ПРО  ВИДИ  ДІЄСЛІВ  НДВ  ТА  ДВ 

 

ІМЕННИКИ,  ЗАЙМЕННИКИ  ТА  ПРИКМЕТНИКИ 

У  РОДОВОМУ  ВІДМІНКУ 

Таблиця 1 

Родовий  відмінок  іменників  

Питання: кого? чого? звідки? (який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?) 

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 

–А / –Я –И / –І / –Ї –А / –Я 

лист кого? 

(чий?) 

студентА книга, речі 

кого? 

(чиї?) 

сестрИ 
немає 

чого? 

яблукА 

викладачА бабусІ яйцЯ 

АндріЯ МаріЇ питаннЯ 

у / в кого? 

у деканА є будівля 

чого? 

(яка?) 

школИ площа 

чого? 

(яка?) 

містА 

повідомлення лікарнІ місцЯ 

в АндріЯ є залік меріЇ узбережжЯ 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:     

–У / –Ю     

купити 

чого? 

стакан сокУ      

пачку чаЮ      

АЛЕ буханець хлібА     

прийти 

звідки? 

з університетУ     

з музеЮ     

 

Завдання 1. Читайте. Зверніть увагу на іменники у родовому 

відмінку. 

1. У (кого?) батька є багато роботи. У (кого?) дівчини є подруги. У 

(чого?) питання є дві відповіді. 

2. Стакан (чого?) соку, пляшка (чого?) води, пакет (чого?) молока. 



5 
 

3. Він приїхав (звідки?) з Туреччини, з Гани, з Індії; з 

Азербайджану, з Ірану, з Китаю, з Конго, з Марокко; з Одеси, з Києва, з 

Харкова, зі Львова, зі Стамбула. 

4. Кабінет (чого? / який?) математики, бібліотека (чого? / яка?) 

факультету, студмістечко (чого? / яке?) університету. 

5. Телефон (кого? / чий?) Марії, книга (кого? / чия?) сестри, місце 

(кого? / чиє?) студента, речі (кого? / чиї?) викладача. 

6. Після слів: БЕЗ; ДЛЯ; НАВПРОТИ; СЕРЕД; БІЛЯ = КОЛО; ДО ≠ 

ПІСЛЯ: біля університету, до свята ≠ після свята, без цукру. 

7. Негативне речення: у кого? / де? немає (кого? чого?): в Остапа 

немає (кого?) брата та сестри; в місті немає (чого?) лісу, річки, озера, моря. 

 

Завдання 2. Читайте. Зверніть увагу на іменники у родовому 

відмінку. 

Словник студента, подруга хлопця, будинок дідуся, орден героя, 

журнал викладача, бібліотека університету, будинок музею, посвідка 

іноземця, вірші студентки, квіти бабусі, телефон Марії, номер аудиторії, 

підручник з фізики, іти з гуртожитку, приїхав з моря; після уроку, біля 

магазину, коло аптеки, навпроти будинку, серед парку. У батька, у 

матері, у сестри, у подруги Марії, в Андрія, в Остапа немає вільного часу.  

 

Запам'ятайте! 

 

Назви населених пунктів у родовому відмінку  

однини мають закінчення –А / –Я: Київ – КиєвА, 

Лондон – ЛондонА, Тернопіль – ТернополЯ. 

Але назви країн мають закінчення –У / –Ю:  

Іран – ІранУ, Китай – КитаЮ.  

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхав студент? (Азербайджан) 

2. Звідки приїхали його друзі? (Іран) 
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3. Звідки приїхала Лейла? (Йорданія) 

4. Звідки приїхали студенти? (Гана) 

5. Звідки ця студентка? (Індія) 

6. Звідки вони йдуть? (університет, клас, аудиторія, лікарня, театр, 

музей, парк, деканат, гуртожиток, магазин, кав’ярня, бібліотека, 

лабораторія, вулиця). 

7. Звідки приїхав поїзд? (Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, 

Полтава). 

8. Звідки прилетів літак? (Стамбул, Баку, Відень, Прага, Берлін, 

Пекін, Рига, Ташкент, Анкара, Бейрут, Багдад). 

 

Запам'ятайте! 

 

З Києва, з Харкова, але зі Львова, зі Стамбула. 

 

Таблиця 2 

Займенники  у  родовому  відмінку 

Я – у мене  

Ти – у тебе  

Він – у нього  

Вона – у неї є зошит, ручка, олівець, мапа, підручник, словник. 

Ми – у нас  

Ви – у вас  

Вони – у них  

 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

Зразок: У … (Я) є новий телефон. 

У МЕНЕ є новий телефон. 

1. У (я) є старий друг. – … 

2. У (ти) є адреса Марії? – … 
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3. У (він) є спортивний велосипед. – … 

4. У (вона) є багато роботи. – … 

5. У (ми) є запрошення на вечірку. – … 

6. У (ви) є конспект з інформатики? – …  

7. У (вони) є сьогодні залік. – … 

8. У / В (Андрій) є велика колекція монет. – … 

9. У / В (Оксана) є подруга у Франції. – … 

10. У / В (Марія) є квиток до Києва. – … 

 

Завдання 5. Допишіть закінчення іменників. 

А. 1. Пляшка вод…, сок…, молок…, вин…, йогурт… 

2. Кілограм м’яс…, масл…, сир…, мед…, цукр… (цукор), рис…, 

олі… (олія), картопл… (картопля), цибул… (цибуля), капуст… 

3. Пачка ча…, кав…, цукр…, борошн… (борошно), рис… 

Б. Машина батьк…, квіти матер…, телефон сестр…, адреса 

друг…, словник студент…, зошит студентк…, журнал викладач…, кабінет 

декан…, кабінет математик…, фізик…, української мов…, хімі… 

кресленн…, інформатик…, історі…, центр міст…, сел…, будинок театр…, 

музе…., завод…, банк…, лікарн…, аптек…, пошт…, посольств… 

 

Завдання 6. Читайте. Зверніть увагу на іменники у родовому 

відмінку із значенням заперечення. 

1. У Ганни немає друга.  

2. У нього немає подруги.  

3. У сестри немає телефону.  

4. У мене немає брата.  

5. У Набіля немає автомобіля.  

6. У групи № 5 немає аудиторії.  

7. У тебе немає сьогодні заліку?  

8. У нас немає завтра контрольної роботи.  

9. В місті немає театру, музею, банку, ринку, університету, дитячої 

залізниці. 
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Завдання 7. Дайте заперечну (негативну) відповідь за 

зразком. 

Зразок: У тебе є підручник?  

У мене немає підручника. 

1. У тебе є машина? – … 

2. У нього є адреса Ганни? – … 

3. У вас є квіток на літак? – … 

4. У викладача є журнал? – … 

5. В Антона є словник? – … 

6. В Ахмеда є квартира? – … 

7. У матері є сестра? – … 

8. У брата є подруга? – … 

9. В місті є кінотеатр? – … 

10. У селі є банк? – … 

11. Тут є площа? – … 

12. У парку є кав’ярня? – … 

13. У гуртожитку є їдальня? – … 

14. У кімнаті є ліжко? – … 

15. Тут є зупинка автобуса? – … 

16. Тут є аптека? – … 

17. У нього є дівчина? – … 

18. У неї є хлопець? – … 

19. У центрі міста є станція метро? –… 

20. У Харкові є море? – … 

 

Завдання 8. Читайте діалог. Скажіть, як живе Оксана? 

– Привіт, Оксано! У тебе є Інтернет? Напиши мені свою адресу. 

– Ні, у мене немає Інтернету. 

– Як це, в тебе немає Інтернету? А як ти живеш? 

– Дуже добре живу без Інтернету, читаю книжки. 
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Таблиця 3 

Родовий  відмінок  прикметників 

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 

якого? –ОГО якої? –ОЇ якого? –ОГО 

У мене немає новОГО 

друга. 

У неї немає новОЇ 

подруги. 

У нас немає новОГО 

завдання. 

 

Завдання 9. Допишіть закінчення прикметників. 

1. В маленькому місті немає нов… цирку.  

2. Це будівля дитяч… лікарні.  

3. Остапе, чому в тебе немає самостійн… роботи?  

4. Марія приїхала з Латинськ… Америки.  

5. Марта приїхала з Південн… Африки.  

6. Це кабінет нов… викладачки.  

7. В маленькому селі немає висок… будинку.  

8. В мене немає красив… сукні. Мені треба піти в магазин.  

9. Пам’ятник стоїть у центрі маленьк… площі.  

10. У нашого друга та у його подруги немає велик… квартири.  

11. Наші студенти приїхали з маленьк… міста та маленьк… села.  

12. Вони не мають власн… житла у Харкові. 

 

Завдання 10. Пишіть. Слова в дужках поставте в правильну 

форму. 

1. Лейла приїхала в Харків з … (Південна Корея). 

2. У мене немає … (новий комп’ютер). 

3. Це кабінет … (наш декан)? – Ні, це кабінет …(його секретарка). 

4. Пам’ятник Тарасу Шевченко стоїть посеред … (красивий парк). 

5. Де знаходиться будівля … (машинобудівний факультет)? 

6. В Ахмеда немає … (молодша сестра). 

7. Тарас не піде на футбол без … (старший брат).  
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ЗНАХІДНИЙ  ВІДМІНОК  НАПРЯМКУ  (КУДИ?) 

Таблиця 4 

Дієслова  руху  (односпрямованість) 

Хто? Іти (йти) Хто? Їхати 

Я іду Я їду 

Ти ідеш Ти їдеш 

Він іде Він їде 

Вона іде Вона їде 

Ми ідемо Ми їдемо 

Ви ідете Ви їдете 

Вони ідуть Вони їдуть 

  

 

Запам'ятайте! 

 

В 
університет  

НА 

факультет 

аудиторію  вулицю 

У 

клас  урок 

клуб  іспит 

музей 
ІТИ, ЙТИ, ЇХАТИ 

залік 

театр лекцію 

центр  екскурсію 

лікарню  площу 

гуртожиток  стадіон 

бібліотеку  поверх 
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Завдання 11. Читайте дієслова руху. Зверніть увагу на те, що 

дієслова ІТИ (ЙТИ) та ЇХАТИ мають значення руху в одному 

напрямку. 

Куди ти йдеш?  

– Я йду в університет, в клас, в музеЙ, в бібліотекУ, в аудиторІЮ, 

в кав’ярнЮ, на заняттЯ, у посольствО. 

Куди ти їдеш?  

– Я їду в центр, на стадіон, в Київ, в Харків, в Іран, в Китай, у 

Відень, в ОдесУ, в ПолтавУ, в селО, в містО, на морЕ, на узбережжЯ. 

 

Завдання 12. Допишіть закінчення іменників. 

1. Студенти йдуть на урок…, на лекц…, на занятт…, на іспит…, на 

консультац…  

2. Зараз перерва і ми йдемо у кав’ярн…  

3. Завтра Мурад їде у Київ…, у посольств… Туреччини.  

4. Дівчата їдуть відпочивати на мор…  

5. – Куди ти їдеш, Анвар?  

– Я їду на стадіон… Там сьогодні матч з футболу.  

6. – Ганна, ти йдеш у бібліотек…? Підемо разом!  

7. – Друзі, куди ви йдете?  

– Ми йдемо на площ… Свободи. Там буде цікава екскурсія.  

8. – Ти не бачив декана?  

– Ось він, іде на другий поверх…  

9. Марія йде в бібліотек… Вона хоче взяти словник. 

10. Ви сьогодні їдете в Одес…? Я там був, дуже красиве місто. 

11. Влітку вся наша родина їде на узбережж… Чорного моря. 

12. – Студенти, зараз ми йдемо на екскурсі… в історичний музей… 

13. – Лейла, ти зараз ідеш у гуртожиток…?  

– Так, але спочатку я йду в аптек…. Треба купити ліки для 

Онура. Він захворів. 
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Таблиця 5 

Дієслова  руху  (різноспрямованість) 

Хто? Ходити Хто? Їздити 

Я ходжу Я їжджу 

Ти ходиш Ти їздиш 

Він ходить Він їздить 

Вона ходить Вона їздить 

Ми ходимо Ми їздимо 

Ви ходите Ви їздите 

Вони ходять Вони їздять 

 

Завдання 13. Читайте дієслова руху. Зверніть увагу на те, що 

дієслова ХОДИТИ та ЇЗДИТИ мають значення руху в різних 

напрямках, а також руху, який відбувається часто, постійно, 

зазвичай та ін. 

– Ти часто ходиш на стадіон?  

– Так, я ходжу туди кожну неділю. А Ахмед теж ходить на стадіон 

кожну неділю?  

– Ні, він та Онур ходять туди дуже рідко, вони не фанати футболу.  

– Друзі, ви бажаєте поїхати на екскурсію в екопарк?  

– Ні, ми там вже були. Ми їздимо в екопарк кожного тижня. 

 

Запам'ятайте! 

 

Їхати  (куди?)  в  Київ.  =  Їхати  (до  чого?)  до  Києва. 

 

Завдання 14. Допишіть закінчення іменників. 

1. Студенти їдуть на метро в центр…, в музе…, в театр…, в 

бібліотек…, на площ…, в лікарн…, на екскурс…, в консерватор…, в 

студмістечк…, в посольств… . Вони часто їздять на стадіон…, в 

спортивний зал…, на виставк…, в Центральну бібліотек… 
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2. Ми їдемо в Київ…, у Львів…, в Полтав…, в Одес…, на 

батьківщин…, в Ліван…, в Кита…, в Мексик…, в Португал…, в 

Туреччин…, в Конго… Кожне літо вони їздять на мор…, в сел…, в літній 

табір…, на пляж…, на узбережж…, на південь… 

 

Завдання 15. Напишіть синонімічні речення. 

1. Ми їдемо в Київ. = … 

2. Вони їдуть в Одесу. = … 

3. Ви часто їздите в Полтаву. =… 

4. Антон і Марта їздять на канікули в Туреччину. = … 

 

ДІЄСЛОВО.  ПОНЯТТЯ  ПРО  ВИДИ  ДІЄСЛІВ. 

ДОКОНАНИЙ  (ДВ)  І  НЕДОКОНАНИЙ  (НДВ)  ВИД  ДІЄСЛІВ 

 

Доконаний вид дієслова має тільки минулий час та майбутній час. 

Доконаний вид дієслова утворюється від форм недоконаного виду 

за допомогою: 

а) префіксів: читати – ПРОчитати, писати – НАписати; 

б) суфіксів: вивчАти – вивчИти, записувати – записати; 

в) чергування звуків: сиДіти – сіСти, заміТати – замеСти; 

г) наголосу: виміря ти – ви міряти, розкида ти – розки дати; 

д) різних основ: брати – взяти; ловити – піймати. 

Наприклад: Марк ЧИТАВ наукову статтю цілу годину. 

Хосе швидко ПРОЧИТАВ статтю й пішов готувати 

вечерю. 

Марія та Лейла довго ЧИТАЛИ статтю, але не 

ПРОЧИТАЛИ її, бо не все в ній розуміли. 

Коли я ПРОЧИТАЮ книгу, я ВІДНЕСУ її до бібліотеки. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Таблиця 6 

Форми  утворення  доконаного  виду  дієслів 

Недоконаний вид (НДВ) 

(що робити?) 

Доконаний вид (ДВ) 

(що зробити?) 

писати НАписати 

читати ПРОчитати 

малювати НАмалювати 

робити Зробити 

слухати ПОслухати 

дивитися ПОдивитися 

співати ЗАспівати 

думати ПОдумати 

вивчАти вивчИти 

повторЮВАти повторИти 

відпочИВАти відпочИти 

записУВАти записАти 

говорити сказати 

брати взяти 

ловити піймати 

виміря ти ви міряти 

склика ти скли кати 

розкида ти розкидати 

 

Завдання 16. Напишіть інфінітив ДВ. 

Писати – …, читати – …, робити – …, думати – …, повторювати – 

…, говорити – …, брати – …, ловити – …, думати – …, купувати – …, 

дивитися – …, слухати – …, вивчати – …, чекати –…, бачити – …, 

готувати – …, розуміти – …, виправляти – …, давати – …  
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Таблиця 7 

Значення  недоконаного  та  доконаного  видів  дієслів 

Недоконаний вид (НДВ) 

(що робити?) 

Доконаний вид (ДВ) 

(що зробити?) 

1. Процес, факт 
1. Наявність або відсутність 

результату 

– Що ти РОБИВ у неділю?  

– Я ПИСАВ статтю. 

– А що РОБИШ зараз?  

– Зараз я ВИПРАВЛЯЮ помилки. 

– Ти ЗРОБИВ вчора все, що 

запланував?  

– Так, я НАПИСАВ статтю.  

– Ні, я тільки НАПИСАВ статтю, 

але ще не ВИПРАВИВ помилки. 

2. Дія, що повторюється 
2. Дія, що відбувається тільки один 

раз 

Слова-помічники: часто, завжди, 

рідко, інколи, звичайно, три рази, 

кожного дня, місяця, тижня, … 

Слова-помічники: сьогодні, одного 

разу, раптом, несподівано, один 

раз, … 

– Ти завжди ЧИТАЄШ новини в 

Інтернеті? 

– Ні, раніше я ЧИТАВ їх кожного 

дня. А зараз я ЧИТАЮ тільки 

новини футболу. 

– Зазвичай, так. Але сьогодні я 

ПРОЧИТАВ тільки новини 

футболу. 

3. Тривалість дії 3. Тривалість / швидкість дії 

Слова-помічники: довго, цілий 

день, місяць, рік; 15 хвилин, годину, 

рік… 

Слова-помічники: швидко, вже, 

добре, прийменник ЗА + день, 

місяць, рік; 15 хвилин, годину, … 

– Ти довго ПИСАВ курсову 

роботу? 

– Так, я ПИСАВ її цілий тиждень. 

– За скільки часу ти НАПИСАВ 

домашню роботу?  

– Я НАПИСАВ її за 2 години. 
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Продовження табл. 7 

Недоконаний вид (НДВ) 

(що робити?) 

Доконаний вид (ДВ) 

(що зробити?) 

4. Одночасні дії 4. Послідовні дії 

– Коли Мехмет ПИСАВ домашні 

вправи, Лейла ГОТУВАЛА вечерю. 

– Коли Мехмет НАПИСАВ домашні 

вправи, він ДОПОМІГ Лейлі 

приготувати вечерю. 

Заперечення 

Особа не працювала  

і не буде працювати 

Особа працює,  

але ще не завершила дію 

Олена НЕ ПИСАЛА завдання. (= 

Олена не робить завдання. 

Завдання немає.) 

Олена НЕ НАПИСАЛА завдання. (= 

Олена пише завдання, але ще не 

завершила. Завдання є.) 

 

Завдання 17. Читайте дієслова у минулому часі доконаного виду.  

Прочитати. Вчора прочитав, прочитала, прочитали.  

Написати. Написав. Написала. Написали.  

Зробити. Зробив, зробила, зробили.  

Послухати. Послухав, послухала, послухали.  

Побачити. Побачив, побачила, побачили.  

Зрозуміти. Зрозумів, зрозуміла, зрозуміли.  

Зачекати. Зачекав, зачекала, зачекали.  

Вивчити. Вивчив, вивчила, вивчили.  

Сказати. Сказав, сказала, сказали.  

Взяти. Взяв, взяла, взяли. 

Прожити. Прожив, прожила, прожили. 

Віддати. Віддав, віддала, віддали. 

Змогти. Зміг, змогла, змогли. 

Піти. Пішов, пішла, пішли. 

Поїхати. Поїхав, поїхала, поїхали. 

Подивитися. Подивився, подивилася, подивилися.  

Навчитися. Навчився, навчилася, навчилися. 

Підготуватися. Підготувався, підготувалася, підготувалися. 
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Змістовий  модуль  4  (20  годин) 

ІМЕННИКО-ВІДМІНКОВА  СИСТЕМА 

МИНУЛИЙ  ТА  МАЙБУТНІЙ  ЧАС  ДІЄСЛІВ  НДВ  ТА  ДВ 

 

ІМЕННИКИ,  ЗАЙМЕННИКИ  ТА  ПРИКМЕТНИКИ 

У  ДАВАЛЬНОМУ  ВІДМІНКУ  (КОМУ?  ЧОМУ?) 

Таблиця 8 

Давальний  відмінок  іменників  (кому?  чому?) 

Питання: кому? 

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 

–У / –ОВІ,  

–Ю / –ЕВІ, –Ю / –ЄВІ 
– І / –Ї –У / –Ю 

дати 

студентУ  

подарувати 

сестрІ 
скільки 

років 

деревУ? 

(студентОВІ) бабусІ містУ? 

дідусЮ (дідусЕВІ) подрузІ селУ? 

викладачУ матерІ  морЮ 

(викладачЕВІ) МаріЇ радіти завданнЮ 

героЮ (героЄВІ) ЮліЇ  питаннЮ 

 

Запам'ятайте! 

 

га – зі: подруГА – подруЗІ 

ка – ці: дочКА – дочЦІ 

ха – сі: муХА – муСІ. 

 

Завдання 18. Читайте. Зверніть увагу на іменники у 

давальному відмінку. 

1. Оксана пише лист подрузі.  

2. Студенти складають залік викладачу (викладачеві).  

3. Батько купив смартфон сину (синові).  
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4. Секретар дав посвідку студентці.  

5. Тарас подарував бабусі теплий шарф.  

6. Я допомагаю брату (братові) написати твір.  

7. Марія показує сестрі нову сукню.  

8. Ахмед телефонує батькові кожного дня.  

9. Марк дав свій конспект товаришу (товаришеві).  

10. Ми написали лист матері й батьку. 

 

Завдання 19. Допишіть закінчення іменників. 

1. Омар показав новий телефон друг…  

2. Марта зателефонувала сестр…  

3. Ми склали іспит викладач…  

4. Марта завжди допомагає подру…  

5. Мати читає казки дитин…  

6. Вони часто пишуть листи батьк… 

7. Онур подарував квіти дівчин… 

8. Це пам’ятник геро…  

9. Ми дуже радіємо мор…  

10. Студент розповів про свою проблему декан…  

11. Друзі подарували красиву вазу Ганн… на день народження. 

 

Запам'ятайте! 

 

Сказати  кому?  ≠  Спитати  кого? 

 

Завдання 20. Напишіть речення за зразком. 

Зразок: Ганна сказала сестрі про канікули. 

Ганна спитала сестру про канікули. 

1. Декан сказав студенту про залік. – … 

2. Ми сказали брату про фільм. – …  

3. Подруга сказала Ганні про консультацію. – … 
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4. Мати сказала батькові про відпустку. – …  

5. Викладачка сказала Марії про екскурсію. – … 

6. Онур сказав другу про дискотеку. – … 

7. Оксана сказала Тарасу про конференцію. – …  

8. Студентка сказала викладачеві про курсову роботу. – … 

9. Батько сказав синові про подарунок на день народження. – …  

10. Марія сказала матері про відпочинок. – … 

Таблиця 9 

Особові  займенники  у давальному  відмінку 

Мені  

Тобі 

подобається українська мова, література, фізика, місто Київ, 

вулиця Хрещатик, червоне яблуко, тепле море. 

Йому 

Їй 

Нам 

Вам 

Їм  

 

Завдання 21. Відповідайте. 

1. Вам подобається Харків? 

2. Яке ще місто в Україні вам подобається? 

3. А яка вулиця в Харкові вам подобається? 

4. Вам подобається вулиця Пушкінська? 

5. Тобі подобається жити у гуртожитку? 

6. Їм подобається вчитися в університеті? А тобі? 

7. Студенту та студентці з Китаю подобається площа Свободи. Як 

ви гадаєте, площа Тяньаньмінь в Пекіні їм подобається більше? 

8. Це твій друг Тарас. Йому подобається вчитися на економічному 

факультеті? 

9. Марті подобається твій брат? А вона йому подобається? 

10. Кому подобається відпочивати на морі? 
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Таблиця 10 

КОМУ?  скільки  років? 

Мені  

Тобі  

Йому  

Їй 

20 років; 21 рік, 22 роки, 23 роки, 24 роки; 25 років, … 30 років. Нам 

Вам 

Їм  

Брату  

Сестрі  

 

Завдання 22. Відповідайте. 

1. Скільки Вам років? 

2. Скільки років Вашому батькові? 

3. Скільки років Вашій матері? 

4. Скільки років Вашому брату та Вашій сестрі? 

Таблиця 11 

Давальний  відмінок  прикметників 

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 

якому? –ОМУ якій? –ІЙ якому? –ОМУ 

Допомагати новОМУ 

другУ. 

Допомагати новІЙ 

подрузІ. 

НовОМУ містУ 

10 років. 

 

Завдання 23. Читайте. Зверніть увагу на прикметники у 

давальному відмінку. 

1. Ми подарували китайськОМУ другу квиток на футбол.  

2. Ганна дала арабськІЙ студентці свій словник.  

3. Декан сказав турецькОМУ студенту, що треба відвідувати всі 

заняття.  
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4. Я завжди говорю ріднОМУ батькові правду.  

5. Ми допомагаємо молодшОМУ брату та старшІЙ сестрі.  

6. СтаренькІЙ бабусі вже 80 років.  

7. СтарОМУ вчителю не подобається моя курсова робота.  

8. Вчора Ахмед показав новОМУ студенту та новІЙ студентці нашу 

аудиторію.  

9. Секретар дав посвідку туркменськОМУ першокурснику.  

10. Ми купили ліки хворОМУ другу. 

 

Завдання 24. Допишіть закінчення прикметників. 

1. Друзі подарували нов… студенту українсько-турецький словник.  

2. Наш… китайськ… подрузі подобається балет.  

3. Секретар сказав нов… студентці, що треба взяти посвідку. 

4. Остап допомагає турецьк… другу розв’язати складне завдання.  

5. Мурад завжди допомагає молодш… брату.  

6. Ми показали нашу фотовиставку стар… вчителю.  

7. Діти аплодували весел… клоуну.  

8. Національн… технічн… університету "ХПІ" 135 років.  

9. Моєму рідн… місту 501 рік.  

10. Скільки років твоєму молодш… брату? 

 

МИНУЛИЙ  ЧАС  ДІЄСЛІВ  ДВ 

 

Завдання 25. Напишіть інфінітив ДВ та форми минулого часу.  

Робити – …, говорити – …, слухати – …, співати – …, писати – …, 

дивитися – …, чекати – …, брати – …, читати – …, знайомитися – …, 

питати – …, відвідувати – …, обідати – …, відповідати – …, снідати – …, 

записувати – …, ловити – …, вивчати – …, купувати – …, бачити – …, 

навчатися – …, малювати – …, вечеряти – …, говорити – … 
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Завдання 26. Замість крапок поставте дієслова у формі 

минулого часу ДВ або НДВ.  

читати – прочитати 

1. Студенти цілий урок … новий текст. Коли вони … текст, вони 

почали відповідати на питання викладачки.  

2. Вчора Марта весь вечір … статтю відомого вченого. Вона … 

статтю, але не зрозуміла деякі формули.  

3. Ми … листа від нашого товариша, який зараз живе у Лівані. 

Тепер ми пишемо йому відповідь.  

4. Що ти робив у неділю? Ти … новий детектив? Ти вже його …? 

Дай мені! 

слухати – послухати 

1. – Ти … нову пісню Ріани?  

– Ні, я ще не ….  

2. – П’єр, ти … оперу Верді "Аїда"?  

– Так, я … її три рази. Чудова опера.  

3. Студенти … розповідь екскурсовода і почали розглядати 

експонати музею.  

4. Ганна … музику і мріяла про кохання.  

5. Спочатку ми … лекцію з хімії, а потім почали відповідати на 

питання викладача. Ми … цю лекцію 30 хвилин.  

вчити – вивчити 

1. – Ти довго … текст?  

2. – Лейла, ти вже … нові слова?  

– Ні, я … цілу годину, але не… 

3. Студенти, ви … вірші, які було задано вчора?  

4. Мехмет добре … теорію, але не зумів вирішити задачу.  

5. Ми довго … правила і тепер можемо добре писати диктанти. 
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Завдання 27. Читайте діалог.  

– Привіт, Мехмете! 

– Привіт, Мустафа. 

– Мехмете, ти написав листа батькам? 

– Ні, не написав. 

– Ти не написав чи не писав? 

– Я не писав, тому що не мав часу. Завтра у нас залік з фізики. 

Викладач дуже вимоглива людина. Він задав нам складне домашнє 

завдання. 

– Так ти ще не зробив це завдання? 

– Ні, я тільки прочитав теорію і вирішив одну задачу. Але ж треба 

вирішити ще три! 

– Нічого не розумію. Чому ти не підготувався до заліку? Я бачив 

тебе годину тому з Лейлою у кав’ярні. Добре. Не марнуй свій час! 

Готуйся! Тільки не забувай писати батькам. Вони ж хвилюються! 

Відповідайте  на  питання 

1. Мехмет написав листа батькам? 

2. Він не написав чи не писав листа? 

3. Чому він не писав листа? 

4. Що Мехмет робив? Що він вже зробив, а що ні? 

5. Де Мустафа бачив Мехмета годину тому? 

6. З ким Мехмет був у кав’ярні? 

7. Що сказав Мехмету Мустафа? 

 

Завдання 28. Читайте текст. 

Бібліотека  імені  В.Г. Короленко 

Минулого вівторку ми з друзями відвідали бібліотеку імені 

В.Г. Короленко – центральну бібліотеку міста Харкова. Це найбільша 

бібліотека Східної України. Її фонди нараховують більше 7 мільйонів 

примірників. 
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Бібліотека імені В.Г. Короленко була заснована у 1886 році. Вона 

має зв’язки з багатьма бібліотеками світу. Серед її партнерів бібліотека 

Конгресу США, національні бібліотеки Австрії, Німеччини, Куби, Канади, 

Туреччини, Угорщини, Польщі та ще багатьох країн світу.  

Протягом існування бібліотека отримала багато нагород, серед 

яких Почесний диплом Всесвітньої виставки в місті Льєж (Франція) в 

1905 році, почесні грамоти Верховної ради, Міністерства культури 

України та інші.  

Бібліотека імені В.Г. Короленко є однією з найбільш важливих 

наукових інституцій нашого міста. Вона допомагає формувати образ 

Харкова як Smart–міста, створює традиції масового читання серед 

харків’ян та студентів, що приїжджають сюди навчатися з усієї України та 

з інших країн світу. 

Наші студенти дуже радіють, що вчаться в такому великому 

науковому центрі Європи, як місто Харків. Ми здобудемо тут прекрасну 

освіту і станемо висококваліфікованими фахівцями. Батьки 

пишатимуться нами!  

Відповідайте  на  питання 

1. Яку бібліотеку відвідали студенти? 

2. Скільки примірників нараховують фонди бібліотеки імені 

В.Г. Короленко? 

3. Коли була заснована бібліотека? 

4. З бібліотеками яких країн вона має зв’язки? 

5. Які нагороди отримала бібліотека імені В.Г. Короленко? 

6. Що вона допомагає формувати як наукова інституція? 

7. Яку освіту здобудуть студенти у Харкові? 

8. Чи пишатимуться ними батьки? Чому? 

9. Яка найбільша бібліотека є у вашій країні? Скільки в неї книг? 

10. А ви користувалися фондами найбільшої бібліотеки вашої 

країни? 

11. Розкажіть, що ви дізналися про Харківську бібліотеку імені 

В.Г. Короленко. 
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МАЙБУТНІЙ  ЧАС  ДІЄСЛІВ  ДВ 

 

Завдання 29. Читайте дієслова доконаного виду в 

майбутньому часі.  

Прочитати. Завтра прочитаю, прочитаєш, прочитають.  

Написати. Напишу, напишеш, напишуть. 

Спитати. Спитаю, спитаєш, спитають. 

Зробити. Зроблю, зробиш, зроблять.  

Послухати. Послухаю, послухаєш, послухають.  

Побачити. Побачу, побачиш, побачать.  

Зрозуміти. Зрозумію, зрозумієш, зрозуміють.  

Зачекати. Зачекаю, зачекаєш, зачекають.  

Вивчити. Вивчу, вивчиш, вивчать.  

Сказати. Скажу, скажеш, скажуть.  

Взяти. Візьму, візьмеш, візьмуть.  

Піти. Піду, підеш, підуть. 

Поїхати. Поїду, поїдеш, поїдуть. 

Подивитися. Подивлюся, подивишся, подивляться.  

Навчитися. Навчуся, навчишся, навчаться.  

Підготуватися. Підготуюся, підготуєшся, підготуються. 

 

Завдання 30. Напишіть дієслова у майбутньому часі ДВ.  

Зробити – …, сказати – …, послухати – …, заспівати – …, 

написати – …, подивитися – …, зачекати – …, взяти – …, прочитати – …, 

познайомитися – …, запитати – …, відвідати – …, пообідати – …, 

відповісти – …, поснідати – …, записати – …, піймати – …, вивчити – …, 

купити – …, побачити – …, навчитися – …, намалювати – …, 

повечеряти – …, зрозуміти – …, прожити – …, підготуватися – … 
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Завдання 31. Дайте відповіді та напишіть речення за зразком. 

Зразок: – Ти НАПИСАВ листа батькам?  

– Ні, я НАПИШУ завтра. 

1. Ти прочитав текст? – …  

2. Ви зробили домашню роботу? – … 

3. Галю, ти вже вивчила вірш? – …  

4. Друзі, ви запросили Лейлу на концерт? – … 

5. Ти не знаєш, Онур купив собі словник? – … 

6. Марк, ти вже сказав друзям про екскурсію? – … 

7. Ви взяли підручники в бібліотеці? – … 

8. Ти спитав декана про іспит? – … 

9. Ви вже подивилися нову комедію, про яку ми говорили вчора? – … 

10. Вони вже купили теплі речі? – … 

11. Як ти гадаєш, він вивчив теорію? – … 

12. Марія, ти написала доповідь на наукову конференцію? – …  

 

Завдання 32. Замініть дієслова минулого часу на дієслова 

майбутнього часу, вживаючи прислівники.  

1.Оксана приготувала смачну вечерю. – … 

2. Ми сфотографували чудовий пам’ятник Тарасу Шевченку. – … 

3. Студенти спитали декана про канікули. – … 

4. Онур купив собі українсько-турецький словник. – … 

5. Марія побачилась із подругами у кав’ярні. – … 

6. Ми відвідали музей образотворчого мистецтва. – … 

7. Друзі привітали Лейлу із днем народження. – … 

8. Батько купив синові новий телефон. – … 

9. Ви добре вивчили нові слова. – … 

10. Студенти зрозуміли пояснення викладача. – … 

11. Наш університет відкрив новий старт-ап. – … 

Дієслова для вставок: завтра, наступної неділі, наступного року, 

потім, увечері. 
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Завдання 33. Поставте дієслова у форму ДВ чи НДВ.  

писати – написати 

Вчора ми … контрольну роботу з математики.  

А завтра … з фізики. 

читати – прочитати 

Викладачка … текст, а студенти уважно її слухають.  

Коли викладачка … текст, студенти почали відповідати на її 

питання. 

дивитися – подивитися 

Моя сестра любить … мультфільми.  

Я … фільм і почав готуватися до заліку. 

відпочивати – відпочити 

– Ти вже …?  

– Ні, я …, коли напишу листа друзям. 

розуміти – зрозуміти 

Ви завжди … те, що каже викладач?  

А сьогодні ви … тему "Прикметники"? 

снідати – поснідати 

Зараз ми … у студентській їдальні. 

А Ахмед та Марія вже… 

обідати – пообідати 

– Ти вже …?  

– Ні, я …, коли закінчу домашню роботу. 

складати – скласти 

Зараз наша група … залік. 

А група № 2 … його завтра. 

малювати – намалювати 

– Ти знаєш, Лейла дуже добре… 

– Вона пообіцяла, що … мій портрет. 

купувати – купити 

– Ти … новий смартфон, як планував?  

– Ні, я сподіваюся, що … його наступного тижня. Батьки як раз 

відправлять мені гроші. 
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Завдання 34. Читайте текст Знайдіть в тексті речення з 

дієсловами в майбутньому часі ДВ. Випишіть їх.  

У  бібліотеці  ХПІ 

Завтра наша група відвідає бібліотеку університету. Мурат спитав 

викладачку, чому саме ми підемо у бібліотеку, хіба ми побачимо щось 

нове? На його погляд, вся необхідна інформація є в Інтернеті. 

Ганна Петрівна розповіла, що бібліотека ХПІ не є звичайною 

бібліотекою, де містяться тільки підручники для студентів. Вона сказала, 

що бібліотека – це велика наукова інституція, з якою ми познайомимося 

завтра. Ми подивимося, як працюють відділи бібліотеки. Особливо нас 

зацікавили відділ рідкісних книг та рукописів, науковий відділ та відділ 

електронних ресурсів. Ми побачимо нову будівлю бібліотеки, яку 

відкрили зовсім недавно, у 2014 році.  

Ми були здивовані, коли дізналися, які багаті фонди має 

бібліотека нашого університету: в 12 книгосховищах зберігається 

1,5 мільйона книг, працює 6 абонементів. Студенти та викладачі ХПІ 

можуть відвідувати 10 читальних залів, оздоблених комп’ютерами. А ще 

ми зраділи, що бібліотека нашого університету має вихід на бібліотеки 

всіх світових університетів.  

Зараз ми зрозуміли, чому Ганна Петрівна організує нам цю 

екскурсію. Коли ми будемо навчатися на першому курсі, ми зможемо 

користуватися усіма ресурсами бібліотеки. Досвідчені фахівці нададуть 

нам допомогу в пошуках необхідної літератури. І взагалі, ми будемо 

читачами однієї з найкращих університетських бібліотек світу. 

Відповідайте  на  питання 

1. Що відвідає наша група завтра? 

2. Чому здивувався Мурат? 

3. Коли відкрили нову будівлю бібліотеки? 

4. Які відділи бібліотеки зацікавили студентів? 

5. Скільки книгосховищ має бібліотека? 

6. Скільки книг зберігається в них? 

7. Скільки читальних залів можуть відвідувати студенти та 

викладачі ХПІ? 

8. Чи можуть студенти-іноземці користуватися бібліотекою ХПІ? 

9. Чому зраділи студенти нашої групи? 
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ІМЕННИКИ,  ЗАЙМЕННИКИ  ТА  ПРИКМЕТНИКИ  

В  ОРУДНОМУ  ВІДМІНКУ  (З  КИМ?  З  ЧИМ?  КИМ?  ЧИМ?) 

 

Таблиця 12 

Орудний  відмінок  іменників 

Питання: ким? чим? з ким? з чим? 

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 

–ОМ / –ЕМ / –ЄМ –ОЮ / –ЕЮ / –ЄЮ –ОМ / –ЕМ / –ЯМ 

розмовляти з братОМ 
дружити з дівчинОЮ 

МаріЄЮ 
поряд з деревОМ, з 

морЕМ 
хоче бути викладачЕМ ходити вулицЕЮ, площЕЮ 

пишатися героЄМ поряд з аудиторіЄЮ ризикувати життЯМ 

 

 

Запам'ятайте! 

 

В жіночому роді: 

– після приголосного, крім Б, П, В, Ф, Р, перед Ю приголосний 

подвоюється: модель – з моделлю, ніч – ніччю, сіль – сіллю. 

– після Б, П, В, Ф, Р, перед Ю приголосний не подвоюється:  

з цікавістю, з любов’ю, з матір’ю. 

 

Завдання 35. Читайте. Зверніть увагу на іменники в орудному 

відмінку. 

А. Він хоче бути інженером, економістом, фізиком, лікарем, 

викладачем; маленький хлопчик мріє бути космонавтом, героєм; Ганна 

буде медсестрою; Марія мріє бути викладачкою. Я скоро буду 

студентом, а моя сестра Марта мріє бути артисткою. Раніше вона хотіла 

бути моделлю. 
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Б. Ми познайомилися з деканом, з викладачем, з секретарем, з 

Андрієм, з викладачкою, з її подругою, з Марією, з матір’ю Ганни, з 

Олесею. Він танцював з дівчиною, з подругою, з сестрою. Ми 

розмовляли з товаришем, з дідусем, з батьком, з братом. 

В. Хліб з маслом, салат з олією, чай з цукром, кава з молоком, 

піца з ковбасою та сиром, вода з газом, борщ зі сметаною, вареники з 

м’ясом, з картоплею, рис з рибою. 

Г. Писати крейдою на дошці, ручкою в зошиті, малювати олівцем. 

 

Таблиця 13 

Знайомитися / познайомитися  (з  ким?) 

Теперішній 

час 
Зараз 

Я знайомлюся 
зі студентОМ  

з викладачЕМ  

з героЄМ  

з дівчинОЮ  

з лікарЕМ  

з МаріЄЮ  

з університетОМ  

з факультетОМ  

з музеЄМ  

з країнОЮ УкраїнОЮ 

з містОМ ХарковОМ 

Ти знайомишся 

Він / вона знайомиться 

Ми знайомимося 

Ви знайомитеся 

Вони знайомляться 

Минулий 

час 
Вчора 

я, ти, він познайомився 

я, ти, вона познайомилася 

ми, ви, вони познайомилися 

Майбутній 

час 
Завтра 

я познайомлюся 

ти познайомишся 

вони познайомляться 

 

Завдання 36. Читайте. Зверніть увагу на вживання орудного 

відмінку. 

1. Ми познайомилися в університеті з деканом, з викладачем і 

викладачкою, зі студентом і студенткою, з Онуром, з Ахмедом, з Мартою, 

з Марією. 
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2. Ти вже познайомився з містом? З парком, з площею Свободи, з 

театром опери і балету, з екопарком, з садом Шевченко? 

3. Коли ти вже познайомишся з новою студенткою? Вона дуже 

вродлива дівчина. 

4. У неділю нас запросив до себе Антон. Ми познайомимося з його 

родиною: з його батьком, його матір’ю, з його сестрою та братом. 

 

Завдання 37. Допишіть закінчення іменників. 

1. На дискотеці Остап танцював з Тетян…, а Мурад з Марі…  

2. Мій брат вчиться в медичному університеті. Він буде лікар…  

3. Онур мріє зустрітися з батьк… та матір… 

4. Аптека знаходиться поряд з лікарн… 

5. Ми дуже любимо вареники з м’яс… та з картопл… 

6. Я п’ю чай з лимон…, а Заур любить чай з молок… 

7. Чому ти пишеш у зошиті олівц…? Пиши ручк…!  

8. Ти познайомився з новою викладачк…?  

9. Ти вже розмовляв з декан…? Він дозволив тобі складати залік 

достроково?  

10. Ти кажеш, що познайомився з моделл…? Де ти її зустрів? 

 

Таблиця 14 

Особові  займенники  в  орудному  відмінку 

Я  Мурад танцював зі МНОЮ. 

Ти Ганна танцювала з ТОБОЮ. 

Він Марта танцювала з НИМ. 

Вона Ахмед танцював з НЕЮ. 

Ми Нові студенти танцювали з НАМИ. 

Ви Вони танцювали з ВАМИ. 

Вони Ми танцювали з НИМИ. 
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Змістовий  модуль  5  (16  годин) 

ІМЕННИКО-ВІДМІНКОВА  СИСТЕМА.  СКЛАДНІ  РЕЧЕННЯ 

 

ОРУДНИЙ  ВІДМІНОК  ПРЕДИКАТИВНИЙ 

 

Таблиця 15 

Орудний  відмінок  іменників  (ким?) 

Дієслова 
Чоловічий рід Жіночий рід 

–ОМ / –ЕМ –ОЮ / –ЕЮ / –Ю 

Бути (стати працювати) 

інженерОМ викладачкОЮ 

викладачЕМ продавчинЕЮ 

лікарЕМ моделлЮ 

 

Таблиця 16 

Орудний  відмінок  прикметників 

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 

з яким? –ИМ з якою? –ОЮ з яким? –ИМ 

Розмовляти з новИМ 

другом. 

Танцювати з новОЮ 

подругою. 

Хліб з вершковИМ 

маслом. 

 

Завдання 38. Читайте. Зверніть увагу на прикметники в 

орудному відмінку. 

1.Студенти познайомилися з новим деканом.  

2. Ми розмовляли зі старим дідусем.  

3. На дискотеці Ахмед танцював з красивою дівчиною.  

4. Мій брат хоче бути інженером, а я мрію стати дитячим лікарем.  

5. Мурад працює програмістом у банку.  

6. Ти завжди снідаєш хлібом з вершковим маслом та сиром. Не 

боїшся погладшати?  
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7. Марта п’є каву з цукром та свіжим молоком, а я з лимоном.  

8. Дитина намалювала море жовтим олівцем, а небо – червоним. 

А як треба? Треба блакитним або синім.  

9. Книжковий магазин знаходиться поряд зі станцією метро 

"Університет".  

10. Ми побачилися на вечері з першою вчителькою. 

 

Завдання 39. Відповідайте, вживаючи слова у дужках. 

1. З ким ви познайомилися в Харкові? (новий друг, китайська 

дівчина, молодий викладач, турецький студент, африканська студентка). 

2. З ким твій друг танцював на дискотеці? (красива дівчина, гарна 

студентка, молода викладачка, старша сестра). 

3. З ким ви зустрілися в парку? (старенький дідусь, шкільний 

вчитель, старий товариш, шкільна подруга, молода викладачка). 

4. З ким ви живете у гуртожитку у сусідній кімнаті? (африканський 

студент, молодий аспірант, китайський стажист, індійська подруга, 

арабська студентка). 

 

Завдання 40. Допишіть закінчення прикметників. 

1. Тарас Шевченко був видатн… українськ… поетом.  

2. Леонід Каденюк був перш… українськ… космонавтом.  

3. Моцарт був геніальн… австрійськ… композитором.  

4. Мій брат працює дитяч… лікарем. 

5. Ганна стала відом… артисткою.  

6. Ми любимо хліб з вершков… маслом.  

7. Оксана снідає круасаном з яблучн… соком.  

8. Ти взяв пляшку з газован… водою? Краще бери з негазован…  

9. Ви вже розмовляли з нов… деканом?  

10. Ти бачився зі стар… вчителькою? 

11. Де ви зустрілися з китайськ… стажистом? В деканаті? 

12. З ким ви познайомилися на дискотеці, з красив… дівчиною?  
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Завдання 41. Читайте текст. 

Вчора ми з Мурадом снідали у кав’ярні. Мурад – студент із 

Туреччини. Він сказав, що у нього на батьківщині дуже смачна кава. Її 

п’ють без молока і без цукру. Мурад додав, що кава має бути чорна, як 

ніч, і міцна, як любов. А я українець, я теж дуже люблю каву, але ж із 

цукром та з молоком.  

Крім кави, я взяв пиріжки з м’ясом і капустою. Мурад взяв собі 

пиріжки з картоплею і варенням. Зазвичай я беру вареники з сиром або з 

вишнею. Але, на жаль, їх вже не було. Я розповів Мураду, що вареники – 

це національна українська страва. Є вареники з м’ясом, з картоплею, з 

капустою та інші. А улюблений український суп – це борщ. Його зазвичай 

їдять із сметаною та часником. 

Мурад сказав, що українська кухня дуже йому подобається. 

Відповідайте  на  питання 

1. Де вчора снідали студенти? 

2. Хто такий Мурад? 

3. З якої Мурад країни? 

4. Яку каву п’ють у Туреччині?  

5. А яку каву люблять українці? 

6. Що друзі взяли собі крім кави? 

7. Які вареники я беру зазвичай? 

8. Що я розповів Мураду про вареники? 

9. Як зветься улюблений український суп? 

10. З чим їдять борщ в Україні? 

11. А вам подобається борщ із сметаною? 

12. Які ваші національні страви? Розкажіть про них. 

13. А ви куштували раніше українські страви? 

 



35 
 

ВІДМІНЮВАННЯ  ІМЕННИКІВ  У  МНОЖИНІ 

 

Таблиця 17 

Відмінювання  іменників  у  множині 

Відмінок 
Чоловічий 

рід 

Жіночий 

рід 

Середній  

рід 
Множина 

Називний 

хто? що? 

–И, –І, –Ї; –А, –Я 

студент   студентИ 

лікар   лікарІ 

товариш   товаришІ 

вчителЬ   вчителІ 

музей   музеЇ 

 студенткА  студенткИ 

 будівлЯ  будівлІ 

 площА  площІ 

 аудиторіЯ  аудиторіЇ 

  словО словА 

  морЕ морЯ 

  завданнЯ завданнЯ 

Родовий 

кого? чого? 

–ІВ, –ЇВ; –ЕЙ, –ІЙ; (Ь) 

студент   студентІВ 

товариш   товаришІВ 

вчителЬ   вчителІВ 

музей   музеЇВ 

 книгА  книг 

 

 



36 
 

Продовження табл. 17 

Відмінок 
Чоловічий 

рід 

Жіночий 

рід 

Середній  

рід 
Множина 

Родовий 

кого? чого? 

 студенткА  студентОК 

 аудиторіЯ  аудиторІЙ 

  містО міст 

  морЕ морІВ 

  плечЕ плечЕЙ 

  завданнЯ завданЬ 

Давальний  

кому? чому? 

–АМ, –ЯМ 

студент   студентАМ 

вчителЬ   вчителЯМ 

 студенткА  студенткАМ 

 аудиторіЯ  аудиторіЯМ 

  містО містАМ 

  завданнЯ завданнЯМ 

Знахідний 

кого? що? 

КОГО = Р.в. 

ЩО = Н.в. 

Орудний 

ким? чим? 

–АМИ, –ЯМИ, –ИМА 

студент   студентАМИ 

вчителЬ   вчителЯМИ 

   студенткАМИ 

 аудиторіЯ  аудиторіЯМИ 

  завданнЯ завданнЯМИ 
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Продовження табл. 17 

Відмінок 
Чоловічий 

рід 

Жіночий 

рід 

Середній  

рід 
Множина 

Місцевий 

на / в / у кому? 

на / в / у чому? 

–АХ, –ЯХ 

студент   на студентАХ 

вчителЬ   на вчителЯХ 

музей   в музеЯХ 

 студенткА  на студенткАХ 

 аудиторіЯ  в аудиторіЯХ 

  містО в містАХ 

  завданнЯ в завданнЯХ 

 

Завдання 42. Читайте. На які питання відповідають іменники у 

множині. 

1. У Харкові багато університетів, шкіл, театрів, музеїв, бібліотек.  

2. В Україні є кілька міст, де навчаються іноземні студенти.  

3. Ми часто пишемо листи та телефонуємо батькам, братам та 

сестрам.  

4. Ти телефонуєш друзям і подругам на свята?  

5. Остап любить читати книги, журнали, газети, дивитися новини 

та спортивні програми.  

6. Ганна добре розв’язує задачі з математики.  

7. Я дуже люблю батьків, братів і сестер.  

8. Треба уважно слухати викладачів на уроці.  

9. Мої друзі хочуть стати викладачами, лікарями, інженерами та 

економістами.  

10. Ми вчимося в аудиторіях та лабораторіях університету.  

11. Студенти зробили небагато помилок в завданнях і тестах.  

12. Мої друзі та подруги живуть в різних країнах на всіх 

континентах. 
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Завдання 43. Допишіть закінчення іменників. 

1. Іноземні студенти, які навчаються в Харкові, стануть інженер…, 

економіст…, викладач…, лікар…, артист… 

2. Студенти багато займаються в бібліотек…, вдома та в 

аудитор… 

3. Після закінчення вони будуть працювати на завод…, в банк…, в 

школ… і коледж…, в лікарн… і в поліклінік…  

4. Іноземні студенти відвідали багато театр… і музе…, парк… і 

зоопарк… 

5. Вони також побували в різних міст… України: Києві, Львові, Одесі. 

6. Їхні батьки живуть в багатьох країн… світу. 

7. Студенти часто пишуть листи та телефонують своїм подруг… і 

друз… 

8. Іноземці добре розуміють своїх викладач… 

9. На уроці студенти розв’язують складні задач…, відповідають на 

питанн…, пишуть нові слов… 

10. У неділю вони відпочивають у парк…, танцюють на вечірк…, 

п’ють каву у кав’ярн… 

 

Завдання 44. Читайте текст. Знайдіть іменники у множині. 

Сьогодні Мустафа вирішив попрацювати в читальному залі 

університетської бібліотеки. Коли він прийшов у бібліотеку, то був 

вражений. Виявилося,що там був не один, а багато читальних залів. 

Дівчина на рецепції спитала Мустафу, на якому факультеті він 

навчається. Вона розповіла, що кожний факультет університету має свій 

зал, де студентам можна взяти книги за своїм фахом. 

Коли Мустафа знайшов зал свого факультету, він був вражений: 

тисячі книг – підручників, посібників, словників, які необхідні для 

навчання. Є там теж художня література різними мовами.  

У бібліотеці нашого університету є зв'язок з каталогами всіх 

кращих бібліотек світу. Мустафа дуже зрадів, що має можливість 

здобути вищу освіту в Національному технічному університеті "ХПІ". 
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ВІДМІНЮВАННЯ  ПРИКМЕТНИКІВ  У  МНОЖИНІ 

Таблиця 18 

Відмінювання  прикметників  у  множині 

Відмінок Питання 
Відмінкові  форма  множини  

(для  всіх  родів) 

Називний які? 
чорнІ, синІ,  

безкраЇ 

зошити, олівці, книги,  

моря 

Родовий яких? 
чорнИХ, синІХ 

безкраЇХ 

зошитів, олівців, книг, 

морів 

Давальний яким? 
чорнИМ, синІМ 

безкраЇМ 

зошитам, олівцям, книгам,  

морям 

Знахідний як Н.в. або Р.в. 

Орудний якими? 
чорнИМИ, синІМИ 

безкраЇМи 

зошитами, олівцями, 

книгами, морями 

Місцевий на яких? 
на чорнИХ, на синІХ 

на безкраЇХ 

зошитах, олівцях, книгах,  

морях 

 

Завдання 45. Читайте. Зверніть увагу на прикметники у 

множині. 

1. Ахмед збирає марки. В нього є нові красиві марки з різних країн 

світу. 

2. Діти малюють червоними, синіми, жовтими, зеленими олівцями. 

3. Студенти радіють зимовим канікулам, весняним святам. 

4. На безкраїх полях зібрано добрий врожай. 

5. Українці живуть у великих містах і маленьких селах рідної 

країни. 

6. В Харкові навчається багато іноземних студентів. Вони вчаться 

в вищих та середніх навчальних закладах. 

7. Іноземні студенти вивчають різні дисципліни, складають заліки 
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та іспити, беруть участь у спортивних змаганнях та творчих конкурсах. 

8. У неділю ми гуляли красивими алеями саду Шевченко, 

милувалися різнокольоровими квітами, чудовими фонтанами й 

альтанками. 

 

Завдання 46. Читайте. Знайдіть прикметники у множині. 

Україна 

Україна – це одна з найбільших європейських держав. Вона межує 

з багатьма європейськими країнами: з Польщею, Словаччиною, з 

Молдовою, Румунією, з Білоруссю та Росією.  

Більшість населення України живе в містах. Найбільшими містами 

є Київ (столиця держави), Харків, Одеса, Донецьк, Дніпро, Львів, 

Запоріжжя. Україна багата на ліси, степи й річки. Найбільші ліси ростуть 

на півночі і заході країни. На півдні розкинулися безкрайні степи. На 

заході розташовані Карпатські гори, а на півдні – Кримські гори. Гори в 

Україні не дуже високі, але красиві. Тому вони стали улюбленим місцем 

відпочинку українців і гостей з різних країн. В Україні є багато великих і 

маленьких річок. Найбільші – Дніпро, Дунай, Дністер, Десна. На півдні є 

моря – велике Чорне і невелике Азовське. Вони мають важливе 

значення для економіки української держави. 

Клімат в Україні м’який. Найтепліше на півдні і на всьому 

узбережжі Чорного й Азовського морів. Тому тут розташувалися міста-

курорти з сучасними санаторіями, готелями, будинками відпочинку. 

Відповідайте  на  питання 

1. З якими країнами межує Україна? 

2. Які великі міста України ви знаєте? 

3. Що ви дізналися про природу України? 

4. Які річки, моря України ви можете назвати? 

5. Який клімат в Україні? 

6. Де в Україні розташувалися міста-курорти, чому? 
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СКЛАДНІ  РЕЧЕННЯ 

 

Складне речення – це речення, яке має дві або більше 

граматичних основ, тобто складається з двох або більше простих 

речень. 

Складні речення поділяють на три види: складні безсполучникові, 

складні сполучникові (складносурядні, складнопідрядні) і складні з 

різними видами зв'язку. 

Засобами зв'язку між частинами складного речення є зміст, 

інтонація, сполучники й сполучні слова. 

Між частинами складного речення можуть стояти такі розділові 

знаки: кома, двокрапка, тире, крапка з комою. Є випадки, коли розділових 

знаків між частинами складного речення немає. 

Залежно від способу поєднання частин складні речення 

поділяються на:  

1. Складне сполучникове речення – це таке складне речення, 

між частинами якого є сполучник сурядності чи підрядності або сполучне 

слово. 

Наприклад: Змінюватимуться часи, АЛЕ пісня завжди 

залишатиметься душею української нації. 

(Сполучниковий зв'язок; сполучник АЛЕ). 

Степанко радий старатися, ХОЧ і страшнувато 

було. (Сполучниковий зв'язок; сполучник ХОЧ). 

Вона не знала, ЩО й думати. (Сполучниковий 

зв'язок; сполучне слово ЩО). 

Складні сполучникові речення, у свою чергу, поділяють на два 

види: складносурядні та складнопідрядні. 

Складносурядне речення – це складне речення, що складається 

з рівноправних частин. Частини речення рівноправні, незалежні й 

поєднані сполучниками сурядності. 
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Сполучники сурядності: І, Й, ТА, А, АЛЕ, ПРОТЕ, ОДНАК, ЗАТЕ, 

ЧИ, АБО, НЕ ТЕ, ЧИ НІ … НІ, ТО … ТО, НЕ ТО … НЕ ТО та інші. 

Наприклад: Василько показав свій щоденник, І дід посміхнувся. 

Складнопідрядне речення – це складне речення, що 

складається із залежних одна від одної частин. Одна частина його є 

головною, друга залежною – підрядною; пов'язані вони сполучниками 

підрядності або сполучними словами; від головної частини до підрядної 

можна поставити запитання. 

Сполучники підрядності: ЩО, ЩОБ, ЯК, НАЧЕ, НІБИ, ЯКБИ, 

ЯКЩО. 

Сполучні слова – це самостійні частини мови: займенники, 

прислівники: ЯКИЙ, КОТРИЙ, ЧИЙ, ЩО, ЯК, ДЕ, КОЛИ, ЗВІДКИ, КУДИ. 

Наприклад: Василько показав свій щоденник (з якою метою?), 

ЩОБ дід йому повірив. 

2. Складне безсполучникове речення – це таке складне 

речення, частини якого поєднуються без сполучників за допомогою 

смислових та інтонаційних зв’язків. 

Наприклад: Якісь таємничі, тривожні, болючі чуття опановують 

його серце під час молитви; ЩОСЬ щемить у нього 

в глибині душі.  

3. Складне речення з різними видами зв'язку – це таке складне 

речення, що складається з трьох і більше частин, які можуть бути 

поєднані різними видами зв'язку: сурядним і підрядним, сполучниковим і 

безсполучниковим. 

Наприклад: Небо розквітало неквапно, НАЧЕ стягнуто було з 

нього мережану заслону, погасли зірки, І незвідь-куди 

пропав блідий місяць. (У цьому реченні є 

сполучниковий підрядний зв'язок-сполучник НАЧЕ; 

безсполучниковий зв'язок; сполучниковий сурядний 

зв'язок-сполучник І). 
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Складні  речення  причини  і  наслідку 

 

Запам'ятайте! 

 

Мій батько – інженер, ТОМУ я теж хочу стати інженером. 

Я хочу стати інженером, ТОМУ ЩО мій батько інженер. 

 

Завдання 47. Читайте. Зверніть увагу на вживання 

синонімічних моделей. 

1. Онур захворів, тому він не прийшов на урок. – Онур не прийшов 

на урок, тому що він захворів.  

2. Я дуже люблю музику, тому часто відвідую оперний театр. – Я 

часто відвідую оперний театр, тому що дуже люблю музику.  

3. Мої друзі грають у футбол, тому вони постійно ходять на 

стадіон. – Мої друзі постійно ходять на стадіон, тому що вони грають у 

футбол.  

4. Ганна любить свою стареньку бабусю, тому вона кожний день 

провідає її. – Ганна кожний день провідає свою стареньку бабусю, тому 

що дуже любить її.  

5. Він дуже любить море, тому він кожний рік відпочиває там. – Він 

кожний рік відпочиває на морі, тому що він дуже любить море. 

 

Завдання 48. Замініть речення зі значенням причини на 

речення зі значенням наслідку. 

1. Марта прийшла у бібліотеку, тому що хоче взяти підручник з 

фізики. – … 

2. Ахмед не був на заліку, тому що він захворів. – … 

3. Студенти вивчають математику, тому що вони майбутні 

інженери. – … 

4. Лейла купила українсько-арабський словник, тому що вона 

говорить арабською. – … 



44 
 

5. Ми не хочемо йти в парк, тому що погана погода. – … 

6. Марія буде лікаркою, тому що її мати – лікарка. – … 

 

Складні  речення  з  підрядною  з’ясувальною  частиною 

 

В складних реченнях з підрядною з’ясувальною частиною 

використовуються сполучні слова: ЗВІДКИ, КОЛИ, КУДИ, ЩО, ЩОБ, ЯК. 

Наприклад: Марк подумав, ЩО завтра буде екскурсія.  

Ми не знаємо, КУДИ ми підемо, в зоопарк чи в музей. 

Хто знає, КОЛИ починається екскурсія? 

Ви знаєте, ЯК звуть екскурсовода? 

Я не знаю, ЗВІДКИ приїхав цей студент. 

Ми бажаємо, ЩОБ ви поїхали з нами на відпочинок. 

 

Завдання 49. Читайте. Зверніть увагу на вживання 

сполучників. 

1. Марія бачила, що друзі пишуть твір.  

2. Я не знаю, де живе Лейла.  

3. Ти чув, коли завтра залік?  

4. Ти знаєш, як звуть ту гарну дівчину?  

5. Мої друзі не знають, куди поїдуть влітку.  

6. Мої батьки вважають, що я буду добрим лікарем.  

7. Наша викладачка сказала, коли будуть канікули.  

8. Я не розумію, як розв’язувати цю складну задачу.  

9. Ти не знаєш, де вони будуть жити в Києві?  

10. Ми ще не вирішили, куди поїдемо на канікули.  

11. Я хочу, щоб ви пішли зі мною.  

12. Ми бажаємо, щоб завтра було тепло.  

13. Ти не знаєш, звідки приїхала ця вродлива дівчина? 



45 
 

Завдання 50. Напишіть потрібні сполучники. 

1. Ми не знаємо, … живе Ганна. 

2. Ти не бачив, … пішов декан? 

3. Аліна знає, … звати нову студентку. 

4. Ви чули, … буде залік? 

5. Викладач сказав, … завтра буде модульна робота. 

6. Батьки написали мені, … ми поїдемо відпочивати влітку. 

7. Декан повідомив, … скоро будуть збори. 

8. Ми не бачили, … пішов Онур. 

9. Ми не бачили, … прийшов Онур. 

10. Ми не чули, … почався урок. 

11. Я хочу, … ви написали мені лист. 

12. Ми просимо, … ви купили нам овочі. 

13. Він бажає, … ми поїхали в Київ разом. 

14. Викладачка розповіла, … приїхали нові студенти. 
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