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ВСТУП 

 
Граматична тема "Види дієслів" завжди вважалася однією із 

складніших в методиці викладання української мови як іноземної. Ця 

тема вимагає не лише багато часу на детальне вивчення, а й певної 

систематизації. 

Процес вивчення української мови іноземними студентами 

потребує достатньої кількості навчальних матеріалів з різних аспектів 

викладання мови. 

В навчально-методичному посібнику "Види дієслів" подано 

теоретичний та практичний матеріал, який відповідає навчальній 

програмі з української мови для іноземних студентів (рівень А1–А2). 

Учням запропонована велика кількість завдань, тренувальних 

вправ, які дозволяють збалансувати знання та вміння студентів. 

Тренувальні вправи доцільно використовувати не тільки як засіб 

формування навичок, але й як засіб перевірки та самоперевірки якості 

оволодіння теоретичними поняттями. 

Всі розділи посібника супроводжуються великою кількістю вправ 

і завдань. Все це має за мету перевести українську дієслівну лексику з 

пасивного запасу в активний. 

Навчально-методичний посібник "Види дієслів" орієнтований на 

початковий та середній етапи навчання. Матеріали посібника можна 

використовувати як під час аудиторної семестрової роботи, так і під 

час самостійної. 

Посібник призначено для філологів, перекладачів та викладачів 

української мови як іноземної в якості довідкового матеріалу. 
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РРРОООЗЗЗДДДІІІЛЛЛ      111   

СПОСОБИ  УТВОРЕННЯ  ТА  ВЖИВАННЯ 
ДІЄСЛІВ  НЕДОКОНАНОГО  І  ДОКОНАНОГО  ВИДУ  (НСВ – ДВ) 

 

Дієслова недоконаного виду (НДВ) можуть вживатися в 

минулому, теперішньому і майбутньому часі.  

Наприклад: Студенти читають текст. Вчора вони також 

читали текст. Завтра ми будемо читати (читатимемо) текст. 
Дієслова НДВ вживаються в теперішньому часі: 

1. Коли говориться про дію, яка триває зараз, у цей момент. 

2. Коли говориться про дію, яка робиться регулярно, часто або 

завжди. 

Прочитайте текст і зверніть увагу на вживання дієслів. 

Зараз урок української мови. Ми сидимо в аудиторії і слухаємо 
викладача. Він пояснює нову граматику. Потім ми читаємо, пишемо, 

повторюємо нові слова. Так ми працюємо щодня, окрім суботи і неділі. 

Дієслова НДВ вживаються в минулому часі, коли говориться 

про дію, що тривала в минулому, але про результат якої ми не знаємо 

або для нас він не важливий. 

Прочитайте текст і зверніть увагу на вживання дієслів. 

Учора ми з друзями ходили у парк. Там ми слухали музику, 

танцювали, пили каву, їли морозиво. Ввечері ми дивилися фільм у 

кінотеатрі. 

Дієслова НДВ вживаються в майбутньому часі, коли 

говориться про дію, яку планують робити, але про результат цієї дії ми 

не знаємо. 

Прочитайте текст і зверніть увагу на вживання дієслів. 

Завтра наша група буде складати іспит. Під час іспиту студенти 

будуть писати контрольну роботу, читатимуть текст, 

відповідатимуть на запитання. 
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Дієслова доконаного виду (ДВ) означають наявність або 

відсутність результату. Результат ми можемо мати, коли дія закінчена 

або коли дію планується закінчити обов’язково. Таким чином, дієслова 

ДВ вживаються тільки у минулому або майбутньому часі. 

Дієслова ДВ використовуються в минулому часі: 

1. Коли говориться про одну результативну дію, яка вже 

закінчилася. 

2. Коли говориться про кілька послідовно завершених дій. 

Прочитайте текст і зверніть увагу на вживання дієслів. 

Вчора ми добре попрацювали на уроці. Кожен старанно 

зробив свою роботу. Фатіма написала невеликий текст про себе. 

Юнес прочитав і переклав нові слова. Потім викладач перевірила 
наші роботи. 

Дієслова ДВ використовуються в майбутньому часі: 
1. Коли говориться про результативну дію, яку збираються 

робити і обов’язково закінчити. 

2. Коли говориться про кілька послідовних дій, які плануємо 

закінчити одну за одною. 

Прочитайте текст і зверніть увагу на вживання дієслів. 

Завтра ми добре попрацюємо на уроці. Всі студенти зроблять 

свою роботу. Фатіма напише текст, Юнес прочитає та перекладе нові 
слова. Емір і Кайра запишуть в зошиті нову граматику. Потім викладач 

перевірить наші зошити. 
 

ЗЗЗАААПППАААМММ '''ЯЯЯТТТАААЙЙЙТТТЕЕЕ!!! 
v Слова читати, робити, писати називають дію без 

результату.  
Це дієслова недоконаного виду (НДВ). 

v Слова прочитати, зробити, написати називають дію з 
результатом. 

Це дієслова доконаного виду (ДВ). 
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ЗЗЗВВВЕЕЕРРРНННІІІТТТЬЬЬ      УУУВВВАААГГГУУУ!!!   
Дієслова доконаного виду (ДВ) ніколи не вживаються в 

теперішньому часі, тому що теперішній час – це дія, яка відбувається в 

момент мовлення або ж постійно, регулярно. 

Прочитайте текст і знайдіть в ньому дієслова. 

Це університет. Студенти сидять в аудиторії і слухають 

викладача. Зараз урок української мови. Викладач пояснює нову 

граматику: недоконаний та доконаний вид українського дієслова. Всі 

уважно слухають, тому що це дуже важлива і важка тема. Викладач 

пише на дошці для кожного дієслова недоконаного виду його пару – 

дієслово доконаного виду. Сьогодні студенти зрозуміли, що одне 

українське дієслово – це завжди два слова!  

 

ТАКИМ ЧИНОМ, ДІЄСЛОВА НЕДОКОНАНОГО ВИДУ (НДВ) 
ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ДІЄСЛІВ ДОКОНАНОГО ВИДУ (ДВ) 
ПРЕФІКСАМИ АБО СУФІКСАМИ. 

Таблиця 1 

СПОСОБИ  УТВОРЕННЯ  ВИДОВИХ  ПАР  ДІЄСЛІВ 

Недоконаний вид 

що робити? 

Доконаний вид 

що зробити? 

читати 

писати 

малювати 

готувати(ся) 

вітати(ся) 

вчити 

пити 

прати 

лікувати(ся) 

питати 

ПРОчитати 

НАписати 

НАмалювати 

ПРИготувати(ся) 

ПРИвітати(ся) 

ВИвчити 

ВИпити 

ВИпрати 

ВИлікувати(ся) 

ЗАпитати 
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телефонувати 

губити 

хворіти 

цікавитися 

робити 

радіти 

розуміти 

їсти 

подобатися 

фотографувати(ся) 

будувати 

слухати 

думати 

бачити(ся) 

дивитися 

дарувати 

дякувати 

мити 

чистити 

прасувати 

радити(ся) 

дзвонити 

снідати 

обідати 

вечеряти 

кохати 

обіцяти 

знайомитися 

бажати 

гуляти 

ЗАтелефонувати 

ЗАгубити 

ЗАхворіти 

ЗАцікавитися 

Зробити 

Зрадіти 

Зрозуміти 

З’їсти (Поїсти) 

Сподобатися 

Сфотографувати(ся) 

ПОбудувати (Збудувати) 

ПОслухати 

ПОдумати 

ПОбачити(ся) 

ПОдивитися 

ПОдарувати 

ПОдякувати 

ПОмити 

ПОчистити 

ПОпрасувати 

ПОрадити(ся) 

ПОдзвонити 

ПОснідати 

ПОобідати 

ПОвечеряти 

ПОкохати 

ПОобіцяти 

ПОзнайомитися 

ПОбажати 

ПОгуляти 
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запитУВАти 

показУВАти 

розв’язУВАти 

виконУВАти 

згадУВАти 

одержУВАти 

отримУВАти 

вирішУВАти 

запрошУВАти 

пояснЮВАти 

повторЮВАти 

спізнЮВАтися 

втомлЮВАтися 

забУВАти 

купУВАти 

відпочИВАти 

вивчАти 

вибачАти 

включАти 

випускАти 

зустрічАти(ся) 

навчАтися 

посилАти 

забирАти 

перевірЯти 

виправлЯти 

відправлЯти 

замовлЯти 

дозволЯти 

заборонЯти 

запитАти 

показАти 

розв’язАти 

виконАти 

згадАти 

одержАти 

отримАти 

вирішИти 

запросИти 

пояснИти 

повторИти 

запізнИтися 

втомИтися 

забУти 

купИти 

відпочИти 

вивчИти 

вибачИти 

включИти 

випустИти 

зустрІти(ся) 

навчИтися 

послати 

забрати 

перевірИти 

виправИти 

відправИти 

замовИти 

дозволИти 

заборонИти 
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допомаГАти 

відповіДАти 

розповіДАти 

переклаДАти 

склаДАти 

залишАТИ(ся) 

починАти(ся) 

закінчувАти(ся) 

продовжУВАти(ся) 

погоджУВАти(ся) 

прокиДАтися 

поверТАтися 

звикАти 

вимикАти 

встаВАти 

сідати 

даВАти 

відкриВАти 

закриВАти 

надсилати 

допомоГти 

відповіСти 

розповіСти 

переклаСти 

склаСти 

залишИти(ся) 

почАти(ся) 

закінчИти(ся) 

продовжИти(ся) 

погодИти(ся) 

прокиНУтися 

поверНУтися 

звикНУти 

вимкНУти 

встати 

сісти 

дати 

відкрити 

закрити 

надіслати 

говорити 

брати 

шукати 

сказати 

взяти (узяти) 

знайти 
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Таблиця 2 

ВЖИВАННЯ  НЕДОКОНАНОГО  ТА  ДОКОНАНОГО  ВИДУ  ДІЄСЛІВ 

Дієслова НДВ 
(що робити?) 

Дієслова ДВ 
(що зробити?) 

1) процес дії, факт 
1) наявність або відсутність 

результату 

а) Вчора я читав журнал. 

 

б) Брат робив домашнє 

завдання. 

 

в) Студенти складали іспити. 

г) На уроці учні вивчали новий 

матеріал. 

д) Завтра ми будемо писати 

контрольну роботу. 

а) Вчора я прочитав цікавий 

журнал. 

б) Він ще не зробив домашню 

вправу. 

 

в) Студенти вже склали іспити. 

г) Учні швидко вивчили новий 

матеріал. 

д) Завтра ми напишемо 

контрольну роботу. 

2) довготривалість дії 2) швидкотривалість дії 

а) Весь день я читав книжку. 

б) Цілий тиждень я відпочивав. 
в) Я снідав цілу годину. 

г) Викладач пояснював нову 

граматику два уроки. 

 

УВАГА! Слова–помічники: 

ДОВГО, ВЕСЬ(УВЕСЬ) ВЕЧІР, 

ДЕНЬ, ТИЖДЕНЬ, РІК, РАНОК, 

МІСЯЦЬ, ЦІЛИЙ ДЕНЬ, РІК, 

УРОК, ЦІЛУ ГОДИНУ, 2 ГОДИНИ, 

5 ДНІВ, 4 МІСЯЦІ, 10 років  

а) Я прочитав книжку швидко. 

б) За тиждень я добре відпочив 

в) Я смачно поснідав. 
г) Викладач пояснив нову 

граматику за два уроки. 

 

УВАГА! Слова–помічники: 

ШВИДКО, ОДРАЗУ, МИТТЄВО, 

РАПТОМ, ЗА УРОК, ЗА РІК, ЗА 2 

ГОДИНИ, ЗА 5 ДНІВ, ЗА 10 

РОКІВ. 
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Продовження табл. 2 

3) повторюваність 3) однократність 

а) Ми часто пишемо листи 

додому. 

б) Батько щодня читає газети. 

в) Мій друг постійно запізнюється. 

г) Щонеділі я відпочиваю з 

батьками на дачі. 

УВАГА! Слова–помічники: 

КОЖНОГО ДНЯ (ЩОДНЯ), 

КОЖНОГО РАНКУ (ЩОРАНКУ), 

КОЖНОГО РОКУ (ЩОРОКУ), 

КОЖНОГО МІСЯЦЯ (ЩОМІСЯЦЯ), 

ЧАСТО, РІДКО, ІНКОЛИ, ЗАВЖДИ, 

ПОСТІЙНО, ЗВИЧАЙНО, 

РЕГУЛЯРНО, НІКОЛИ. 

а) Друг написав один лист. 

 

б) Сьогодні він прочитав нову 

газету. 

в) Одного разу він не запізнився. 

г) Нарешті, цього року ми 

відпочили на морі. 

УВАГА! Слова–помічники: 

ОДНОГО РАЗУ, НАРЕШТІ, 

ВПЕРШЕ, ВЖЕ (УЖЕ). 

4) одночасність дії 4) послідовність дії 

а) Коли викладач пояснює урок, 

студенти слухають. 

б) Коли я снідав, мій друг слухав 

музику. 

в) Ахмед дивився телевізор і 

розмовляв по телефону. 

г) Студенти слухали лекцію 

професора і запитували його. 

д) Коли Марія перекладала 

статтю, вона дивилася в словник. 

є) Коли я буду вчити фізику, моя 

подруга буде перекладати текст. 

а) Коли викладач пояснив урок, 

студенти написали вправу. 

б) Коли я поснідав, ми пішли у 

парк. 

в) Ахмед подивився телевізор і 

пішов в аптеку. 

г) Студенти послухали лекцію і 

подякували викладача.  

д) Коли лікар написав рецепт, він 

дав його хворому. 

є) Коли я вивчу фізику, я 

перекладу текст. 
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ТРЕНУВАЛЬНІ  ВПРАВИ 

 

Вправа 1. Напишіть дієслова доконаного виду (ДВ). 

Читати – прочитати, обідати – …, слухати – …, писати – …, купувати – 

…, готувати – …, брати – …, говорити – …, дивитися – …, робити – …, 

пояснювати – …, відпочивати – …, вивчати – …, відповідати – …, 

запитувати – … 

 

Вправа 2. Пишіть речення за зразком.  

Зразок: Вчора він ВЧИВ нові слова. 

Він добре ВИВЧИВ їх. 

1. Я писав листи. 2. Студенти робили домашнє завдання. 3. Ахмед 

складав іспит. 4. Антон вчив вірші. 5. Я читав оповідання. 6. Мій друг 

готував сніданок. 7. Я відпочивав цілий день. 8. Щодня я вечеряю в 

гуртожитку. 9. У клубі я часто зустрічаю Доу Кая. 10. Вчора я 

фотографував історичні міста Харкова. 

 

Вправа 3. Відповісти на питання за зразком. 

Зразок: – Чому ви НЕ ПИШЕТЕ завдання? 

– Я вже НАПИСАВ його. 

1. Чому ти не читаєш лист? 

2. Чому ви не вчите вірш? 

3. Чому вони не повторюють дієслова? 

4. Чому вона не вирішує задачу? 

5. Чому ви не слухаєте концерт? 

6. Чому він не пише вправу? 

7. Чому ти не дивишся фільм? 

8. Чому ти не снідаєш? 

9. Чому викладач не пояснює вправу? 

10. Чому ти не шукаєш словник?  
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Вправа 4. Пишіть за зразком. 

Зразок: – Ганна ПИСАЛА лист.  

– Ганна вже НАПИСАЛА лист. 

1. Віктор вирішував задачі. 2. Викладач пояснював новий урок. 

3. Антон робив домашнє завдання. 4. Студенти читали текст і писали 

вправу. 5. Алі повторював нові слова. 6. Марія перекладала новий 

текст. 7. Батьки відпочивали на морі. 

 

Вправа 5. Відповісти на запитання за зразком. Поясніть вживання 

дієслів НДВ – ДВ. 

Зразок: – Вчора я ЗАТЕЛЕФОНУВАВ батькам. 

– Ти часто ТЕЛЕФОНУЄШ їм? 

1. Вчора я прочитала цікавий журнал. 2. Я зробив помилку в 

контрольній роботі. 3. Нещодавно я отримала лист від подруги. 

4. Позавчора ми з товаришем повечеряли в ресторані. 5. Нещодавно 

ми подивилися американський фільм. 6. Влітку ми добре відпочили. 

 

Вправа 6. Пишіть діалог, використовуючи дієслово ПИСАТИ в НДВ чи ДВ. 

– Що ти робив вчора ввечері? 

– Я … листи. 

– Ти довго … листи? 

– Так, я … листи цілу годину. 

– Ти … листи додому? 

– Так, я … додому. Я … три листи. 

– Що робив Махмуд, коли ти … листи? 

– Коли я … листи, Махмуд … вправи. Коли він … всі вправи, ми пішли у кіно. 

 

Вправа 7. Використовуйте дієслово ЧИТАТИ (НДВ або ДВ). 

– Що ти робив сьогодні вранці? 

– Спочатку я снідав, потім … журнали. 
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– Які журнали ти …? 

– Я … українські журнали. 

– Скільки часу ти … журнали? 

– Я … журнали дві години. 

– Куди ти пішов, коли … журнали? 

– Коли я … журнали, я пішов до університету. 

 

Вправа 8. Напишіть потрібне дієслово. 

1. Вчора моя подруга довго … текст. Коли вона … текст, вона 

написала вправу. (читати – прочитати) 

2. Ми цілий день … задачі та … їх правильно. (вирішувати – вирішити) 

3. – Ти довго … завдання? – Ні, я … завдання швидко. (робити – 

зробити) 

4. Коли я …, викладач слухав. Коли я …, викладач пояснив нове 

правило. (відповідати – відповісти) 

5. Нарешті, ми … урок. Ми довго … урок. (повторювати – повторити) 

6. Коли Аббас жив у Харкові, він кожного дня … листи, а його подруга 

… тільки один лист. (писати – написати) 

 

Вправа 9. Пишіть за зразком. 

Зразок: – Я НАПИСАВ завдання. 

– Скільки часу ти ПИСАВ його? 

1. Студенти прочитали текст.  

2. Ми написали диктант.  

3. Ахмед пообідав.  

4. Я добре відпочив вдома.  

5. Вчитель пояснив нову тему.  

6. Студентка переказала текст.  

7. Ми з братом подивилися новий фільм.  
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Вправа 10. Використуйте потрібне дієслово. 

1. Вчора весь вечір ми … телевізор. дивитися – подивитися 

2. Я … нові слова цілу годину. вчити – вивчити 

3. Ти довго … цю книгу?  читати – прочитати 

4. Ми … ці задачі весь урок. Алі … всі задачі 

правильно. 

вирішувати – вирішити 

5. Мій товариш … українську мову 2 роки. вивчати – вивчити 

 

Вправа 11. Знайти потрібну форму дієслова у правій колонці. 

НДВ ДВ 

пояснював вивчив 

запитував приготував 

відповідав дав 

повторював подзвонив 

купував запитав 

говорив прочитав 

давав купив 

допомагав повторив 

готував взяв 

вчив написав 

дзвонив пояснив 

писав сказав 

читав допоміг 

брав відповів 

 

Вправа 12. Пишіть за зразком. 

Зразок: – Ти ЩЕ ЧИТАЄШ цей журнал? 

– Ні, я ВЖЕ ПРОЧИТАВ. 

1. Марія ще пише завдання? – Ні, … 

2. Ахмед ще вчить нові слова? – Ні, … 
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3.Ганна ще готує сніданок? – Ні, … 

4. Викладач ще пояснює нову тему? – Ні, … 

5. Ви ще повторюєте урок? – Ні, … 
6. Беркан ще купує зошити? – Ні, …  

7. Дочка ще допомагає батькові? – Ні, … 
8. Лейла ще запитує викладача? – Ні, … 

 
Вправа 13. Слова в дужках напишіть в потрібній формі. 

– Що ти … (робити) так довго, Мехмет? 
– Я … (говорити) по телефону. А ти вже все … (зробити)? 

– Так. Я … (написати) лист брату та … (подзвонити) батькові.  
– Ти кожного дня … (писати) лист брату та … (дзвонити) батькові? 

– Ні, зазвичай я … (писати) і … (дзвонити) в суботу. 
– А я … (телефонувати) додому щодня. 

 
Вправа 14. Пишіть за зразком. 

Зразок: Зазвичай я РОБЛЮ уроки ввечері, але сьогодні я ЗРОБИЛА їх 
вранці. 

1. Ганна довго ПИСАЛА вправу. Нарешті, вона все … . 
2. Моя родина часто ДИВИТЬСЯ телевізор. Вчора ми … новий фільм. 

3. Мохаммад завжди добре РОЗУМІВ фізику, але вчора він нічого не …  

4. Викладач щодня ЗАПИТУЄ нові слова, а вчора він … діалог. 
5. Зазвичай я БЕРУ в кафе рис і салат, а сьогодні вранці я … рибу. 

6. Ми завжди КУПУВАЛИ продукти в "Каравані", а вчора ми … їх на 
базарі. 

7. Реза довго ЧИТАВ текст. Коли він все …, він написав завдання. 
 
Вправа 15. 
1. БРАТИ – ВЗЯТИ 

Коли діти плачуть, батьки часто … їх на руки. Дівчинка заплакала, і 
мама … її на руки. 
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2. ДЗВОНИТИ – ПОДЗВОНИТИ 

Зазвичай в суботу мені … батьки. А вчора я … їм. 

3. ДАВАТИ – ДАТИ 

Мій друг завжди … мені нові книжки. Вчора я … йому нову цікаву 

книгу. 

4. КУПУВАТИ – КУПИТИ 

Після занять я завжди … продукти. Сьогодні я також пішов в 

супермаркет і … овочі і фрукти. 

5. ЗУСТРІЧАТИ – ЗУСТРІТИ 

Часто в метро я … нашого викладача. Вчора ввечері я … нашого 

декана. 

6. СКЛАДАТИ– СКЛАСТИ 

Зазвичай всі студенти влітку … заліки та іспити. Мій друг вчора дуже 

добре … іспит, тому що багато працював вдома. 

7. ДАРУВАТИ – ПОДАРУВАТИ 

Я дуже люблю … квіти своїй дівчині. Сьогодні я вже … їй красивий 

букет. 

8. ПИТИ – ВИПИТИ 

На сніданок я часто … каву з молоком. А сьогодні я … каву без 

молока. 

9. СПІЗНЮВАТИСЯ – ЗАПІЗНИТИСЯ 

Моя подруга часто … на урок. Сьогодні вона встала раніше, тому не …  

10. ВЕЧЕРЯТИ – ПОВЕЧЕРЯТИ 

Друзі … і слухають музику. Коли вони …, вони пішли на 

прогулянку. 

11. ХВОРІТИ – ЗАХВОРІТИ 

Восени та взимку я часто … Зараз листопад і я дуже … 
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Вправа 16. 

1. ВЧИТИ – ВИВЧИТИ 

Коли Жавад … урок, його друг читав книгу. Коли Жавад … урок, він 

пішов у кафе з дівчиною. 

2. ДИВИТИСЯ – ПОДИВИТИСЯ 

Коли ми … фільм, ми дуже сміялися. Коли ми … фільм, ми пішли 

додому. 

3. ПОЯСНЮВАТИ – ПОЯСНИТИ 

Коли викладач … нову граматику, ми уважно слухаємо. Коли 

викладач … урок, ми написали нові слова у зошитах. 

4. СЛУХАТИ – ПОСЛУХАТИ 

Коли я готую сніданок, я … музику. Я … музику і пішов у парк. 

5. ВІДПОВІДАТИ – ВІДПОВІСТИ 

Коли Ахмад … урок, всі студенти слухали. Коли він …, викладач 

сказав: "Молодець!". 

6. ЧИТАТИ – ПРОЧИТАТИ  

Коли мама … казку маленькому сину, він уважно слухав. Коли мама 

… казку, малюк міцно заснув. 

7. ГОТУВАТИ – ПРИГОТУВАТИ. 

Коли я … обід, я дивлюся телевізор. Коли я … їжу, я вимкнула 

телевізор. 

 

Вправа 17. Пишіть за зразком. 

Зразок: ПИТИ – ВИПИТИ (чай, кава). 

– Ти П’ЄШ чай?  

–Ні, я ВЖЕ ВИПИВ каву. 

1. Їсти – поїсти (каша, суп). 

2. Любити – полюбити (молоко, кефір). 

3. Замовляти – замовити (риба, курка). 

4. Їсти – поїсти (ковбаса, яєчня). 



 19

5. Пити – випити (сік, вода). 

6. Їсти – поїсти (вареники, котлети). 

7. Замовляти – замовити (салат, риба). 
8. Любити – полюбити (морозиво, фрукти).  

 
Вправа 18. Утворіть доконаний вид (ДВ) дієслова у лапках у минулому часі. 

1. Ми … (працювати) на заводі, а потім … (вчитися) в університеті. 
2. Викладач … (перекласти) текст українською мовою. 3. Студенти 

правильно … (написати) контрольну роботу. 4. Вчора ви … (вивчати) 
нову граматику. 5. Мій друг добре … (підготуватися) до іспиту. 6. Мама 

… (приготувати) смачний обід. 
 
Вправа 19. Закінчити речення за зразком. 

Зразок: – Я подумала, що … 

– Я подумала, що добре зрозуміла домашнє завдання. 
1. Я сказала, що … 2. Викладач подумав, що … 3. Вона написала, що 

… 4. Декан нагадав нам, що … 5. Моя подруга подумала, що … 
 

ЗЗЗВВВЕЕЕРРРНННІІІТТТЬЬЬ      УУУВВВАААГГГУУУ!!!   
Після дієслів ПОЧИНАТИ – ПОЧАТИ, ЗАКІНЧУВАТИ – ЗАКІНЧИТИ, 

ПРОДОВЖУВАТИ – ПРОДОВЖИТИ вживаються дієслова НДВ в 
формі інфінітиву. 

Наприклад: 

Коли викладач ПОЯСНЮЄ нову граматику, він ПИШЕ на дошці 
приклади. – Коли викладач ПОЯСНИВ нову граматику, ми ПОЧАЛИ 

ПИСАТИ вправу. 
 
Вправа 20. 
1. ВІДПОВІДАТИ – ВІДПОВІСТИ 

Коли Марія … урок, всі слухали її відповідь. Коли вона …, ми 
почали писати диктант. 
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2. ВІДПОЧИВАТИ – ВІДПОЧИТИ 

Коли Явар …, він слухав музику. Коли він …, він  продовжив робити 

домашнє завдання. 

3. ЧИТАТИ – ПРОЧИТАТИ 

Коли я … текст, я дивився слова в словнику. Коли я … текст, я 

почав писати вправу. 

4. ВЧИТИ – ВИВЧИТИ 

Коли студентка … урок, вона писала нові слова в зошит. Коли вона 

… граматику, вона продовжила робити математику. 

5. СНІДАТИ – ПОСНІДАТИ 

Коли ми …, ми з товаришем розмовляли. Коли ми …, ми закінчили 

робити завдання з фізики. 

6. ПОЧИНАТИ – ПОЧАТИ  

Студент написав вправу і … читати її. Кожного дня я … свій ранок зі 

сніданку. 

7. ПРОДОВЖУВАТИ – ПРОДОВЖИТИ  

Мехмет … вивчати українську мову. Щороку іноземні студенти … 

навчання в університетах України. 

8. ЗАКІНЧУВАТИ – ЗАКІНЧИТИ  

Я … писати домашнє завдання дуже пізно. Я завжди довго … 

домашню роботу. 

 

Вправа 21. Закінчити речення. 

1. Коли викладач пояснював нову тему, … 

Коли викладач пояснив нову тему, … 

2. Коли я відпочиваю, … 

Коли я відпочив,… 

3. Коли ми написали диктант, … 

Коли я писав диктант, … 
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4. Коли студенти відповідали урок, … 

Коли студенти відповіли урок, … 

5. Коли мама готує обід, … 

Коли мама приготувала обід, … 

6. Коли я слухаю музику, … 

Коли я послухав музику, … 

 

Вправа 22. Вставити дієслово в потрібній формі. 

1. – Ти читаєш цю книгу? 

– Я вже … Вона нецікава. 

2. – Перепрошую, викладач. Ви обідаєте? 

– Ні, я вже …  

3. – Що ти говориш, Юнес? 

– Нічого, викладач. Я вже все … 

4. – Що ти готуєш, Саід? 

– Зараз нічого. Я все … вранці. 

Складіть аналогічні діалоги з дієсловами: РОБИТИ – ЗРОБИТИ, 

СНІДАТИ – ПОСНІДАТИ, ОБІДАТИ – ПООБІДАТИ. 

 

Вправа 23. Прочитайте текст. Знайдіть дієслова, визначте їх вид. 

Назвіть видову пару. 

Учора ввечері я робив домашнє завдання з української мови. 

Спочатку я вчив нові слова, повторював граматику, читав текст. 

Нарешті, я вивчив всі слова, повторив відмінки іменників, прочитав 

невеликий текст. Потім я написав дві невеликих вправи. Я думаю, що я 

добре зробив домашнє завдання. Тепер я відпочиваю. Я дивлюся 

фільм та вечеряю. 
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Вправа 24. З двох простих речень утворіть складне речення зі словом 

КОЛИ. 

Зразок: Мама приготувала обід. Вона запросила дітей до столу.  

КОЛИ мама приготувала обід, вона запросила дітей до столу. 

1. Студентка побачила викладача. Вона привіталася з ним. 

2. Викладач пояснив нову граматику. Потім студенти написали вправу. 

3. Лікар написав рецепт. Він віддав його жінці. 

4. Емір приїхав у гуртожиток після канікул. Він пішов у свою кімнату. 

5. Ми прийшли у супермаркет. Ми купили багато продуктів. 

6. Мій брат навчався у політехнічному університеті. Він вивчав 

механіку. 

7. Я дивився цікавий фільм. Мій друг готувався до контрольної роботи. 

8. Айман робив домашнє завдання. Потім він пішов гуляти у парк. 

 

Вправа 25. Напишіть, у якій послідовності ви виконаєте наступні дії в 

такій ситуації: ви працюєте в комп’ютерному класі, і викладач дав вам 

завдання. 

1. Увімкнете комп’ютер. 

2. Прочитаєте завдання. 

3. Підете в клас. 

4. Послухаєте зразок виконання завдання. 

5. Вимкнете комп’ютер. 

6. Перевірите завдання. 

7. Почнете виконувати вправу. 

 

Вправа 26. Поставити запитання до підрядного речення за зразком. 

Зразок: Коли мій друг написав контрольну роботу, він пішов додому.  

Коли мій друг пішов додому? 

1. Коли Ахмед зробив всі справи, він пішов відпочивати до друзів. 

2. Коли ми склали залік, ми пішли додому. 
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3. Коли моя подруга приїхала в Україну, вона вперше побачила сніг. 

4. Коли я написав лист, я пішов на пошту відправити його. 

5. Коли я захворів, я купив в аптеці потрібні ліки. 

6. Коли я гуляв містом, я фотографував цікаві будівлі. 

7. Коли я танцював з дівчиною, я спитав, як її звати. 

8. Коли молодий чоловік купив квіти, він подарував їх своїй дівчині. 

9. Коли Марія повечеряла, вона зайнялася домашніми справами. 

 

Вправа 27. Написати правильну форму дієслів НДВ – ДВ. 

1. Вчора я довго … журнал. (читати – прочитати) 

2. Вона щодня … багато вправ. (писати – написати) 

3. Ми сьогодні … фільм 2 години. (дивитися – подивитися). 

4. Молодший брат дуже любить … (малювати – намалювати) 

5. Я завжди … вдома, а сьогодні … в кафе. (вечеряти – повечеряти) 

6. Зазвичай моя подруга … багато кави. Сьогодні вранці вона … дві 

чашки. (пити – випити) 

7. Будівельники ціле літо … школу і, нарешті, … її. (будувати – 

збудувати) 

8. Я … домашню вправу 2 години, а мій друг … її за 1 годину. (робити – 

зробити) 

9. Вчора я … лист від батьків. (одержувати – одержати) 

10. Я завжди … рано, а сьогодні субота, тому я … пізно. (прокидатися – 

прокинутися) 

 

Вправа 28. Дайте відповіді на запитання. Виберіть дієслово потрібного виду. 
1. Що ти робив учора ввечері? (відпочивав – відпочив) 

2. Що робив Кайра учора ввечері? (вчив – вивчив нові слова) 

3. Що робили Самір і Мехді сьогодні вранці? (перекладали – 

переклали нові слова) 

4. Що робила Марія в деканаті? (вирішувала – вирішила проблеми) 
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5. Що робили студенти на уроці? (повторювали – повторили дієслова) 
6. Що робила мама вранці? (готувала – приготувала сніданок) 
 
Вправа 29. Прочитайте текст-жарт. Знайдіть дієслова, вкажіть вид, 
поясніть вживання. 

НА  УРОЦІ 
На уроці математики вчитель говорить: "Мехмете, ти повинен 

розв’язати задачу. Дві людини працювали шість годин і зробили все 
завдання. Скільки часу будуть робити це завдання чотири людини?" 
"Але завдання вже зробили. Я не розумію, чому треба робити це 
завдання знову", – відповів Мехмет. 
 

РРРОООЗЗЗДДДІІІЛЛЛ      222   
ВЖИВАННЯ  ДІЄСЛІВ  НДВ – ДВ  В  МАЙБУТНЬОМУ  ЧАСІ 

 
Дієслова НДВ вживаються в майбутньому часі, коли 

говориться про дію, яку планують робити, але про результат цієї дії ми 
не знаємо. 

Майбутній час дієслів НДВ може бути в двох формах: проста і 
складена. 

Проста форма майбутнього часу НДВ утворюється так: до 
форми інфінітиву додається суфікс –М– та особові закінчення, при 
цьому немає значення, до якої групи належить дієслово.  

Наприклад: 
ЧИТАТИ (1 група) РОБИТИ (2 група) 

Я читати + М + У Я робити + М + У 

Ти читати + М + ЕШ Ти робити + М + ЕШ 

Він читати + М + Е Він робити + М + Е 

Ми читати + М + ЕМО Ми робити + М + ЕМО 

Ви читати + М + ЕТЕ Ви робити + М + ЕТЕ 

Вони читати + М + УТЬ Вони робити + М + УТЬ 
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Складена форма майбутнього часу НДВ утворюється так: до 

особових форм дієслова БУТИ додається інфінітив дієслова НДВ. 

Наприклад: 

Я буду  

Ти будеш  

Він / вона буде 

Ми будемо 

писати, слухати, пояснювати, запитувати, 

робити і т.д. 

Ви будете   

Вони будуть  

 
Завдання 1. Утворити форми майбутнього часу НДВ від дієслів за 

зразком. 
Зразок: ПИСАТИ – Завтра я БУДУ ПИСАТИ. Завтра я ПИСАТИМУ. 

Читати, відпочивати, бачити, слухати, розуміти, пити, вивчати, брати, 
їсти, говорити, думати, снідати, дарувати, питати, запитувати. 

 
Завдання 2. Прочитайте діалоги. Запитайте, що будуть робити ваші 

друзі завтра, післязавтра, сьогодні ввечері. 
1. – Юнесу, що ти будеш робити завтра ввечері? 

– Спочатку я буду писати домашнє завдання з математики, а потім 

буду читати новий спортивний журнал. 
2. – Фатімо, ти будеш сьогодні дивитися телевізор? 

– Звісно, буду, якщо показуватимуть цікаву програму. 
3. – Друзі, де ви будете зустрічати Новий рік? 

– Мабуть, зустрічатимемо у нічному клубі. 
4. – Саіде, що ти будеш робити ввечері? 

– Сьогодні ввечері я буду відпочивати. 
5. – Ніно Іванівно, коли ми будемо добре розмовляти українською? 

– Якщо ви будете багато працювати щодня в класі і вдома. 
6. – Хаммад, твій брат буде складати іспит завтра? 

– Звісно, він буде складати всі іспити. 
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Завдання 3. Продовжити речення за зразком. 

Зразок: Зараз я СЛУХАЮ музику.  

Завтра я БУДУ СЛУХАТИ (СЛУХАТИМУ) музику. 

1. Студенти пишуть диктант. Завтра вони …  

2. Марк пише лист. Завтра він …  

3. Викладач пояснює нову граматику. Завтра він …  

4. Вранці я снідаю. Завтра я …  

5. Мама купує молоко. Післязавтра вона …  

6. Тетяна читає вірші. Завтра вона …  

7. Мій друг готує піцу. Ввечері він …  

8. Зараз я телефоную мамі. Завтра я також …  

 

Завдання 4. Дайте відповіді за зразком. 

Зразок: – Ти БУДЕШ РОБИТИ вправу?  

– Я вже ЗРОБИЛА її (вправу). 

1. Тетяна буде читати текст? 2. Хаммад буде повторювати 

математику? 3. Студенти будуть писати диктант? 4. Ахмед буде 

дивитися новий фільм? 5. Ви будете слухати лекцію нового 

викладача? 6. Ти будеш перекладати цей текст? 7. Мама буде 

купувати овочі? 8. Син буде допомагати батькам? 

 

Завдання 5. Читайте. Дайте відповідь на запитання. 

1. Що ви будете робити завтра ввечері? (домашнє завдання) 

2. Що будуть робити вранці твої друзі? (пити каву) 

3. Що буде робити у неділю молодший брат? (грати в футбол) 

4. Що буде робити сьогодні вдень мама? (готувати борщ) 

5. Що робитимуть Мехмед і Кайра на перерві? (повторювати фізику) 

6. Що Марта робитиме ввечері? (купувати продукти) 

7. Що будуть робити вдень Ісмаіл та Ердем? (обідати та мити посуд) 
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Завдання 6. Напишіть речення за зразком. 

Зразок: Зараз я слухаю музику, потім я також (теж) БУДУ СЛУХАТИ 

(СЛУХАТИМУ) музику.  

1. Зараз я пишу листа додому, потім теж …  

2. Зараз ти слухаєш, потім ти також … 

3. Зараз викладач пояснює нову тему, потім він також …  

4. Зараз Мехмет перекладає текст, потім він теж … 

5. Зараз друзі грають у футбол, потім вони також … 

 

Дієслова ДВ використовуються в майбутньому часі, коли 

говориться про результативну дію, яку збираються робити і 

обов’язково закінчити, також, коли говориться про кілька послідовних 

дій, які плануємо закінчити одну за одною. 

 

ЗЗЗВВВЕЕЕРРРНННІІІТТТЬЬЬ      УУУВВВАААГГГУУУ!!!   
Майбутній час дієслів ДВ – це є їхні особові форми! 

Наприклад: 

ЧИТАТИ – ПРОЧИТАТИ (я прочитаю, ти прочитаєш, він / вона 

прочитає, ми прочитаємо, ви прочитаєте, вони прочитають). 

РОБИТИ – ЗРОБИТИ (я зроблю, ти зробиш, він / вона зробить, 

ми зробимо, ви зробите, вони зроблять). 

 

Але утворення майбутнього часу ДВ деяких дієслів часто 

викликає труднощі у іноземних студентів. Наведемо приклади 

таких дієслів. 

1. ПОКАЗУВАТИ – ПОКАЗАТИ (я покажу, ти покажеш, він / вона 

покаже, ми покажемо, ви покажете, вони покажуть). 

2. РОЗВ’ЯЗУВАТИ – РОЗВ’ЯЗАТИ (я розв’яжу, ти розв’яжеш, 

він / вона розв’яже, ми розв’яжемо, ви розв’яжете, вони розв’яжуть). 
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3. ПЕРЕКЛАДАТИ – ПЕРЕКЛАСТИ (я перекладу, ти перекладеш, 

він / вона перекладе, ми перекладемо, ви перекладете, вони перекладуть). 

4. ДАВАТИ – ДАТИ (я дам, ти даси, він / вона дасть, ми дамо, ви 

дасте, вони дадуть). 

5. ЗУСТРІЧАТИ – ЗУСТРІТИ (я зустріну, ти зустрінеш, він / вона 

зустріне, ми зустрінемо, ви зустрінете, вони зустрінуть). 

6. ВІДПОВІДАТИ – ВІДПОВІСТИ (я відповім, ти відповіси, він / 

вона відповість, ми відповімо, ви відповісте, вони відповідять). 

7. КУПУВАТИ – КУПИТИ (я куплю, ти купиш, він / вона купить, ми 

купимо, ви купите, вони куплять). 

8. ДОПОМАГАТИ – ДОПОМОГТИ (я допоможу, ти допоможеш, 

він / вона допоможе, ми допоможемо, ви допоможете, вони допоможуть). 

9. ПОЧИНАТИ – ПОЧАТИ (я почну, ти почнеш, він / вона почне, 

ми почнемо, ви почнете, вони почнуть). 

10. БРАТИ – ВЗЯТИ (я візьму, ти візьмеш, він / вона візьме, ми 

візьмемо, ви візьмете, вони візьмуть). 

11. ГОВОРИТИ – СКАЗАТИ (я скажу, ти скажеш, він / вона 

скаже, ми скажемо, ви скажете, вони скажуть). 

12. ШУКАТИ – ЗНАЙТИ (я знайду, ти знайдеш, він / вона знайде, 

ми знайдемо, ви знайдете, вони знайдуть). 

13. ЗАБУВАТИ – ЗАБУТИ (я забуду, ти забудеш, він / вона 

забуде, ми забудемо, ви забудете, вони забудуть). 

14. ВСТАВАТИ – ВСТАТИ (я встану, ти встанеш, він / вона 

встане, ми встанемо, ви встанете, вони встануть). 

15. СІДАТИ – СІСТИ (я сяду, ти сядеш, він / вона сяде, ми 

сядемо, ви сядете, вони сядуть). 

16. ВІДКРИВАТИ – ВІДКРИТИ (я відкрию, ти відкриєш, він / вона 

відкриє, ми відкриємо, ви відкриєте, вони відкриють). 

17. ЗАКРИВАТИ – ЗАКРИТИ (я закрию, ти закриєш, він / вона 

закриє, ми закриємо, ви закриєте, вони закриють). 
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18. ПОГОДЖУВАТИСЯ – ПОГОДИТИСЯ (я погоджуся, ти 

погодишся, він / вона погодиться, ми погодимося, ви погодитеся, вони 

погодяться). 
19. ЗАЛИШАТИСЯ – ЗАЛИШИТИСЯ (я залишуся, ти залишишся, 

він / вона залишиться, ми залишимося, ви залишитеся, вони залишаться). 
20. ГОТУВАТИСЯ – ПІДГОТУВАТИСЯ (я підготуюся, ти 

підготуєшся, він / вона підготується, ми підготуємося, ви підготуєтеся, 
вони підготуються). 

21. ПРОКИДАТИСЯ – ПРОКИНУТИСЯ (я прокинуся, ти 
прокинешся, він / вона прокинеться, ми прокинемося, ви прокинетеся, 

вони прокинуться). 
22. ЧИСТИТИ – ПОЧИСТИТИ (я почищу, ти почистиш, він / вона 

почистить, ми почистимо, ви почистите, вони почистять). 
23. ПРАТИ – ВИПРАТИ (я виперу, ти випереш, він / вона випере, 

ми виперемо, ви виперете, вони виперуть). 
24. ВКЛЮЧАТИ – ВКЛЮЧИТИ (я включу, ти включиш, він / вона 

включить, ми включимо, ви включите, вони включать). 
25. ВТОМЛЮВАТИСЯ – ВТОМИТИСЯ (я втомлюся, ти втомишся, 

він / вона втомиться, ми втомимося, ви втомитеся, вони втомляться). 
26. ЗАМОВЛЯТИ – ЗАМОВИТИ (я замовлю, ти замовиш, він / 

вона замовить, ми замовимо, ви замовите, вони замовлять). 

 
Завдання. Вставте дієслова в правильній формі. 

ДОПОМАГАТИ – ДОПОМОГТИ 
Я завжди … молодшому брати робити домашнє завдання. Сьогодні 

ввечері я також … йому. 
ЗУСТРІЧАТИ – ЗУСТРІТИ 

Я часто … цю дівчину в метро, коли їду в університет. Сподіваюся, 
завтра я також … її. 

ПРАТИ – ВИПРАТИ 
Я дуже люблю … Завтра ввечері я … всю білизну. 
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ТРЕНУВАЛЬНІ  ВПРАВИ 

 

Вправа 1. Дайте відповідь на питання за зразком/ 

Зразок: – Ви БУДЕТЕ ПИСАТИ текст? 

– Так, я НАПИШУ текст. 

1. Ви будете складати залік? 2. Він буде допомагати матері? 3. Ви 

будете читати цей журнал? 4. Ти будеш пити чай? 5. Ви будете 

снідати? 6. Ви будете пояснювати нову тему завтра? 7. Ти будеш 

готувати каву з молоком? 8. Ти будеш перекладати новий текст? 9. Ти 

будеш дарувати квіти своїй дівчині? 10. Ви будете питати декана про 

іспити? 

 

Вправа 2. Прочитайте. Зверніть увагу на слова–сигнали СПОЧАТКУ – 

ПОТІМ. 

1. Сьогодні я спочатку поснідаю, а потім подивлюся фільм. 

2. Спочатку я вивчу нові правила з математики, а потім виконаю 

домашнє завдання. 

3. Спочатку я прочитаю цей вірш, а потім вивчу його напам’ять. 

4. Спочатку ми купимо продукти, а потім приготуємо обід. 

5. Завтра ми спочатку повторимо українську мову, а потім вивчимо 

математику. 

 

Вправа 3. Прочитайте текст, дієслова теперішнього часу НДВ замініть 

на дієслова майбутнього часу НДВ  простої або складеної форми. 

Запишіть його. 

Що ми робимо на уроці? Спочатку викладач перевіряє домашнє 

завдання. Потім студенти читають вправи. Я пишу на дошці нові 

дієслова, а мій друг читає та перекладає їх. Потім викладач пояснює 

граматику.  
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Вправа 4. Відповісти на питання за зразком. 

Зразок: – Ганна зробила домашнє завдання. А Антон? 

– Він ЩЕ НЕ ЗРОБИВ, але ЗРОБИТЬ потім. 

1. Мехмет розв’язав цю задачу. А Ахмед? 

2. Я прочитав текст. А Мустафа? 

3. Моя подруга написала лист додому. А ти? 

4. Марія повторила нові слова. А Валід? 

5. Ми купили журнали. А вони? 

6. Ми вже подивилися новий фільм. А ви? 

7. Я взяв словник у викладача. А ти? 

8. Він зробив цю вправу. А вона? 

9. Ми давно повечеряли. А ви? 

 

Вправа 5. Дайте відповіді на запитання за зразком. 

Зразок: – Мухаммад ВЖЕ ПРОЧИТАВ текст?  

– Ні, Мухаммад ЩЕ НЕ прочитав текст. Він ПРОЧИТАЄ його завтра. 

1. Хамза вже отримав студентський квиток? 

2. Ти вже прочитав новий журнал "Спорт"? 

3. Ви вже написали вправу? 

4. Марія вже вивчила нові слова? 

5. Муса вже зробив домашнє завдання? 

6. Викладач вже пояснив нову граматику? 

 

Вправа 6. Пишіть за зразком. 

Зразок: – Завтра на уроці ми БУДЕМО ПИСАТИ диктант, а потім 

БУДЕМО ЧИТАТИ текст.  

– Завтра на уроці ми НАПИШЕМО диктант, а потім 

ПРОЧИТАЄМО текст. 

1. Після уроків я буду обідати, відпочивати, потім буду робити 

домашнє завдання. 2. Ввечері Ісмаіл буде розв’язувати задачі, вчити 
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слова, потім буде дивитися телевізор. 3. На занятті ми будемо 

повторювати граматику і розповідати текст. 4. Завтра вранці Мурат 

буде робити зарядку, слухати музику, потім буде пити каву. 5. Завтра 

ти будеш купувати овочі и фрукти, готувати вечерю, а потім будеш 

відпочивати. 

 

Вправа 7. Написати дієслова НДВ – ДВ в майбутньому часі. 

1. РОЗВ’ЯЗУВАТИ – РОЗВ’ЯЗАТИ 

Сьогодні ми … задачі. Коли ми … їх, ми покажемо зошити 

викладачеві. 

2. ПИСАТИ – НАПИСАТИ 

Завтра ми … диктант. Коли ти … диктант, спочатку покажи  мені. 

3. ВЕЧЕРЯТИ – ПОВЕЧЕРЯТИ 

Сьогодні ми … рано. Ми … і почнемо готуватися до іспиту. 

4. ВІДПОЧИВАТИ – ВІДПОЧИТИ 

Після обіду я … Я трохи … і зроблю домашнє завдання. 

5. СКЛАДАТИ – СКЛАСТИ 

У червні студенти … іспит з української мови. Вони думають, що … 

його добре. 

6. МАЛЮВАТИ – НАМАЛЮВАТИ 

Мій друг … мій портрет. Коли він … портрет, він подарує його мені. 

7. ДОПОМАГАТИ – ДОПОМОГТИ  

Батьки завжди … своїм дітям. Моя мама … мені сьогодні ввечері 

зробити домашню вправу. 

8. ДАРУВАТИ – ПОДАРУВАТИ  

Кожного року на свято 8 Березня я … квіти мамі. Завтра я також … 

їй великий букет троянд. 

9. РОЗУМІТИ – ЗРОЗУМІТИ  

Я завжди …, що пояснює викладач. Сподіваюся, завтра я теж … 

нову граматику. 
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10. ХВОРІТИ – ЗАХВОРІТИ  

Я дуже не люблю … Але сьогодні було холодно, я думаю, що 

завтра я … . 

 

Вправа 8. Написати дієслова НДВ – ДВ в потрібній формі. 

1. Саід обіцяв мамі, що він … листи додому щотижня. (писати – 

написати) 

2. Вчора Самір довго вчив нові слова, але не вивчив їх. Завтра він 

обов’язково … їх. (вчити – вивчити) 

3. Завтра я … домашнє завдання та піду в парк. (робити – зробити) 

4. Завтра весь день Лейла … телевізор. (дивитися – подивитися) 

5. В суботу мої друзі підуть до магазину і … зимові речі та взуття. 

(купувати – купити) 

6. Післязавтра ми весь вечір … музику в оперному театрі. (слухати – 

послухати) 

7. Вчора я не розв’язав складну задачу. Але сьогодні я обов’язково … 

це. (робити – зробити) 

 

Вправа 9. Пишіть за зразком. 

Зразок: – Олено, ти БУДЕШ ДИВИТИСЯ телевізор? (приготувати вечерю) 

– Так, але спочатку я ПРИГОТУЮ вечерю. 

1. Ти будеш писати новий текст? (зробити домашнє завдання). 

2. Ти хочеш піти в магазин? (прочитати текст). 

3. Ви будете сьогодні грати у футбол? (вивчити нові слова). 

4. Ви хочете поїхати в парк? (написати лист). 

5. Ви з друзями підете сьогодні в басейн? (виконати математику). 

6. Ти сьогодні будеш готувати вечерю? (повторити граматику). 

7. Ми будемо ввечері дивитися фільм? (повечеряти). 
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Вправа 10. Пишіть за зразком:  

Зразок: – Сестра НАПИШЕ лист подрузі.  

– Сестра НАПИСАЛА лист подрузі. 

1. Ти подзвониш додому. 2. Я надішлю посилку батькам. 3. Викладач 

пояснить нову тему. 4. Я перекладу всі нові слова. 5. Мехмет приготує 

вечерю. 6. Викладач запитає, як наші справи. 7. Ми візьмемо книжки в 

бібліотеці. 8. Я допомогу тобі перекласти текст. 9. Марія прочитає нову 

книгу. 

 

Вправа 11. Написати дієслова в потрібній формі. 

1. ЧИТАТИ – ПРОЧИТАТИ 

Моя сестра любить читати. Вчора вона … 2 журнали. А завтра вона 

… 3 журнали. 

2. ЗАПИТУВАТИ – ЗАПИТАТИ  

Мій маленький брат дуже любить запитувати. Вчора він …, чому в 

Африці завжди спекотно. Я не знаю, про що він … завтра.  

3. ГОТУВАТИ – ПРИГОТУВАТИ 

Ганна дуже любить готувати. Кожного дня вона … різні салати. 

Вчора вона дуже смачно … рибу. Гадаю, що завтра вона … піцу. 

4. ДЗВОНИТИ – ПОДЗВОНИТИ 

Беркан любить дзвонити по телефону. Він щодня … на батьківщину. 

Вчора він … у Київ другові. Завтра він … новій подрузі. 

5. ПИСАТИ – НАПИСАТИ 

Завтра я обов’язково … лист батькові. Я часто … листи додому. 

6. БРАТИ – ВЗЯТИ 

Завтра я … підручник з математики у бібліотеці. Мій друг вже … цю 

книжку. Ми часто … підручники у бібліотеці. 

7. ПОВТОРЮВАТИ – ПОВТОРИТИ 

Я дуже втомився, але завтра вранці я … нові дієслова. Я часто … 

граматику вранці. 
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8. ОБІДАТИ – ПООБІДАТИ 

Друзі завжди … разом. Спочатку вони …, а потім підуть у бібліотеку. 

 

Вправа 12. Знайдіть потрібну відповідь у правій колонці. 

1. Ти вже поснідав? Ні, я … … купить її у неділю. 

2. Віктор узяв книгу? Ні, він … … зроблю його ввечері. 

3. Марія купила куртку? Ні, вона… … візьме її завтра вранці. 

4. Друзі вже повечеряли? Ні, вони … … поснідаю в університеті. 

5. Вчитель запитав текст? Ні, він … … повечеряють в кафе. 

6. Вони  написали диктант? Ні, вони …  … запитає його завтра.  

7. Ти зробив завдання? Ні, я … … напишуть його на 

першому уроці.  

8. Ти вже подзвонив мамі? Ні, я … … подзвоню їй сьогодні 

ввечері. 

 

Вправа 13. Доповніть речення за зразком. 

Зразок: Коли я НАПИШУ лист, я ЗРОБЛЮ завдання з фізики. 

1. Коли ми пообідаємо, …  

2. Коли Марія купить продукти, … 

3. Коли батьки повечеряють, … 

4. Коли ми напишемо диктант, … 

5. Коли я куплю квиток на літак, … 

6. Коли студенти перекладуть текст, … 

7. Коли мій брат погуляє, … 

8. Коли ти подивишся фільм, … 

9. Коли Ахмад отримає посвідку, … 

10. Коли я зроблю вправу, … 
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Вправа 14. Доповніть речення, використовуючи дієслова ДАВАТИ – ДАТИ. 

1. Завтра я … тобі книгу. 2. Зазвичай батьки … дітям гроші на автобус. 

3. Ти … мені ручку? Я забула свою ручку вдома. 4. Викладач … номер 
свого телефона студентам. 5. Я не хочу … тобі свою машину. 6. Якщо 

буде потрібно, я … тобі підручник. 7. Мама, … мені, будь ласка, 
парасольку. На вулиці дощ. 

 
Вправа 15. Замість крапок напишіть дієслова ПИСАТИ – НАПИСАТИ. 

– Що ти робив учора ввечері? 
– Я … текст. 

– Що ти робив, коли … текст? 
– Я відпочивав. 

– Що ви робили на уроці? 
– … вправи.  

– Ви … вправи? 
– Ні, ми не … вправи. Завтра … обов’язково. 

 
Вправа 16. Замість крапок напишіть правильні форми дієслів НДВ та ДВ. 

ГОТУВАТИСЯ – ПІДГОТУВАТИСЯ 
1. Фатіма багато працює, тому що вона … вступати до університету. 

2. Я … до заліків у бібліотеці. 3. Скоро Новий рік. Всі … до свята. 4. Ми 

виступатимемо на концерті, якщо … 5. Спортсмени … до Олімпіади, 
яка буде через рік. 

РАДІТИ – ЗРАДІТИ 
1. Я завжди …, коли одержую листи. 2. Мої друзі …, коли наша 

улюблена команда з футболу перемагає. 3. Мої батьки …, коли 
дізналися, що я склав всі іспити на "відмінно". 4. Я сподіваюся, що моя 

дівчина … такому подарунку, тому що вона дуже любить читати книжки. 
ЗАЛИШАТИСЯ – ЗАЛИШИТИСЯ 

1. Емір … в нашій групі, а Кайра вирішив змінити спеціальність. 
2. Сашко і Антон … у Харкові, а ми поїдемо у Львів. 3. Прийшов 
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викладач і оголосив: "Студенти групи №13 … в аудиторії". 4. Після 

практики я не … у Харкові, а поїду на екскурсію до Одеси.  

ПОГОДЖУВАТИСЯ – ПОГОДИТИСЯ 
1. Мій брат дуже любить сперечатися, він часто не … зі мною. 2. Я 

запропонувала Абасу піти зі мною на оперу, але він не … Він сказав, 
що не любить оперу. 3. Я гадаю, що Марія … поїхати в театр завтра. 

 
Вправа 17. Зверніть увагу на вживання дієслів ДВ минулого та 

майбутнього часу.  
Зразок: Андрій ВЖЕ ПРИГОТУВАВ сніданок, а ПОТІМ він ПОМИЄ 

машину. 
1. Богдан вже помив машину, а потім він … (обідати – пообідати) 

2. Олег вже помив підлогу, а потім він … обід. (готувати – приготувати) 
3. Кухар вже приготував обід, а потім він … посуд. (мити – помити) 

4. Ігор вже почистив килим, а потім він … крісло. (чистити – почистити) 
5. Сестра вже попрасувала білизну, а потім вона … вікно. (мити – помити) 

6. Мама вже помила посуд, а потім вона … куртку. (прати – випрати) 
 
Вправа 18. Змінити дієслова НДВ в майбутньому часі на дієслова ДВ в 

майбутньому часі за зразком.  

Зразок: – Я БУДУ ПИСАТИ лист мамі.  

– Я НАПИШУ лист мамі. 
1. Ми БУДЕМО ЧИТАТИ цей журнал. 2. Він БУДЕ БУДУВАТИ новий 

будинок. 3. Ми ВЕЧЕРЯТИМЕМО у кафе. 4. Вона БУДЕ МАЛЮВАТИ 
цю дівчинку. 5. Студенти ПИСАТИМУТЬ іспит. 6. Ілля БУДЕ ВИВЧАТИ 

іспанську мову. 7. Вони БУДУТЬ ЗУСТРІЧАТИ нових студентів. 
 
Вправа 19. Прочитайте текст. Зверніть увагу на вживання дієслів НДВ – ДВ. 

Це наша улюблена університетська їдальня. Вранці всі студенти 

снідали тут. Кристіан їв курку і салат, потім пив чай. Майкл їв рибу та 
сир, пив каву. Потім вони їли морозиво.  
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Потім Кристіан запитав Майкла: "Що ти робитимеш увечері?" 

Майкл відповів: "Увечері я буду писати вправи 123, 124. Потім 

буду читати текст і перекладатиму нові слова". 

– Ти будеш відпочивати? 

– Так, звичайно. Коли я зроблю домашні завдання, я буду 

слухати музику, гулятиму у парку. А що ти будеш робити? 

– Я і мій друг Саід купимо продукти та приготуємо вечерю. Потім 

повечеряємо разом. 

– О, ти любиш готувати? 

– Так, дуже. Особливо я люблю готувати курку з рисом. 

– А я люблю рибу й овочі. Сьогодні я буду готувати рибний суп і 

салат. 

– Я знаю, що ти любиш турецьку каву. А що ти ще любиш пити? 

– Я люблю пити вдень сік, а ввечері – молоко. 

 

Вправа 20. Пишіть за зразком. 

Зразок: Я довго … текст, але, мабуть, не … всього. (писати – 

написати) 

Я довго БУДУ ПИСАТИ текст, але, мабуть, не НАПИШУ всього. 
1. Сьогодні ввечері я … вірш. Я обов’язково … його. (вчити – вивчити) 

2. Він … цей портрет сьогодні, але, певно, не … його. (малювати – 

намалювати) 

3. Туристи кожного дня … історичні пам’ятки. Сьогодні вони … музей 

під відкритим небом "Шевченківський гай". (оглядати – оглянути) 

4. Сьогодні ми … о сьомій годині. Коли ми …, я піду до Марії. 

(вечеряти – повечеряти) 

5. Я … це завдання завтра. Якщо я … його, ми зможемо поїхати до 

клубу разом. (виконувати – виконати) 

6. Після вечері я … Коли я трохи …, я підготуюся до іспиту. 

(відпочивати – відпочити) 
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Вправа 21. Написати дієслова НДВ-ДВ в потрібній формі.  

1. Вчора я ходив … зошит, але не … його. (купувати – купити) 

2. Марта вже … оповідання, а вірш вона … потім. (читати – прочитати) 

3. Мехмет довго не … задачу, а потім … (розуміти – зрозуміти) 

4. Завтра я … продукти, і ми разом … обід. (купувати – купити, 

готувати – приготувати) 

5. Викладач вже … пояснювати нову тему. (закінчувати – закінчити) 

6. Ми довго … музику. (слухати – послухати) 

7. Вчитель вже … урок. (починати – почати) 

8. Ми часто тут … (обідати – пообідати) 

9. Діти … молоко та лягли спати. (пити – випити) 

 

Вправа 22. Прочитайте діалоги. Зверніть увагу на вживання дієслів 

НДВ – ДВ. 

1. – Що ти робитимеш ввечері, Ісмаіл? 

– Ще не знаю. Мабуть, вечерятиму, а потім піду купувати книжки. 

– Ходімо разом повечеряємо, а потім підемо купувати книжки. Я 

хочу купити книжку про Київ. 

– Добре. А я ще куплю словник. 

– Ти ще не купив словника? Як же ти вчив нові слова? 

– Я читав тексти, вивчав вірші … 

– Ти не повторював нові слова? 

– Це прикро, але ні. Сьогодні викладач сказав, що я погано знаю 

слова. Тепер я куплю словник і вчитиму нові слова. Завтра викладач 

вже не скаже, що я не знаю нові слова. 

2. – Доброго дня, Еміре! 

– Доброго дня, Майкле! 

– Ти вже поснідав? 

– Так, я вже поснідав. Я люблю цю їдальню і завжди снідаю тут. 

– Я також. Тут дуже смачно готують. 
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– Сьогодні я їв смачні вареники з сиром й пив смачне молоко. 

– А каву ти вже пив? 

– Ні. Тут є буфет. Вони готують дуже смачну каву. 

– Чудово! Пішли пити каву! 

 

Вправа 23. Прочитайте текст. Знайдіть дієслова, визначте їх вид. 

Марія і Хасан – молоде подружжя. Щоранку вони снідають 

вдома. Марія часто готує яєчню та салат. Хасан любить чай, а Марія 

зазвичай п’є каву. Обідають вони на роботі. А на вечерю Марія або 

Хасан купують продукти: молоко, кефір, сметану, сир. 

А у неділю Марія готує смачний обід. Хасан дуже любить 

українську кухню, особливо вареники та галушки. А ще Марія дуже 

добре готує український борщ та пироги. Але молоде подружжя часто 

обідає або вечеряє не вдома. Вони дуже люблять ресторан "Старе 

місто". Там можна замовити українські страви і чудові українські вина. 

Хасан любить відвідувати кафе і ресторани, де готують національні 

страви: український борщ, білоруські пампушки, грузинські хачапурі і 

лобіо… А Марія любить десерти: торти, тістечка, коктейлі та морозиво.  

 

Вправа 24. Прочитайте текст. Слова в дужках напишіть в потрібній 

формі. 

Щодня Марта … (купувати) продукти у цьому супермаркеті. Тут 

вона часто … (зустрічати) свою подругу Галину, яка також любить … 

(купувати) продукти у цьому магазині. Дівчата … (хотіти купити) різні 

продукти: молоко, хліб, рибу, сир, овочі. Вони … (жити) поруч, тому 

Марта і Галина … (йти) додому разом. По дорозі додому вони … 

(говорити) про навчання та місто, де вони зараз … (жити). Дівчата … 

(навчатися) у Харківському політехнічному університеті.  
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Вправа 25. Поставити питання до дієслів.  

1. Мама ПОДАРУВАЛА синові на день народження цікаву книгу. 

2. Старший брат РЕМОНТУЄ машину. 3. Студенти ВИВЧАЮТЬ 

біологію. 4. Друзі ПРИГОТУВАЛИ смачний сніданок. 5. Я ВИВЧАЮ 

українську мову. 6. Він КУПИВ собі новий смартфон. 7. Викладач 

ПОЯСНИВ нову граматику. 8. Друг РОЗПОВІВ про свою проблему. 

9. Дівчата ГОТУЮТЬ смачний сніданок. 

 

Завдання. Прочитайте вірш українського поета Василя Симоненка. 

Знайдіть дієслова НДВ – ДВ у формі майбутнього часу. 

Ти знаєш, що ти – людина? 

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

 

Більше тебе не буде 

Завтра на цій землі. 

Інші ходитимуть люди, 

Інші кохатимуть люди –  

Добрі, ласкаві й злі. 

 

Сьогодні усе для тебе –  

Озера, гаї, степи. 

І жити спішити треба, 

Кохати спішити треба – 

Гляди ж не проспи! 

 

Бо ти на землі – людина, 

І хочеш того чи ні –  
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Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні.  

 

Вживання  дієслів  НДВ – ДВ 
в  майбутньому  часі  із  запереченням 

 
Дієслова НДВ і ДВ в майбутньому часі із запереченням вказують 

на відсутність дії в майбутньому. 

 

НДВ ДВ 

Я НЕ БУДУ ВИРІШУВАТИ цю 
задачу, викладач  її не задавав. 
Я НЕ  ДЗВОНИТИМУ подрузі, 
тому що образилася на неї. 

Я НЕ ВИРІШУ цю задачу, тому 
що вона дуже важка.  
Я НЕ ПОДЗВОНЮ подрузі, 
тому що її немає вдома. 

 

Завдання 1. Закінчити речення, вживаючи дієслова НДВ – ДВ в 

майбутньому часі з запереченням. 

1. Він зламав руку, тому не … 2. Він не отримає диплом, якщо не … 

3. Друг довго хворів, тому не … 4. Він ще погано знає українську мову, 

тому не … 5. Ви не вступите до університету, якщо не … 6. Лікар не 

буде лікувати вас, якщо ви не … 7. Ви захворієте, якщо не … 8. Ви не 

складете залік, якщо не …  

 

Завдання 2. Прочитайте речення. Вкажіть вид виділених дієслів. 

1. Я НЕ БУДУ ЧИТАТИ цю книгу. Вона нецікава. 2. Фатіма НЕ БУДЕ 

ВСТУПАТИ на економічний факультет, тому що не любить економіку. 

3. Сьогодні ми НЕ ПЕРЕКЛАДАТИМЕМО текст, тому що будемо 

готуватися до контрольної роботи. 4. Я НЕ ПРОЧИТАЮ цей журнал за 
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один день. Він дуже великий. 5. Я НЕ ПЕРЕКЛАДУ статтю швидко, 

тому що в ній багато нових слів. 

 
РРРОООЗЗЗДДДІІІЛЛЛ      333   

ДІЄСЛОВА  РУХУ  (НДВ – ДВ). 
УТВОРЕННЯ  ВИДОВИХ  ФОРМ  ВІД  ДІЄСЛІВ  РУХУ 

 
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 (це дієслова спрямованого руху, друге дієслово 
означає рух в різних напрямках, або регулярно повторюваний рух, або 
рух в різний час (це дієслова неспрямованого руху). 

В методиці викладання української мови як іноземної 
вивчаються 8 пар дієслів руху: йти – ходити, їхати – їздити, бігти 
– бігати, летіти – літати, пливти – плавати, нести – носити, 
вести – водити, везти – возити. 

Як і всі дієслова, дієслова руху поділяються на дві дієвідміни та 
змінюються за особами, часом та видами. 

Дієслова руху бувають без префіксів та з префіксами. 
 

ЗЗЗВВВЕЕЕРРРНННІІІТТТЬЬЬ      УУУВВВАААГГГУУУ!!!   
Всі дієслова руху без префіксів – це дієслова НДВ. 

Розглянемо дієслова руху ЙТИ – ХОДИТИ, ЇХАТИ – ЇЗДИТИ. 
ЙТИ (ІТИ) – 1 група ХОДИТИ – 2 група 

я йду (іду) я ходжу 

ти йдеш (ідеш) ти ходиш 

він / вона йде (іде) він / вона ходить 

ми йдемо (ідемо) ми ходимо 

ви йдете (ідете) ви ходите 

вони йдуть (ідуть) вони ходять 
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ЇХАТИ – 1 група ЇЗДИТИ – 2 група 

я їду я їжджу 

ти їдеш ти їздиш 

він / вона їде він / вона їздить 

ми їдемо ми їздимо 

ви їдете ви їздите 

вони їдуть вони їздять 

 

ЗЗЗАААПППАААМММ '''ЯЯЯТТТАААЙЙЙТТТЕЕЕ!!! 
минулий час дієслова ЙТИ – він ЙШОВ, вона ЙШЛА, вони ЙШЛИ 

 

З дієсловами руху завжди пов’язані запитання КУДИ? і ЗВІДКИ? 

У відповіді на запитання КУДИ? вживаються іменники у формі 

родового відмінку (в.2) з прийменником ДО або у формі знахідного 

відмінку (в.4) з прийменниками НА – В(У). Також на запитання КУДИ? 

можна відповісти прислівниками ТУДИ, СЮДИ, ДОДОМУ. 

У відповіді на запитання ЗВІДКИ? вживаються іменники у формі 

родового відмінку (в.2) з прийменником З (ІЗ, ЗІ). 

НАПРИКЛАД:  

Куди ти йдеш? – Я йду до університету (в.2). Я йду в 

університет (в.4). Я йду додому (туди, сюди). 

Звідки ти йдеш? – Я йду з університету (в.2). 

 

ЗЗЗВВВЕЕЕРРРНННІІІТТТЬЬЬ      УУУВВВАААГГГУУУ!!!   
Дієслова 2 групи (ХОДИТИ, ЇЗДИТИ) зазвичай вживаються зі 

словами: ЗАВЖДИ, ЗВИЧАЙНО, РЕГУЛЯРНО, ЯК ПРАВИЛО, ЧАСТО, 

РІДКО, ІНКОЛИ, НІКОЛИ, КОЖНОГО ДНЯ (ЩОДНЯ), КОЖНОГО РОКУ 

(ЩОРОКУ), … 
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Завдання 1. Прочитайте. Зверніть увагу на вживання дієслів. 

1. Куди ти їдеш? – Я їду в магазин. 

2. Ти часто їздиш у магазин? – Так, я їжджу у магазин щодня. 

3. Куди він йде? – Він йде до лікарні. 

4. Він щодня ходить до лікарні? – Ні, він ходить до лікарні рідко. 

5. Звідки ти ідеш? – Я іду з університету. 

6. Звідки приїхали студенти нашої групи? – Вони приїхали з різних 

країн. 

 

Завдання 2. Порівняйте фрази. Дайте відповідь на запитання: У яких 

реченнях йдеться про односпрямований рух, а в яких – про рух, що 

повторюється? Чому? 

1. Я ЙДУ в музей. – Я часто ХОДЖУ у музей. 

2. Хаммад ЇДЕ додому. – Він завжди ЇЗДИТЬ додому на метро. 

3. Студенти ЇДУТЬ на екскурсію у Полтаву. – Вони часто ЇЗДЯТЬ на 

екскурсії. 

4. Викладач ІДЕ у гуртожиток. – Інколи викладачі ХОДЯТЬ до 

гуртожитку. 

5. Ми з друзями ЇДЕМО на стадіон. – Звичайно ми ЇЗДИМО на стадіон 

щосуботи. 

 

Завдання 3. Вставте дієслово ІТИ в потрібній формі. 

1. Щодня, коли я … в університет, я зустрічаю нашого декана. 

2. Ми … на факультет о восьмій годині ранку. 

3. Зараз мій тато … на завод, а я … у школу. 

4. Мої друзі …у гуртожиток, а ми з подругою … в їдальню. 

5. Викладач … у бібліотеку за підручниками. 

6. Я … на вокзал зустрічати мого друга. 

7. Наша група … у музей на екскурсію. 
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Завдання 4. Замість крапок напишіть дієслова руху ЇХАТИ – ЇЗДИТИ в 

потрібній формі. 

1. Ми з батьками часто … у ліс. 

2. Я дуже люблю подорожувати, тому часто … в Європу. 

3. Мій друг завжди … на стадіон на метро. 

4. Я запізнююся на заняття, тому … на таксі. 

5. Мої друзі люблять … на море.  

6. Щонеділі я … у "Караван" за продуктами. 

7. Зараз я … у Львів, щоб подивитися це чудове місто. 

8. Дуже люблю Буковель, тому щороку … туди. 

 

Завдання 5. Запишіть речення Виберіть потрібне дієслово ЙТИ – 

ХОДИТИ, ЇХАТИ – ЇЗДИТИ. 

1. Коли я … у трамваї, я читав новий журнал.  

2. Щонеділі ми з друзями … на базар тролейбусом.  

3. Ти … сьогодні у парк? Я не … у парк, тому що не маю часу. А ти 

часто … туди? Ні, я … у парк дуже рідко.  

4. Моя сестра живе недалеко від університету, тому вона … пішки. 

Сьогодні вранці, коли вона … вулицею, вона зустріла викладача.  

5. Ми з групою любимо … до екопарку. Вчора ввечері ми також … 

туди.  

 

Завдання 6. Прочитайте текст. Знайдіть дієслова руху без префіксів. 

Поясніть їх вживання. 

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

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

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

маршрутки, таксі. Ось їде маршрутка №89. Вона їде на Олексіївку. А 
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ця маршрутка їде до метро "Академіка Барабашова". Цей великий 

двоповерховий автобус їде з Києва. Зараз він їде в Полтаву. 

Ось тротуар. Тут йдуть пішоходи. Дуже багато молоді. Студенти 

йдуть в університети: політехнічний та юридичний, учні – у школу. 

Похилі люди йдуть, мабуть, у лікарні.  

Щодня я ходжу на заняття в університет. Мої батьки йдуть на 

роботу: мама в аптеку, тато на завод. Мій молодший брат йде до 

школи. Зараз я йду в бібліотеку, тому що у мене незабаром іспити. 

 

Вживання дієслів ЙТИ – ХОДИТИ – ПІТИ – ПРИЙТИ;  

ЇХАТИ – ЇЗДИТИ – ПОЇХАТИ – ПРИЇХАТИ 

 

ЗЗЗВВВЕЕЕРРРНННІІІТТТЬЬЬ      УУУВВВАААГГГУУУ      ІІІ      ЗЗЗАААПППАААМММ’’’ЯЯЯТТТАААЙЙЙТТТЕЕЕ!!!   

Від дієслів спрямованого руху за допомогою префіксів ПІ- (ПО-) 

утворюються дієслова доконаного виду (ДВ) і означають початок 

руху: ПІТИ, ПОЇХАТИ, ПОБІГТИ, ПОЛЕТІТИ, ПОПЛИВТИ.  

Наприклад: 

Урок закінчився і ми ПІШЛИ додому. Студенти склали іспити і 

ПОЇХАЛИ на батьківщину. Туристи сіли в літак і ПОЛЕТІЛИ до 

Туреччини. 

УУУВВВАААГГГААА!!!      

Префікс ПІ- вживається тільки з дієсловом ЙТИ. 

Дієслова руху з префіксом ПРИ- (ПРИЙТИ, ПРИЇХАТИ) 

означають кінець руху. Наприклад: Студенти ПРИЙШЛИ в 

університет. Ми ПРИЇХАЛИ додому. 

Дієслова руху ПІТИ – ПРИЙТИ, ПОЇХАТИ – ПРИЇХАТИ є 

дієсловами ДВ. Як всі дієслова ДВ, вони мають форми минулого та 

майбутнього часу.  



 48

ПІТИ 
Минулий час Майбутній час 

я  я піду 
ти  ти підеш 
він / вона пішов / пішла він / вона піде 
ми  ми підемо 
ви  ви підете 
вони пішли вони підуть 

 

ПРИЙТИ 
Минулий час Майбутній час 

я  я прийду 
ти  ти прийдеш 
він / вона прийшов / прийшла він / вона прийде 
ми  ми прийдемо 
ви  ви прийдете 
вони прийшли вони прийдуть 

 

ПОЇХАТИ 
Минулий час Майбутній час 

я  я поїду 
ти  ти поїдеш 
він / вона поїхав / поїхала він / вона поїде 
ми  ми поїдемо 
ви  ви поїдете 
вони поїхали вони поїдуть 

 

ПРИЇХАТИ 
Минулий час Майбутній час 

я  я приїду 
ти  ти приїдеш 
він / вона приїхав / приїхала  він / вона приїде 
ми  ми приїдемо 
ви  ви приїдете 
вони приїхали вони приїдуть 
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Прочитайте речення. Зверніть увагу на вживання дієслів руху. 

1. Зараз я ЙДУ на урок. Я щодня ХОДЖУ на урок. Вчора я також 

ХОДИВ на заняття. Коли я ЙШОВ в університет, я зустрів нашого 

викладача. Завтра я ПІДУ в університет о 8 годині, а ПРИЙДУ в 

університет о 9 годині ранку.  

2. Зараз мої друзі ЇДУТЬ в парк. Вони щонеділі ЇЗДЯТЬ у парк. Минулої 

неділі я також ЇЗДИВ з ними до парку. Коли ми ЇХАЛИ в парк, ми 

зустріли знайомих дівчат. Завтра я ПОЇДУ в парк вранці, а ПРИЇДУ в 

гуртожиток ввечері. 

 

Прочитайте речення та пояснення до них. 

1. Ми ХОДИЛИ у музей (ми були там, послухали екскурсію і 

повернулися додому). – Ми ПІШЛИ у музей (ми пішли, але були ми там 

чи ні, невідомо). 

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 1. Закінчити речення, використовуючи дієслова руху. 

1. Ми сіли в автобус і … 

2. На базарі ми купили фрукти, овочі і … 

3. Хаммад склав іспити і …  

4. Дощ закінчився, і мої друзі … 

5. Марія Іванівна … до аптеки і … 

6. Вистава закінчилася і я …  

7. Мама написала листа дочці і … 

8. Ми написали вправу і … 

9. Я прочитала листа і … 
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Завдання 2. Замість крапок написати дієслова ЙТИ – ХОДИТИ – ПІТИ; 

ЇХАТИ – ЇЗДИТИ – ПОЇХАТИ в потрібній формі. 

1. Студенти зараз … на екскурсію до музею.  

2. Ми з сестрою часто … до театру дивитися вистави. 

3. Кожного ранку я … у магазин за молоком для молодшого брата. 

4. Зазвичай у неділю ми з друзями … до нічного клубу. 

5. Завтра наша група … на екскурсію в Одесу. 

6. Ахмед купив продукти у супермаркеті і … додому. 

7. Щомісяця я … до банку отримувати гроші від батьків. 

8. Я … в університет пішки, тому що живу поряд з університетом. 

9. Бабуся сіла у маршрутку і … на ринок. 

10. Зараз ми живемо у Харкові, тому завтра … на екскурсію містом. 

 

Завдання 3. Замість крапок написати дієслова ЙТИ – ХОДИТИ; 

ЇХАТИ – ЇЗДИТИ. 

1. Коли я … у метро, я читав цікавий журнал. 

2. Кожної суботи ми з друзями … у басейн. 

3. Я дуже люблю гуляти у парку. Зазвичай я … туди пішки. 

4. Моя дівчина живе далеко від університету, тому вона … туди на 

метро. 

5. Я … у Київ минулого року. Цього року я також … у Київ. 

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

 

Завдання 4. Запишіть речення, вживаючи дієслова руху ЇХАТИ – 

ЇЗДИТИ – ПОЇХАТИ в потрібній формі. 

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

пікнік. 

2. Влітку я … до батьків у Нігерію. Я завжди на канікулах … на 

батьківщину. 

3. На різдвяні свята ми … у село до наших українських друзів. 
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4. Зараз мій друг … на вокзал за квитками. Він завжди … на вокзал 

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

5. Нещодавно моя сестра … в Італію. Вона давно мріяла … туди. 
 
Завдання 5. Поставити питання до виділених слів за зразком. 

Зразок: Друзі приїхали В ХАРКІВ. – КУДИ приїхали друзі? 

Сестра приїхала ЗІ ЛЬВОВА. – 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. Викладачі приїхали У ХАРКІВ на конференцію. 

6. Лікарі приїхали В ЧЕРКАСИ на виставку медичного обладнання. 
7. Мій брат приїхав З ДНІПРА. 

8. Подруга приїхала В УКРАЇНУ З АВСТРІЇ. 
9. Айша приїхала З МАРОККО В УКРАЇНУ. 

10. Я повернувся В УКРАЇНУ З ПОЛЬЩІ. 
 
Завдання 6. Виконуйте за зразком. 

Зразок: – Алі ПІШОВ у поліклініку?  

– Він вже ПРИЙШОВ з поліклініки. 

1. Марія пішла в бібліотеку? 
2. Амін пішов на екскурсію? 

3. Брат пішов на роботу? 
4. Секретарка пішла в деканат? 

5. Студенти пішли в кафе? 
6. Викладач пішов в аудиторію? 

7. Мама пішла у магазин? 
8. Бабуся пішла у лікарню? 

9. Декан пішов в актову залу? 
10. Тато пішов на завод? 



 52

Завдання 7. Прочитайте діалог. Поставити запитання до тексту. 

– Ти їдеш завтра на екскурсію до Києва? 
– Ще не знаю. Ви поїдете поїздом чи автобусом? 

– До Києва ми поїдемо на поїзді, а по місту будемо їздити автобусом 
та ходити пішки. 

– Куди ви плануєте ходити? 
– У нас буде автобусна екскурсія містом, потім ми підемо у Києво-

Печерську лавру. Ввечері поїдемо у цирк. 
– Як цікаво! Можливо, я поїду з вами. 

 

Завдання 8. Поставте питання до речень за зразком. 

Зразок: Батьки пішли в театр.  

КУДИ пішли батьки? 

Студенти були в театрі.  

ДЕ були студенти? 

Друзі прийшли з театру.  

ЗВІДКИ прийшли друзі? 

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

2. Друзі пішли в парк. Вони були в парку. Вони прийшли з парку. 

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

4. Марія пішла у бібліотеку. Вона була у бібліотеці. Вона прийшла з 

бібліотеки. 

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

 

Завдання 9. 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? 

– Йдіть на море пішки. 
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Завдання 10. Прочитайте текст. Поясніть 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 11. 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 12. Прочитайте й запам’ятайте українські прислів’я. 

Краще погано їхати, ніж добре йти. 

Тихо їдеш – далі будеш. 

Не йди у воду, не спитавши броду. 

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



 54

РРРОООЗЗЗДДДІІІЛЛЛ      444   
ВЖИВАННЯ  ДІЄСЛІВ  НДВ – ДВ  В  ІНФІНІТИВІ 

 

УУУВВВАААГГГААА!!!   
Після поданих нижче дієслів вживаються дієслова тільки 

недоконаного виду (НДВ) в інфінітиві. 
1. а) починати – почати, продовжувати – продовжити, 

закінчувати – закінчити. 

Наприклад: Він почав читати текст. Професор продовжив 
пояснювати урок після перерви. Мама закінчила готувати обід. 

б) вчитися – навчитися, навчати – навчити, звикати – звикнути, 
радити – порадити, переставати – перестати, лягати – лягти та інші. . 

Наприклад: Моя подруга навчилася співати. Мій друг швидко 
звик готувати сніданок. Батьки порадили вчитися в Україні. Я давно 

перестав хворіти. Перед іспитом треба лягати спати раніше. 
в) любити – полюбити, вміти, стати, мріяти. 

Наприклад: Бабуся дуже любить слухати класичну музику.  
Я вмію працювати швидко. Я став готувати сніданок раніше. Мрію 

відпочити на морі! 
 

УУУВВВАААГГГААА!!!   
Після поданих нижче дієслів та модальних слів 

вживаються дієслова НДВ і ДВ в інфінітиві. 
Хотіти – захотіти, бажати – побажати, повинен, треба, потрібно, 

необхідно, можна. 

Наприклад: Я дуже хочу вивчати українську мову. Бажаю 
скласти іспит на "відмінно"! Ти повинен працювати дуже багато. Тобі 

обов’язково треба прочитати цю книжку! На літніх канікулах потрібно 
повторити граматику. Можна взяти ваш словник? Треба щодня 

говорити українською мовою. Мій молодший брат хоче навчатися в 
Україні. Мама зараз хворіє, тому їй потрібно відпочити.  
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УУУВВВАААГГГААА!!!   
Після поданих нижче дієслів вживаються дієслова ДВ в 

інфінітиві. 
Забувати – забути, встигати – встигнути. 

Наприклад: Я забув зробити домашнє завдання, тому що погано 

почував себе. Мій друг встиг прочитати новий журнал. 

 

Вправа 1. Прочитайте речення. Поясніть вживання дієслів.  

1. Студенти завжди можуть БРАТИ книжки у бібліотеці. 

2. Якщо треба, студенти  можуть ВЗЯТИ у бібліотеці необхідну книгу, 

журнал або газету. 

3. Кожного дня ми починаємо РОБИТИ домашнє завдання о 7 годині 

вечора. 

4. Якщо ви маєте якусь проблему, ви завжди можете ЗАЙТИ до мене 

за порадою.  

5. У новому навчальному році ми з друзями продовжимо НАВЧАТИСЯ 

в НТУ "ХПІ". 

 

Вправа 2. Виберіть дієслово в потрібній формі. 

1. Він почав … (малювати – намалювати), коли йому було 6 років. 

2. Вам треба … (відпочивати – відпочити), а потім продовжуйте 

роботу. 3. Будівельники закінчили … (будувати – побудувати) школу в 

серпні. 4. Я забув … (писати – написати) домашнє завдання з 

математики. 5. Ми закінчили … (вечеряти – повечеряти) о 7 годині. 

6. Ганна почала добре … (говорити – сказати) українською мовою. 

7. Спочатку я повторив фізику, а потім почав (вирішувати – вирішити) 

задачі з хімії. 8. Викладач перевірив домашню вправу і почав 

(пояснювати – пояснити) нову тему. 9. Мій друг купив сучасні 

навушники і почав (слухати – послухати) музику. 10. Моя сестра стала 

(цікавитися – зацікавитися) психологією ще у школі. 11. Глядачі сіли у 
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перший ряд і почали (чекати – зачекати) на артистів. 12. Лікар порадив 

дідусеві припинити (курити – покурити) та розпочати (займатися – 

зайнятися) спортом. 13. Наш завод давно припинив (випускати – 

випустити) старі моделі автомобілів. 

 

Вправа 3. Замість крапок вставте дієслова ПОЧИНАТИ – ПОЧАТИ, 

ПРОДОВЖУВАТИ – ПРОДОВЖИТИ, ЗАКІНЧУВАТИ – ЗАКІНЧИТИ в 

потрібній формі. 

1. Зазвичай ми … займатися на факультеті о 8 годині, а … займатися о 

14 годині. 2. Щовечора я … робити домашнє завдання після вечері, а 

сьогодні я … робити домашню роботу дуже пізно, тому не встиг її 

зробити. Вранці перед сніданком я … робити домашню вправу.  

3. В Україні діти … вчитися у школі в 6 років, а … вчитися в 17 років. 

4. Я … вчитися в Україні в 17 років, а … у 23 роки. 5. Мама … готувати 

обід о 10 годині, а … готувати о тринадцятій годині.  

 

Вправа 4. Напишіть речення, вживаючи дієслово у лапках, в потрібній 

формі. 

1. Я мрію … (бачити – побачити) увесь світ! 

2. Мій тато звик … (вставати – встати) рано. 

3. Мені дуже подобається … (навчатися – навчитися) в Україні. 

4. Брат хоче … (навчати – навчити) мене грати у шахи. 

5. Ми не встигли … (виконувати – виконати) контрольну роботу. 

6. Студенти вранці не завжди встигають … (снідати – поснідати). 

7. Ти забув … (вітати – привітати) мене з днем народження! 

8. О 6 ранку мама почала … (готувати – приготувати) сніданок. 

9. Я дуже хочу … (навчатися – навчитися) грати на гітарі.  
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Вживання  дієслів  НДВ – ДВ  в  інфінітиві  із  запереченням 
 

Після конструкцій зі словами НЕ ТРЕБА, НЕ МОЖНА, НЕ СЛІД, 

НЕ ГОДИТЬСЯ, НЕ ВАРТО, НЕ РАДЖУ, НЕ ХОЧЕТЬСЯ, ДОСИТЬ, 

ШКІДЛИВО вживаються дієслова недоконаного виду (НДВ) в 

інфінітиві зі значеннями небажаності, непотрібності, недоцільності та 

заборони. 

Наприклад:  

– Не можна заходити! Вхід заборонено. 

– Не треба переходити вулицю на червоне світло. 

– Досить розмовляти! Слухайте уважно! 

– Ще рано, мені не хочеться спати. 

– Шкідливо їсти після шостої години вечора! 

– Не раджу вживати алкогольні напої. Це погано. 

– Не годиться слухати гучну музику пізно ввечері. 

– Не потрібно палити! Це шкідливо для здоров’я. 

 

Дієслова доконаного виду (ДВ) вживаються для вираження 

значення застереження, фізичної неможливості або потенційної 

можливості досягнення результату. 

Наприклад: 

– Не можна увійти! Двері закриті. 

– Цю вулицю перейти неможливо. Дуже багато машин. 

– Цією вулицею не можна проїхати. Вона дуже вузька. 

– Твою валізу неможливо закрити. В ній багато речей! 

– Цей салат неможливо їсти! Він несмачний. 
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РРРОООЗЗЗДДДІІІЛЛЛ      555   

ВЖИВАННЯ  ДІЄСЛІВ  НДВ – ДВ  В  ІМПЕРАТИВІ 
 

Якщо дієслова виступають в значеннях ЗАПРОШЕННЯ, ДОЗВІЛ 

ПОЧИНАТИ, ПРОДОВЖУВАТИ АБО ВИКОНУВАТИ ДІЮ РЕГУЛЯРНО, 

то вони вживаються у формі недоконаного виду (НДВ). 
Наприклад:  

– Заходьте, роздягайтеся, проходьте, будь ласка, у кімнату, 

сідайте, пригощайтеся. 

– Відпочивайте, урок ще не розпочався. 

– Влітку відпочивайте, плавайте у річці, гуляйте, збирайте 

печериці та ягоди, читайте книжки. 

– Ліки приймайте три рази на день. 

– Завжди кажіть правду! 

 

Якщо дієслова виступають в значеннях ПРОХАННЯ, ПОРАДА, 

ВИМОГА, то вони вживаються у формі доконаного виду (ДВ). 
Наприклад: 

– Скажіть, будь ласка, у вас є підручник з української мови? 

– Помий посуд! Потім постав у шафу. 

– Увійди! чому ти запізнився? 

– Зайдіть після лекції до кабінету декана. 

– Ти втомився, відпочинь! 

 

ПППРРРОООЧЧЧИИИТТТАААЙЙЙТТТЕЕЕ      ТТТААА      ПППОООРРРІІІВВВНННЯЯЯЙЙЙТТТЕЕЕ!!!   
Відкривайте щоранку вікно! (НДВ) – Будь ласка, відкрийте вікно! (ДВ) 

Телефонуйте батькам частіше! – Зателефонуй мені сьогодні! 

Приймайте ліки після їжі 2 рази на день. – Прийми ліки зараз. 

Читайте книжки! – Прочитай цю книжку, вона цікава! 
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Завдання 1. Дайте відповідь, вживаючи дієслова НДВ у формі 

імперативу за зразком. 

Зразок: – В аудиторії  прохолодно. Можна закрити вікно? 

– Закривайте! 

1. Можна зателефонувати від вас? – … 

2. Можна узяти ваш словник? – … 

3. Можна вимкнути телевізор? – … 

4. Можна вас запитати? – … 

5. Можна  подивитися ваші фото? – … 

6. Можна вас сфотографувати? – … 

 

Завдання 2. Пишіть за зразком. 

Зразок: Вже восьма година вечора. ЧАС ЗАКРИВАТИ МУЗЕЙ. 

Вже восьма година вечора. ЗАКРИВАЙТЕ МУЗЕЙ! 

1. Вже 14 годин. ЧАС СІДАТИ ОБІДАТИ. 

2. Пролунав дзвоник з уроку. ЧАС ЗАКІНЧУВАТИ РОБОТУ. 

3. Вже пізно. ЧАС ЛЯГАТИ СПАТИ. 

4. Незабаром почнеться цікава передача. ЧАС ВМИКАТИ ТЕЛЕВІЗОР. 

5. Усе підготовлено до іспиту. ЧАС ПОЧИНАТИ ІСПИТ. 

 

Завдання 3. Написати потрібну форму дієслова.  

1. Щоранку … (пийте – випийте) склянку води. 2. … (Кажіть – скажіть), 

де знаходиться аптека? 3. Твоя тарілка брудна, … (мий – помий) її.  

4. … (Давайте – дайте) мені, будь ласка, ручку. 5. Сьогодні буде цікавий 

фільм, … (вмикайте – увімкніть) телевізор. 6. … (Приймайте – прийміть) 

ліки сьогодні ввечері після їжі. 7. … (Говори – скажи) мені, хто твій друг, 

і я скажу тобі, хто ти. 8. … (Купуй – купи) журнал "Наука і техніка", він 

дуже цікавий. 9. Завжди … (приносьте – принесіть) словник на урок. 

10. Щовечора … (лягайте – ляжте) спати не пізніше одинадцятої 

години. 11. Завжди … (приходьте – прийдіть) на заняття вчасно.  
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Завдання 4. Вставте потрібне дієслово в імперативі. 

1. Маріє, …, чи не звільнився декан? (дізнаватися – дізнатися) 

2. Ганна, …, будь ласка, квіти! (поливати – полити) 

3. Ахмеде, …, будь ласка, викладачеві! (дзвонити – подзвонити) 

4. Мамо, …, будь ласка, вікно! (відкривати – відкрити) 

5. Олено, …, розпочався вже фільм чи ні? (дивитися – подивитися) 

6. Якщо у тебе буде час, …, мені. (телефонувати – зателефонувати) 

7. Якщо у суботу буде тепло, …, до мене на дачу. (приїжджати – 

приїхати) 

8. Якщо ти побачиш цю книгу у магазині, …, її мені. (купувати – купити) 

9. Якщо ти знаєш телефон викладача, … мені його, будь ласка. 

(писати – написати) 

 

Завдання 5. Напишіть дієслова потрібного виду в наказовій формі, 

використовуючи слова для довідок. 

Слова для довідок: писати – написати, дзвонити – подзвонити, 

класти – покласти, брати – взяти, читати – прочитати. 

1. Ти написав вправу? Ні? Тоді … її. 

2. Молоко може зіпсуватися, … його у холодильник. 

3. Я чекаю на твій дзвінок. … мені ввечері. 

4. Телефон дзвонить, … трубку. 

5. Ти не читав цю книжку? Обов’язково … 

 

Вживання  дієслів НДВ – ДВ  в імперативі  із запереченням 
 

Дієслова НДВ в імперативі із запереченням вживаються для 

того, щоб передати непотрібність дії. 

Наприклад: 

– Не запізнюйтеся на заняття! 

– Не розмовляйте! 
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– Не кажіть нічого! 

– Не галасуйте! 

– Не порушуйте правил дорожнього руху! 

Дієслова ДВ в імперативі із запереченням вживаються для 

застереження або побоювання того, що небажана дія, яка не залежить 

від людини, може відбутися, але її слід запобігти. 

Насамперед, в імперативі із запереченням в ДВ вживаються 

дієслова з негативним лексичним значенням – розбити, обпалити, 

забруднити, впасти, зламати, упустити, загубити, захворіти, 

застудитися й т.п. Дієслова ДВ в значенні  застереження можуть мати 

відтінок нагадування. 

Наприклад: 

– Дивися, не запізнися на потяг. 

– Не забудь взяти теплий одяг у похід. 

– Не поріж руку, ніж дуже гострий. 

– Не пий цю рідину, це отрута. 

– Уважно! Не зламай новий телефон. 

– Сьогодні дощ. Не забрудни одяг. 

– Тримай добре дитину, не упусти її! 

– Вдягни шапку, не застудися! 
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РРРОООЗЗЗДДДІІІЛЛЛ      666   

ПОВТОРЮВАЛЬНІ  ВПРАВИ  ТА  ЗАВДАННЯ 
 

Вправа 1. Вставити дієслова у потрібній формі НДВ – ДВ. 

ПИСАТИ – НАПИСАТИ 

1. – Ти … вправу вчора? 

– Ні, я … її зараз. 

2. – Олено, Ілля вже … домашнє завдання? 

– Ні, він … його зараз. 

3. – Вчора Марія … статтю? 

– Ні, вона її …, але не …  

4. – Фатіма завжди добре … вправи. 

– Але сьогодні вона … їх погано. 

ЧИТАТИ – ПРОЧИТАТИ 

1. – Я … текст сьогодні. 

– А ми … його вчора. 

2. – Ти вже … журнал? 

– Ні, я … його зараз. 

3. – Що робить бабуся? Вона … газету? 

– Ні, вона вже … її. 

4. – Зараз я … цікаву книжку. 

– А моя сестра вже … її. 

ДИВИТИСЯ – ПОДИВИТИСЯ 

1. – Ти вже … цей фільм? 

– Ні, я … його зараз. 

– А Мехмед … його вчора. 

2. – Що ти робиш зараз? 

– Я … телевізор. 

– А я вже … і читаю текст. 
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3. – Ти часто … концерти? 

– Так, я … концерти дуже часто. 

– Я також вчора … концерт, а потім зробив домашнє завдання. 

ВИВЧАТИ – ВИВЧИТИ 

1. – Ти вже … нову тему? 

– Так, …, а зараз я … нові слова. 

2. – Ти … у школі хімію? 

– Так, …, зараз я теж … її. 

3. – Я … українську мову один рік. 

– А ти вже … українську мову? 

4. – Щодня я … багато нових слів. 

– А сьогодні я … тільки 10 слів. 

ОБІДАТИ – ПООБІДАТИ 

Зазвичай ми … в університеті. 

Сьогодні ми … в гуртожитку. 

Коли я жив вдома, я … разом із батьками. 

 

Вправа 2. Вставте дієслова ЇСТИ – ПОЇСТИ, ПИТИ – ВИПИТИ. 

1. На обід ми … суп, а Павло … борщ. 2. Тетяно, що ти …? – Я … 

вареники з вишнею. 3. Микола на сніданок … чай, а Сана й Емануель 

… каву. 4. Моя сестра … морозиво, а я … молоко. 5. Що Петро … на 

вечерю? – Він … салат з огірками. 6. Я … рибу, а мій друг … ковбасу. 

7. Іноземні студенти … українські страви. 8. Ти … кашу вдень? – Ні, я 

… кашу вранці. 9. Коли я прокидаюся вранці, я … воду. 

 

Вправа 3. Читайте діалоги. Поясніть використання дієслів НДВ – ДВ. 

1. – Ахмеде, що ти робиш зараз? 

– Я граю у футбол. 

– А ти вже зробив домашнє завдання? 

– Так, зробив. 
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2. – Тареку, який результат в задачі з математики? 

– Не знаю… 

– Чому? 

– Тому що я ще не розв’язав задачі, а тільки почав розв’язувати. 

3. – Бабусю, ти завжди купуєш тільки червоні яблука? 

– Звісно, ні. Сьогодні я купила червоні, тому що на базарі не було 

зелених яблук. 

4. – Галино, чому тебе вчора не було на дискотеці? 

– Я була вдома, повторювала нову граматику. 

– Ну і як? Добре повторила? 

– Сподіваюся, добре. 

5. – Пані, Ви читали статтю у журналі про наш університет? 

– Так, я читала, але ще не прочитала до кінця, не мала часу. 

6. – Андрію, чому ти не дивишся фільм? Він дуже цікавий. 

– Я вже дивився його вчора у кінотеатрі. 

 

Вправа 4. Замість крапок запишіть дієслова в потрібній формі. 

1. Учора моя подруга … твір, але не … його/ (писати – написати) 

2. Ти вже … задачу з математики? – Я … її, але не …, тому що це дуже 

складна задача/ (робити – зробити) 

3. Зараз я … текст. А ти вже … його? (читати – прочитати) 

4. Маріє, ти вже …? Ні, зараз … (снідати – поснідати) 

 

Вправа 5. Дайте відповіді на запитання за зразком. 

Зразок: – Ти написав діалог?  

– Я напишу його завтра. 

1. Кристіан прочитав текст? 2. Емануель переклав діалог? 3. Студенти 

послухали музику? 4. Ти закінчив твір? 5. Анваре, ти виконав домашнє 

завдання? 6. Ти допоміг Марії зробити фізику? 7. Ашрафе, ти купив 

сік? 8. Борис вирішив проблему з паспортом? 
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Вправа 6. Дайте відповіді на запитання за зразком. 

Зразок: – Ти будеш снідати?  

– Я вже поснідав, дякую. 

1. Викладач буде пояснювати нову граматику? 2. Джон буде робити 

домашнє завдання? 3. Ти будеш складати іспит? 4. Тетяна буде 

читати цікавий журнал? 5. Юрій буде дивитися фільм? 6. Ти будеш 

писати лист батькам? 7. Студенти, ви будете виконувати вправу? 

 

Вправа 7. Прочитайте текст. Напишіть його, вживаючи дієслова НДВ – 

ДВ у правильній формі. 

Доу Кай … (їхати – приїхати) з Китаю. Це його рідна країна. Зараз 

він … (жити) у Харкові. Доу Кай … (вчитися – навчитися) в 

політехнічному університеті на підготовчому відділенні. Він … (вивчати – 

вивчити) українську мову. У Доу Кая є друг Петро. Він також студент. 

Вони разом (жити) у гуртожитку. Навесні Петро … (закінчувати – 

закінчити) економічний факультет ХПІ, а у жовтні він … (вступати – 

вступити) в аспірантуру. Петро (мати) талант до економіки. Його … 

(цікавити – зацікавити) проблеми вивчення банківської справи. Зараз він 

… (працювати) у Приватбанку і … (писати – написати) дисертацію. А ще 

Петро часто … (допомагати – допомогти) Доу Каю … (робити – зробити) 

домашнє завдання. Доу Кай вже непогано розмовляє українською. Він 

хоче … (бути – стати) спеціалістом з IT-технологій. 

 

Вправа 8. Робити за зразком. 

Зразок: – Ми ПОВЕЧЕРЯЛИ в кафе.  

– Що ви ЗРОБИЛИ у кафе? 

1. Я НАПИСАВ листа батькам. 2. Марія ПРОЧИТАЛА книжку. 3. Подруга 

ПИЛА сік. 4. Брат КУПИВ новий смартфон. 5. Вони ПРИГОТУВАЛИ 

смачний обід. 6. Я ЗАЧИНИВ вікно. 7. Ми ВИПИЛИ каву. 8. Викладач 

ПОЯСНИВ нову граматику. 9. Увечері ми ДИВИЛИСЯ цікавий фільм.  
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Вправа 9. Змінити дієслова НДВ у теперішньому часі на дієслова НДВ 

у майбутньому часі за зразком. 

Зразок: – Я ЧИТАЮ журнал.  

– Я ЧИТАТИМУ журнал. 

1. Студенти ПИШУТЬ контрольну роботу. 2. Я ДИВЛЮСЯ фільм. 3. Мої 

друзі ОБІДАЮТЬ у їдальні. 4. Викладач ПОЯСНЮЄ фізичні формули. 

5. Подруга ПОВТОРЮЄ текст. 6. Іноземні студенти ВИВЧАЮТЬ 

українську мову.7. Студенти СЛУХАЮТЬ декана. 8. Мама ГОТУЄ 

вечерю. 9. Чоловік ДОПОМАГАЄ жінці. 10. Дитина МАЛЮЄ родину. 

 

Вправа 10. Дієслова у лапках написати у потрібній формі. 

1. Увечері сестра … (приготувати) салат із курки. 

2. Спочатку я сам напишу текст, а потім … (запитати) друга. 

3. Ви (пообідати) потім? А я … (обідати) зараз. 

4. Вони … (зробити) домашнє завдання у суботу, тому у неділю вони 

будуть … (відпочивати). 

5. Після уроку викладач просить … (відчинити) вікно. 

6. Вдома студенти … (перекласти) нові слова. 

7. Завтра Марія … (вивчити) вірш. 

 

Вправа 11. Дієслова у лапках написати в потрібній формі. 

1. Мої друзі … перевірочну роботу 2 години. А я … тест швидко. 

(писати – написати) 

2. Фатіма вже … цю книжку. Завтра ми … ці тексти. (читати – 

прочитати) 

3. Мій брат … нові слова одну годину. Я вже … діалог. (перекладати – 

перекласти) 

4. Кожного дня студенти … про іспити. Секретар вже … про документи. 

(говорити – сказати) 
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5. Мама … обід 40 хвилин. Подруга … курку з рисом. (готувати – 

приготувати) 

6. Кожного року наша родина … в Туреччині. Я вже … на морі. 

(відпочивати – відпочити) 

7. Я … нову граматику цілий вечір. Викладач двічі … питання. 

(повторювати – повторити) 

8. Викладач на кожному уроці …, яке сьогодні число. Вчора мама … 

про моє здоров’я. (запитувати – запитати) 

9. Я щодня … хліб у цьому магазині. Хто … мій підручник? (брати – 

взяти) 

10. Я … цей фільм 2 години. Ти вже … новий фільм? (дивитися – 

подивитися)  

 

Вправа 12. Прочитайте діалог, знайдіть дієслова, визначте їх вид. 

– Мехмете, що Ви зробили вчора увечері? 

– Учора ввечері я приготував вечерю, помив посуд, відпочив, потім 

зробив домашнє завдання, написав текст, переклав нові слова, вивчив 

текст. Потім погуляв біля гуртожитку. 

– Що Ви зробили сьогодні вранці? 

– Сьогодні вранці я поснідав, випив молоко, узяв підручник, зошити. 

Потім пішов до університету. 

– Мехмете, що Ви зробите сьогодні вдень після занять? 

– Після занять я куплю продукти, приготую обід, пообідаю, помию 

посуд. Потім я відпочину: прочитаю газету "Спорт", послухаю музику. 

Після відпочинку я зроблю домашнє завдання, напишу вправи, 

перекладу нові слова, вивчу правила з фізики. 

Завдання: запитайте друга або подругу, що він (вона) зробив 

(зробила) вчора, сьогодні й що зробить потім чи завтра. Напишіть свій 

діалог. 
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Вправа 13. Напишіть речення, вживаючи потрібну форму дієслова в 

імперативі. 

1. Не … (пийте – випийте) холодну воду. Можна застудитися. 

2. Не … (давайте – дай) дитині багато цукерок. 

3. Не … (пиши – напиши) батькам про свої проблеми. 

4. Не … (вмикай – увімкни) ввечері гучно музику. 

5. Не … (приймайте – прийміть) ці ліки після їжі. 

6. Не … (купуй – купи) стару модель ноутбуку. 

7. Не … (читай – прочитай) цю книгу. Вона нецікава.  

 

Вправа 14. Прочитайте текст. Поставте дієслова у форму минулого 

часу НДВ. 

Вчора був урок української мови. Студенти багато працювали. 

Вони ПРОЧИТАЛИ текст, а потім ВІДПОВІЛИ на запитання викладача. 

Ганна швидко ПРОЧИТАЛА текст. Потім правильно ВІДПОВІЛА на 

питання. Марія не ЗРОЗУМІЛА текст та не ЗМОГЛА нічого сказати. 

Хамад ПРОЧИТАВ текст дуже швидко, але відразу все ЗАБУВ. Ми 

ЗДОГАДАЛИСЯ, чому він все ЗАБУВ: Хамад ЗАПРОСИВ Ганну на 

побачення і думав, чи згодна вона? Тому його думки були далеко від 

української мови! 

 

Вправа 15. Прочитайте речення. Зверніть увагу на вживання дієслів 

теперішнього та минулого часу, коли дія повторюється. 

1. В Україні я зазвичай ГОТУЮ обід сам. На батьківщині я ГОТУВАВ інколи. 

2. Я завжди РОБЛЮ домашнє завдання. Коли я вчився у школі, я 

також завжди РОБИВ домашнє завдання. 

3. Щонеділі ми ГУЛЯЄМО в парку. Коли я жив вдома, я часто ГУЛЯВ у 

парку. 

4. Кожного тижня я ДИВЛЮСЯ новий фільм. На своїй батьківщині, у 

Лівані, я рідко ДИВИВСЯ фільми, тому що у мене не було вільного часу. 



 69

Вправа 16. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова для 

довідок: щодня, щоранку, завжди, щонеділі, щотижня, щомісяця, 

інколи. 

1. Як часто викладач пояснює нову граматику? 

2. Як часто ви займаєтеся спортом? 

3. Як часто ви гуляєте у парку? 

4. Як часто ви телефонуєте батькам? 

5. Як часто ви ходите у гості? 

6. Як часто ви дивитеся нові фільми у кінотеатрі? 

7. Як часто ви слухаєте музику? 

 

Вправа 17. Порівняйте два тексти. Зверніть увагу на вживання дієслів 

НДВ – ДВ. 

МІЙ  ДЕНЬ 

1. Сьогодні вівторок. Зазвичай я ПРОКИДАЮСЯ рано. Потім РОБЛЮ 

зарядку. Після зарядки я ВМИВАЮСЯ, СНІДАЮ, ОДЯГАЮСЯ та йду 

на заняття в університет. Після занять я ОБІДАЮ і трохи 

ВІДПОЧИВАЮ. О 16 годині РОБЛЮ домашнє завдання. Я ВЕЧЕРЯЮ о 

19 годині. Інколи я ДИВЛЮСЯ телевізор. Об одинадцятій годині я 

ЛЯГАЮ спати. 

2. Учора була неділя. Я ПРОКИНУВСЯ пізно. Потім ЗРОБИВ зарядку. 

Після зарядки я ВМИВСЯ, ОДЯГНУВСЯ, ПОСНІДАВ. Потім ЗРОБИВ 

домашнє завдання, ПРИБРАВ кімнату, ПРИГОТУВАВ обід. Увечері я 

ПООБІДАВ, потім ПОДИВИВСЯ телевізор. О двадцять третій годині я 

ЛІГ спати. 

Завдання: розкажіть, як проходить ваш робочий день і як пройшов 

день учора. 
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Вправа 18. Замінити конструкцію ХТО ПОВИНЕН ЩО (З)РОБИТИ на 

конструкцію КОМУ ТРЕБА (ПОТРІБНО) ЩО (З)РОБИТИ за зразком. 

Зразок: Я ПОВИНЕН отримати гроші в банку.  

МЕНІ ТРЕБА отримати гроші в банку. 

1. Ти повинен допомогти батькам. 2. Завтра ви повинні вивчити та 

розповісти текст. 3. Ви повинні взяти довідку в деканаті. 4. Сестра 

повинна купити ліки для тата. 5. Завтра ми повинні написати 

контрольну роботу з фізики. 6. Ми повинні йти на тренування. 

7. Скільки я повинен сплатити за продукти?  

 

Вправа 19. Напишіть відповідь за зразком. 

Зразок: – Напишіть, будь ласка, довідку.  

– Добре, напишу. 

1. Купіть новий підручник.  

2. Поповніть, будь ласка, рахунок. 

3. Зачекайте кілька хвилин! 

4. Візьміть книжки в бібліотеці. 

5. Отримайте посвідку в деканаті. 

6. Зробіть це завдання. 

7. Принесіть завтра ваш паспорт. 

8. Вивчіть на завтра новий текст! 

9. Напишіть листа батькам! 

10. Купіть у магазині новий підручник з фізики! 
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РРРОООЗЗЗДДДІІІЛЛЛ      777   

ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ 
 

1. Зараз друзі … домашнє завдання.  

А я вже … всі домашні завдання. 

А робили, роблю 

Б роблять, зробив 

В зробили, робив 

2. Мехмет … задачі цілий урок.  

Він … задачі та віддав зошит викладачеві. 

А розв’язував, 

розв’язав. 

Б розв’язують, 

розв’язав 

В розв’язав, 

розв’язує 

3. Зазвичай Ганна … продукти в 

супермаркеті, але вчора вона … все 

необхідне на базарі. 

А купує, купувала 

Б купує, купила 

В купила, купить 

4.  Мой молодший брат не любить … молоко. 

Хто … весь сік? 

А п’є, випив 

Б пити, випити 

В пити, випив 

5.  Студенти  довго … новий текст.  

Вони … текст та відповіли на запитання 

викладача. 

А пишуть, писав 

Б писали, 

написали 

В пише, написав 

6. Я писав вправу, а моя сестра … книгу. А прочитала 

Б читала 

В читати 

7.  Викладач … граматику, а студенти уважно 

слухали. 

А пояснювати 

Б пояснив 

В пояснював 
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8.  Я пішов до банку. Хочу … гроші. А отримати 

Б отримав 

В отримаю 

9. Мама готувала обід та … музику. А послухала 

Б слухала 

В слухав 

10. Коли я навчався у школі, я … німецьку 

мову. 

А вивчив 

Б вивчати 

В вивчав 

11. Ми їхали у потязі та … у вікно. А подивилися 

Б дивилися 

В дивитися 

12. Допоможіть мені … цю книгу.  

Друг … роботу в  американській компанії. 

А шукати, знайти 

Б знайти, знайшов 

В шукав, знайшов 

13. Діти часто … 

Зараз холодно і мій молодший брат знов 

… 

А хворіли, хворів 

Б хворіє, захворів 

В хворіють, 

захворів 

14. Лікар рекомендує … фрукти.  

Брат … всі банани. 

А їли, поїв 

Б їсти, поїв 

В їли, поїли 

15. Завтра тест з фізики.  

Ми цілий день … матеріал. 

А повторили 

Б повторювали 

В повторити 

16. Я … журнал і  віддам його тобі. А буду читати 

Б прочитаю 

В читати 
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17. Я … підручник у бібліотеці і прочитаю 

текст. 

А візьму 

Б буду брати 

В взяти 

18. Студенти … іспит за дві години. А складуть 

Б склали 
В складають 

19. Коли я буду малювати, я … музику. А послухаю 

Б буду слухати 
В слухаю 

20. Я … другові та запитав, як його справи. А дзвонив 
Б дзвонила 

В подзвонив 

20. Одного разу друг дуже … мені у складній 

ситуації. 

А допомагав 

Б допомогти 

В допоміг 

21. Лейла … вправу правильно й швидко. А писала 

Б написала 
В писати 

22. Я … цю перевірочну роботу пізніше, вона 
дуже складна. 

А напишу 
Б написати 

В пишу 

23. Щодня на уроці ми … багато вправ. А робити 
Б робимо 

В зробити 

24. Спочатку Ахмед … завдання до вправи, 

потім написав її. 

А прочитав 

Б читає 
В читав 

25. Наша група довго … задачі з фізики, тому 

що вони були дуже складні. 

А вирішували 

Б вирішувала 
В вирішила 
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26. Сьогодні мама … продукти у магазині, а не 

на базарі, як завжди. 

А купила 

Б купувала 

В купує 

27.  Я завжди … мамі прибирати квартиру. А допомагати 

Б допомагаю 

В допоможу 

28.  Ми … українську мову за два роки. А вивчали 

Б вивчимо 

В вивчили 

29. Викладач говорить слова і фрази, а ми … 

їх. 

А повторили 

Б повторюємо 

В повторимо 

30. Мій друг не прийшов сьогодні на заняття, 

тому що він … 

А хворів 

Б хворіє 

В захворів 

31. Після уроків я завжди … дві години. А відпочив 

Б відпочиваю 

В відпочивати 

32. У неділю ми … шашлики і співати пісні. А приготують 

Б приготувати 

В будемо готувати 

33. Батьки сказали, що … сьогодні ввечері. А подзвонили 

Б подзвонять 

В будуть дзвонити 

34. Коли я не розумію матеріал, я завжди … 

викладача.  

А питаю 

Б запитаю 

В питати 

35. Мені потрібно … контрольну роботу. А писати 

Б написати 
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36.  На завтра треба … діалог. А вчити 

Б вивчити 

37. Коли виходиш із дому, треба … світло. А вимкнути 

Б вимикати 

38. Мама любить … їжу та співати. А приготувати 

Б готувати 

39. Мій друг завжди … день з зарядки.  А починає 

Б почати 

40. …, будь ласка, коли приходить автобус? А говоріть 

Б скажіть 

41. … мені, будь ласка, мій словник. А давай 

Б дай 

42. Зараз … задачу та не поспішайте! А вирішуй 

Б вирішуйте 

43. …, будьте уважними на дорозі! А подивіться 

Б дивіться 

44. Зараз перерва.  

Студенти … у кафе. 

А ходять 

Б йдуть 

45. Вчора, коли Ахмед … на урок, він бачив 

декана. 

А йде 

Б йшов 

46. Я бачив Вас вранці.  

Ви … і розмовляли по телефону. 

А йти 

Б йшли 

47. Мухамада нема вдома.  

Він … у театр. 

А піде 

Б пішов 

В походить 

48. Я пішов на 6 поверх пішки, а мій сусід … на 

ліфті. 

А поїде 

Б поїхав 

В поїздить 
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49 Мій друг зазвичай … з факультету о 

3 годині. 

А прийшов 

Б приїхав 

В приходить 

50. Батько завжди … з роботи пізно ввечері. А прийде 

Б приїжджає 

В прийшов 

51. Я зробив всі завдання та … з бібліотеки. А пішли 

Б прийшли 

В пішов 

52. Увечері я буду… новий фільм А подивитися 

Б дивитися 

53. Сьогодні викладач буде … нову граматику. А пояснювати 

Б пояснити 

54. Ви вже … підручники? А купили 

Б куплю 

В купив 

55. Студенти .. контрольну роботу за 2 години. А написав 

Б написали 

В писали 

56. Ми повечеряли й … посуд. А помити 

Б помили 

В мили 

57. Маріє, ти вже … нові слова? А переклав 

Б переклала 

В перекладаю 

58. Викладач … нову тему, й ми писатимемо 

завдання. 

А пояснює 

Б пояснив 

В пояснить 
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59. Щонеділі друзі … продукти в супермаркеті. А купили 

Б купують 

60. Мій друг … зарядку щоранку. А зробить 

Б робить 

61. Ти вже … свій паспорт? А шукаєш 

Б знайшов 

В знайду 

62. Айман їхав в автобусі і … музику. А послухав 

Б слухав 

В слухатиме 

63. Студенти слухали лекцію і … викладача. А запитувати 

Б запитали 

В запитували 

64. Ахмед дивився телевізор і … по телефону. А говорив 
Б сказав 

В говоритиме 

65. Лікар написав рецепт і … його хворому. А давав 

Б дав 
В буде давати 

66. Коли я писатиму текст, мій друг … вечерю. А приготує 
Б готує 

В готував 

67. Коли Марія перекладала статтю, вона … в 

словник. 

А дивиться 

Б дивилася 

В буде дивитися 
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