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ВСТУП 
 

Навчально-методичний посібник "Читаємо українською" 

призначено для іноземних студентів підготовчих факультетів, які 

опановують українську мову на рівні А1, А2.  

Даний посібник містить тексти різноманітної тематики, які написані 

живою розмовною мовою спеціально для іноземців. Тексти дають 

можливість познайомити іноземних студентів з лексикою різних 

мовленнєвих ситуацій, а також закріпити засвоєння матеріалу основного 

підручника за всіма видами мовленнєвої діяльності: навик сприйняття 

української мови на слух, читання, переказ, діалог, бесіда, дискусія, 

мініпереказ, моделювання власної розповіді на основі прочитаного. Нова 
лексика винесена в передтекстові українсько-англійські словники. 

Післятекстові завдання допомагають перевірити розуміння тексту, 

запам'ятати нові слова, а також закріпити знання та навички з граматики. 

Значна частина текстів написана спеціально для навчального 

посібника і публікується вперше. 
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полиця – shelf 

підручник – textbook 

словник – dictionary 

шафа – wardrobe 

одяг – clothes  

взуття – shoes 

 

КІМНАТА 
Це мій гуртожиток. Ось моя кімната. Тут стіл і стілець. Тут мої 

ручки і олівці. Ось лампа. Це полиця. Тут мій підручник, мій словник, мої 

зошити. Це моя шафа. Там мій одяг і моє взуття. Це моє ліжко. 

 

сніданок – breakfast 

ранок – morning 

чашка – a cup 

тарілка – a plate 

чай – tea 

хліб – bread 

масло – butter  
сир – cheese 

стакан – a glass 

Смачного вам! – Bon appetite! 

 

СНІДАНОК 
Зараз ранок. Я та мої друзі в буфеті. Ось чашка. Там чорний чай. 

А от стакан. Там сік. Тут тарілка. Там хліб, масло та сир. Це мій сніданок. 

А це мій друг Тарік. Його сніданок – це молоко, хліб та джем. А це 

моя подруга Ванесса. Її сніданок – це кава, тости та масло. 

Смачного вам! 

 
працювати – to work 

субота – Saturday 

дружина –  a wife 

відпочивати – to rest 

 
ІГОР 

Мене звати Ігор. Я інженер. Це мій завод. Я працюю тут. Сьогодні 

субота. Сьогодні я не працюю. Я вдома. Мій син і моя дружина теж 

вдома. Ми відпочиваємо. 
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Завдання. Дайте відповіді на питання. 

1. Як його звати? 

2. Хто він? 

3. Чому Ігор сьогодні не працює? 

4. Що вони роблять вдома? 

 

лікар – a doctor 

поліклініка – polyclinic 

неділя – Sunday 

читати – to read 

слухати – to listen 

відпочивати – to rest 

 

МІША 
Мене звуть Міша. Це моя сім'я. Ось мій батько. Його звуть Віктор. 

Він лікар. Батько працює в поліклініці. 

А це моя мати Тетяна. Вона викладач. Мама працює в 

університеті. 

Сьогодні неділя. Сьогодні батьки не працюють. Вони вдома. 

Батько читає журнал. Я слухаю музику. Я слухаю музику тихо, тому що 

мама відпочиває. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Як його звуть? 

2. Хто його тато? Як його звуть? 

3. Де працює тато? 

4. Хто його мати? Як її звуть? 

5. Чому батьки сьогодні не працюють? 

6. Що робить тато? 

7. Що робить мати? 

8. Що робить Міша? 

9. Чому Міша слухає музику тихо? 
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Завдання 2. Вставте дієслова: читати, слухати, відпочивати, 

працювати. 

1. Мама … в університеті. 2. Я … музику. 3. Батько … журнал.  

4. Сьогодні батьки не …, тому що сьогодні неділя. 

 

розуміти – to understand 

рідна мова – mother language 

вивчати – to study 

запитувати – to ask 

відповідати – to answer 

правильно – correct 

 

Я  ВИВЧАЮ  УКРАЇНСЬКУ  МОВУ 
Мене звуть Дун Лу. Я студент-іноземець. Моя країна – Китай. Я 

добре говорю і розумію китайською, тому що це моя рідна мова. Зараз я 

вивчаю українську мову. Я ще погано розмовляю українською. 

Зараз урок. Мій викладач запитує: "Чий стіл? Чия ручка? Чиє 

вікно? Чиї зошити?". Я відповідаю: "Це мій стіл. Це моя ручка. Це моє 

вікно. Це мої зошити". Я все розумію. Я відповідаю правильно. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Хто Дун Лу? 

2. Звідки він? 

3. Чому від добре говорить китайською? 

4. Що він вивчає зараз? 

5. Як він розмовляє українською? 

6. Що запитує викладач? 

7. Що відповідає Дун Лу? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: розмовляти, вивчати, запитувати, 

відповідати, розуміти. 

1. Студент … правильно. 2. Він добре … китайською. 3. Я … 

питання. 4. Викладач …, а студенти … 5. Зараз ми … українську мову. 
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працювати – to work 

пояснювати – to explain 

слухати – to listen 

уважно – attentively 

писати – to write 

перевіряти – to check up 

правильно – correct 

казати – to say  

 

МИ  ПИШЕМО  ПРАВИЛЬНО 
Ось наш клас. Ми працюємо тут. Це наш викладач Володимир. Він 

пояснює граматику, а ми слухаємо. Ми слухаємо уважно.  

Потім ми пишемо вправу. Володимир перевіряє вправу. Він каже: 

"Ви пишете правильно!" 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Що робить викладач? 

2. Що роблять студенти? 

3. Як вони слухають? 

4. Що пишуть студенти? 

5. Що робить Володимир? 

6. Що каже викладач? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: пояснювати, працювати, слухати, 

писати, перевіряти. 

1. Студенти … вправу. 2. Це клас. Ми … тут. 3. Викладач … 

граматику. 4. Вони … уважно. 5. Володимир … вправу. 

 

пояснювати – to explain 

запитувати – to ask 

слухати – to listen 

говорити – to speak 

відповідати – to answer 

завжди – always 

погано – bad 

розуміти – to understand 
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УРОК 
Це наша аудиторія. Тут працює наша група. Зараз урок. Це наш 

викладач Юрій. Що робить викладач? Викладач пояснює урок, а потім 

викладач запитує. Що роблять студенти? Вони слухають, що говорить 

викладач.  

Потім студенти відповідають на питання. Студенти відповідають 

не завжди правильно, тому що вони ще погано розуміють українською. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Хто Юрій? 

2. Що робить викладач? 

3. Що роблять студенти? 

4. Чому студенти відповідають не завжди правильно? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: відповідати, розуміти, слухати, 

запитувати, пояснювати. 

1. Ми … не завжди правильно, тому що ми ще погано … 

українською.  

2. Студенти … що говорить викладач.  

3. Викладач … урок, а потім … 

 

понеділок – Monday якщо – if 

перевіряти – to check up повторювати ще раз – to repeat one more 

time 

уважно – attentively вивчати – to study 

 

НА  УРОЦІ 
Сьогодні понеділок. Зараз перша пара. Наш викладач Марина 

перевіряє домашнє завдання, а потім пояснює урок. Студенти слухають 

уважно. 
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Потім ми пишемо слова, фрази, вправи і читаємо діалог. Марина 

запитує, а ми відповідаємо. Якщо я не розумію питання, я запитую, і 

викладач повторює ще раз. Тут ми вивчаємо українську мову. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Що сьогодні? 

2. Що робить викладач? 

3. Як слухають студенти? 

4. Що роблять студенти потім? 

5. Якщо студент не розуміє питання, що робить викладач? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: писати, слухати, вивчати, перевіряти, 

пояснювати, читати, повторювати, запитувати, відповідати. 

Наш викладач … домашнє завдання, а потім … урок. Студенти … 

уважно. Ми … вправи і … діалог. Марина …, а ми …. Якщо студент … 

питання, він …, і викладач … ще раз. Тут іноземці … українську мову. 

 

 

зараз – now хотіти – to want 

навчатися – to study новий – new 

вивчати – to learn іноземець – foreigner 

складний – difficult як я – like me 

тому що – because розуміти одне одного – to understand each 

other 
 

АЛІ 
Мене звуть Алі. Я студент. Зараз я живу в Харкові і навчаюся в 

університеті. Я вивчаю українську мову. Українська мова складна. Я 

багато працюю, тому що я хочу добре говорити українською. 
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У мене є нові друзі. Вони іноземці, як я. Ми вчимося разом. У класі 

ми говоримо англійською, французькою, арабською і українською. Ми 

добре розуміємо одне одного. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Де живе Алі? 

2. Де навчається Алі? 

3. Що він вивчає? 

4. Яка українська мова? 

5. Чому Алі багато працює? 

6. Хто його друзі? 

7. Як студенти говорять у класі? 

8. Вони добре розуміють одне одного? 

 

Завдання 2. Слова в дужках поставте у правильній формі. 

(Я) … звуть Алі. Я студент. Зараз я живу … (Харків) і навчаюся … 

(університет). Я вивчаю … (українська мова).  

(Я) … є нові друзі. Ми живемо … (гуртожиток). Ми говоримо 

українською … (клас). 

 

приїхати – to come хотіти – to want 
недавно – for short time вулиця – street 
тільки – only намагатися – to try 
місяць – month всюди – everywhere 
тому – so нам потрібна практика – we need 

practice 
 

НАМ  ПОТРІБНА  ПРАКТИКА 
Ми приїхали до Харкова недавно. Ми вивчаємо українську мову 

тільки 2 місяці, тому говоримо українською не дуже добре. Ми хочемо 
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добре знати українську мову і розуміти, що говорять люди на вулиці, в 

магазині.  

Нам потрібна практика, тому ми намагаємося говорити 

українською всюди: у класі, в кафе, в магазині, на ринку. Наш викладач 

говорить, що ми будемо добре говорити українською, тому що ми хороші 

студенти і багато працюємо. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чому студенти не дуже добре розмовляють українською? 

2. Чому студенти намагаються говорити українською мовою 

всюди? 

3. Чому викладач каже, що студенти добре розмовлятимуть 

українською? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: говорити, вивчати, знати, розуміти, 

працювати. 

Я … українську мову тільки 2 місяці, тому … українською не дуже 

добре. Я хочу добре … українську мову і …, що говорять люди на вулиці, 

в магазині.  

Нам потрібна практика, тому ми намагаємося … українською 

всюди: у класі, в кафе, в магазині, на ринку. Студенти багато … тому що 

хочуть добре … українською. 

 

 

готую сам – cook myself 

м’ясо – meat 

не так добре, як мама – not so good 

as my mother 

смачно готувати – to cook tasty іноді – sometimes 

вміти – to know how обідати – to have lunch 
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Я  ГОТУЮ  САМ 
Моя мати дуже смачно готує. Щодня мама готує рис, салат, рибу, 

м'ясо. Моя сестра теж вміє готувати, але не так добре, як мама. 

Зараз я живу один і готую сам. Я не дуже добре готую, але дуже 

люблю їсти. Іноді я обідаю в кафе. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Хто смачно готує? 

2. Що мама готує щодня? 

3. Як сестра готує? 

4. Чому студент готує сам? 

5. Де він іноді обідає? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: готувати, жити, обідати, любити. 

1. Він … один і … сам. 2. Друзі часто … в кафе. 3. Я … їсти м'ясо, 

а моя подруга … їсти рибу. 4. Друг не вміє … 5. Що ви … щодня? 

 

 

А) зелений – green 

чорний – black 

яблуко – an apple 

морозиво – ice-cream 

цукерка – candy 

булочка – bun 

борщ – borsch 

Б) веселий – funny 

комедія – comedy 

трилер – thriller 

новини – news 

серіал – TV series 

мультфільм – cartoon 

ловити рибу – fishing  

 

ХТО  ЩО  ЛЮБИТЬ 
А) Я люблю зелені яблука. Моя подруга любить шоколадне 

морозиво, а мій друг – ананасовий сік. Моя бабуся та мій дідусь люблять 

зелений чай, а тато та мама – чорну каву. Мій молодший брат любить 
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молоко та цукерки. Моя старша сестра любить різні фрукти. Моя тітка 

любить свіжі булочки, а дядько – український борщ. 

Б) Макс любить футбол. Його подруга любить веселі комедії, а мій 

друг – трилери. Його бабуся та дідусь люблять старі фільми. Батько 

любить дивитися новини, а мама любить дивитися серіали. Його 

молодший брат любить дивитися мультфільми. Його старша сестра 

любить сучасну музику. Його тітка любить відпочивати у парку, а 

дядько – ловити рибу. 

 

 

вільно – fluently  вивчати – to learn 
рідна мова – mother language  хотіти – to want  
новини – news тому – so 
пісня – a song спортивні програми – sport 

programmers 
 

МОЇ  ДРУЗІ 
Мустафа і Алі – мої хороші друзі. Вони добре розмовляють 

арабською, тому що це їхня рідна мова. Мустафа непогано знає 

англійську мову. Він любить читати англійські газети і журнали, слухати 

новини англійською. 

Алі добре говорить французькою. Він часто дивиться французькі 

фільми, слухає французькі пісні. 

Зараз Мустафа і Алі вивчають українську мову. Вони хочуть добре 

говорити українською, тому що будуть навчатися в Харкові в технічному 

університеті. Вони читають великі тексти, пишуть вправи, повторюють 

нові слова і фрази. Вони хочуть розуміти, що люди говорять на вулиці, в 

магазині, тому намагаються говорити українською всюди: в класі, на 

вулиці, у супермаркеті, у транспорті. 
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Вдома друзі дивляться тільки спортивні програми, тому що ще 

погано розуміють українську мову. Але їхній викладач говорить, що вони 

будуть дуже добре розмовляти українською, тому що вони гарні студенти 

і багато працюють. 

 
Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чому Мустафа і Алі вільно розмовляють арабською? 

2. Хто знає англійську мову? 

3. Що любить робити Мустафа? 

4. Як Алі говорить французькою? 

5. Які фільми дивиться Алі? 

6. Що студенти вивчають в університеті? 

7. Що роблять студенти на уроці? 

8. Що друзі дивляться вдома? 

 

Завдання 2. Вставте прикметники у правильній формі: технічний, 

хороший, арабський, великий, англійський, спортивний, 

французький, новий, гарний, український. 

Мустафа і Алі – мої … друзі. Вони добре розмовляють … . 

Мустафа непогано знає … мову. Він любить читати … газети і журнали. 

Алі добре говорить … . Він часто дивиться … фільми, слухає … 

пісні. 

Зараз Мустафа і Алі вивчають … мову. Вони будуть навчатися в 

… університеті. Студенти читають … тексти, повторюють … слова і 

фрази.  

Вдома друзі дивляться тільки … програми, тому що ще погано 

розуміють … мову. Вони … студенти і багато працюють. 
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Завдання 3. Виберіть правильну відповідь. 

1. Мустафа і Алі добре говорять 

арабською, тому що … 

А це їхня рідна мова 

Б вивчали арабську у школі 

В приїхали з Лівану 

2. Мустафа читає англійські 

газети і журнали, тому що … 

А вивчає англійську мову в 

університеті 

Б погано розуміє англійською 

В добре володіє англійською 

3. Алі добре говорить 

французькою, тому … 

А буде вивчати французьку мову 

Б дивиться французькі фільми 

В жив у Франції 

4. Вони хочуть добре говорити 

українською, тому що …  

А вивчають українську мову 

Б будуть навчатися у технічному 

університеті 

В люблять вивчати іноземні мови 

5. Друзі намагаються говорити 

українською всюди, щоб …  

А добре вивчити українську 

Б дивитися українські фільми 

В розуміти, що люди говорять на 

вулиці 

6. Викладач говорить, що …  А їм потрібно вивчити граматику 

Б вони будуть дуже добре 

розмовляти українською 

В вони серйозні студенти  
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старший брат – an elder brother гарний – nice 

економіст – an economist дружина – a wife 

активна людина – an active person розумний – clever 

допомагати всім – to help everybody щасливий – happy, lucky 
грати у баскетбол – to play basketball улюблений – beloved 

по телевізору – on TV думати – to think 

одружений – is married це правда – it's true 

 

 

СТАРШИЙ  БРАТ 
Мене звуть Андре. У мене є старший брат. Його звуть Франсуа. 

Франсуа 30 років. Він економіст і працює в банку. Мій брат допомагає 

всім, тому що він старший син в сім'ї. 

Франсуа активна людина. Він любить спорт. Брат грає в баскетбол 

і завжди дивиться футбол по телевізору. 

Франсуа одружений. У нього гарна дружина і розумний син. 

Франсуа каже, що він щаслива людина, тому що у нього є улюблена 

родина і гарна робота. Я думаю, що це правда. 

 

Завдання. Дайте відповіді на питання. 

1. Як звати брата Андре? 

2. Скільки йому років? 

3. Хто Франсуа? 

4. Де він працює? 

5. Що любить брат? 

6. Яка в нього родина? 

7. Чому Франсуа щаслива людина? 
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тиждень – week субота – Saturday 
сім днів – seven days неділя – Sunday 
понеділок – Monday вихідні дні – weekend 
вівторок – Tuesday вільний час – free time 
середа – Wednesday спати – to sleep 
четвер – Thursday роблю, що я хочу – I do what I want 
п’ятниця – Friday звичайно – certainly 
робочі дні – working days вільно – fluently 
 

 

ТИЖДЕНЬ 
Тиждень – це сім днів. Понеділок, вівторок, середа, четвер і 

п'ятниця – це робочі дні. У понеділок, у вівторок, у середу, у четвер і у 

п'ятницю я вчуся в університеті. 

Субота і неділя – це вихідні дні. Я люблю суботу та неділю, тому 

що я вдома. В мене є вільний час. Я багато відпочиваю, сплю, роблю, що 

я хочу: слухаю музику, дивлюся фільми. Звичайно, я повторюю урок, 

тому що я хороший студент, і я хочу говорити українською вільно. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Які робочі дні? 

2. Коли студенти навчаються? 

3. Які вихідні дні? 

4. Коли студенти відпочивають? 

5. Що роблять студенти в суботу та неділю? 

6. Чому студенти люблять суботу та неділю? 

7. А що ви робите в суботу та неділю? 
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Завдання 2. З’єднайте частини речення. 

1. Він повторює урок, тому що … А робочі дні. 

2. Я люблю суботу та неділю, тому що … Б я вчуся в університеті. 

3. Субота і неділя – це … В він хороший студент. 

4. Понеділок, вівторок, середа, четвер і 

п'ятниця – це … 

Г я багато відпочиваю. 

5. У понеділок, у вівторок, у середу, у 

четвер і у п'ятницю … 

Д вихідні дні. 

 

 

студентська поліклініка – polyclinic 

for students 

діти – children 

допомагати людям – to help people хотіти стати – wants to become 

думати – to think серйозно – seriously 

важкий – difficult як і я – like me 

важливий – important щасливий – happy 

викладати – to teach улюблена робота – favorite job 

 

 

ВІКТОР 
Мене звати Віктор. Мені сорок п'ять років. Я лікар і працюю в 

студентській поліклініці. Я люблю свою роботу. Мені подобається 

допомагати людям. Я думаю, що моя робота важка, але важлива. 

У мене хороша сім'я: син Міша, дочка Олена та дружина Тетяна. 

Моя дружина викладач університету. Вона викладає українську мову. 

Мої діти вчаться в школі. Мій син хоче стати інженером, тому він 

серйозно вивчає математику і фізику. А дочка хоче бути лікарем, як і я. 

Я щаслива людина, тому що у мене хороша сім'я і улюблена 

робота. 

 



 19 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Хто Віктор? 

2. Де він працює? 

3. Яка у нього робота? 

4. Яка у нього родина? 

5. Хто його дружина? 

6. Де навчаються його діти? 

7. Ким хоче стати Міша? 

8. Ким хоче стати Олена? 

9. Чому Віктор щаслива людина? 

 

Завдання 2. Слова в дужках поставте у правильній формі. 

1. Віктор працює … (студентська поліклініка). 2. Олена хоче бути 

… (лікар). 3. Він любить … (своя робота). 4. … (Я) є … (хороша сім’я). 

5. Дочка і син вчаться … (школа). 6. Міша хоче стати … (інженер). 

7. Студенти вивчають … (математика і фізика). 8. Тетяна викладає … 

(українська мова). 9. … (Я) подобається … допомагати … (люди).  

10. … (Він) … 45 … (рік). 

  

повільно – slowly 

голосно – loudly 

швидко – fast 

старанно – carefully 

виконувати – to do 

повторювати – to repeat  

 

МАРІЯ 
Мене звати Марія. Я студентка. Я навчаюся у Харківському 

національному медичному університеті. Я хочу бути лікарем. Я живу в 

Харкові.  

Зараз я вивчаю українську мову. Я хочу добре знати українську 

мову, правильно і швидко читати, писати, говорити. Я розмовляю 

українською повільно, але багато працюю на заняттях і вдома. Я уважно 
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слухаю викладача, правильно відповідаю на питання, голосно і швидко 

читаю тексти, старанно виконую вправи.  

Вдома я вчу нові слова, пишу домашнє завдання, повторюю урок, 

тому сьогодні я добре відповідаю на занятті. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання.  

1. Де навчається Марія? 

2. Ким вона хоче стати? 

3. Де вона живе зараз? 

4. Що вивчає Марія? 

5. Як вона розмовляє українською? 

6. Що вона робить на уроці? 

7. Що Марія робить вдома? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: навчатися, жити, розмовляти, вивчати, 

читати, слухати, відповідати, писати, вчити, знати. 

1. Марія … в Харкові і … в медичному університеті. 2. Вона … 

українською вільно. 3. Іноземці … українську мову. 4. Марія уважно … 

викладача і правильно … на питання. 5. Студенти хочуть добре … 

українську мову. 6. Щодня вона … домашнє завдання, … тексти, … нові 

слова. 

 

ПОГОВОРИМО 
Як вас звати?  

Ким Ви хочете стати?  

Де ви навчаєтеся? 

Де ви живете зараз? 

Що ви вивчаєте? 

Як ви розмовляєте українською? 

Що ви робите на уроці? 
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Що ви робите вдома? 

Що ви любите робити у вільний час?  

 

 

готувати – приготувати – to cook овочі – vegetables 

простий – simple різати – to cut 

брати – to take класти у миску – to put into a bowl 

огірки – cucumbers додавати – to add 

помідори – tomatoes сіль – salt 

цибуля – onion пробувати – to taste 

солодкий перець – sweet pepper смачно – tasty 

мити – to wash кухар – a cook 

 

ЯК  ДУН  ЛУ  ГОТУВАВ  САЛАТ 
Дун Лу хоче приготувати салат. Дун Лу не вміє готувати, тому він 

буде готувати простий салат. Дун Лу бере огірки, помідори, цибулю і 

солодкий перець. Дун Лу миє овочі, ріже їх і кладе в миску. Потім Дун Лу 

додає сіль і масло. Дун Лу пробує салат. 

– Дуже смачно! – каже Дун Лу. Я відмінний кухар! 

 

Завдання. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Дун Лу хоче приготувати? 

2. Чому Дун Лу готуватиме простий салат? 

3. Що Дун Лу бере для салату? 

4. Як Дун Лу готує салат? 

5. Який салат приготував Дун Лу? 

 

ПОГОВОРИМО 
Ви вмієте готувати?  

Що ви вмієте готувати? 
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Як ви готуєте? 

Що ви готуєте щодня? 

 

з різних країн – from different countries веселий – happy 

працьовитий – hardworking 

добрий характер – kind temper 
грати на піаніно – to play the 

piano 
чесний – honest співати – to sing 
говорити правду – to tell the truth радий – be glad 
лінивий – lazy дружний – friendly, united 
симпатичний – pretty  

 

НАША  ГРУПА 
У нашій групі 10 студентів. Вони приїхали з різних країн і спочатку 

говорили різними мовами. Але зараз можна сказати, що ми хороші друзі. 

Ми трохи говоримо українською, але добре розуміємо один 

одного. Ми завжди допомагаємо один одному, любимо разом вчитися і 

відпочивати. 

Тан приїхав з В'єтнаму. Він дуже працьовитий, багато працює в 

класі і вдома. Мені подобається Тан, тому що у нього добрий характер. 

Він завжди допомагає нам. 

Саїд і Алі приїхали з Лівану. Саїд чесна людина. Він завжди 

говорить правду, навіть коли не робить домашнє завдання. Алі добрий, 

але іноді трохи лінивий. 

У нашій групі вчиться студентка з Китаю. Її звуть Мей. Вона дуже 

симпатична і весела. Мей добре грає на піаніно і красиво співає. 

Я радий, що вчуся в цій дружній групі. 

 

Завдання. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки студентів у нашій групі? 

2. Звідки вони приїхали? 
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3. Що студенти люблять робити разом? 

4. Звідки приїхав Тан? 

5. Який у нього характер? 

6. Звідки приїхали Саїд та Алі? 

7. Які вони люди? 

8. Звідки приїхала Мей? 

9. Яка вона? 

10. Яка наша група? 

 

ПОГОВОРИМО 
Скільки студентів у вашій групі? 

Звідки вони приїхали? 

Як ви розмовляєте у класі? 

Ви допомагаєте один одному? 

Ким студенти хочуть стати? 

 

іти, ходити – to walk особливо – especially 

недалеко – not far запізнитися – to be late 

пішки – on foot тому – so 

 

Я  ЙДУ  В  УНІВЕРСИТЕТ 
Я студент. Я вчуся в університеті і живу в гуртожитку. Щодня я 

ходжу в університет. Я живу недалеко, тому я ходжу пішки. Я люблю 

ходити пішки, особливо, коли погода хороша.  

Ось і зараз я йду до університету. Я йду швидко, тому що не хочу 

запізнитися. Завтра субота, тому я не піду в університет. Я хочу піти на ринок. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди студент ходить щодня? 

2. Чому він ходить пішки? 
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3. Куди він зараз іде? 

4. Чому він іде швидко? 

5. Чому він не піде до університету? 

6. Куди він хоче піти завтра? 

 

Завдання 2. Трансформуйте текст, замінивши суб'єкт "я" словами: 

"студенти", "мій друг", "ти", "ви", "ми". 

 

Завдання 3. З’єднайте частини речення. 

1. Я живу недалеко, тому … А в університеті. 

2. Він вчиться …  Б не хочу запізнитися. 

3. Я йду швидко, тому що … В в гуртожитку. 

4. Завтра субота, тому … Г він ходить пішки. 

5. Він живе … Д я не піду в університет. 

 

 

грати у комп’ютерні ігри – play computer games оповідання – story 

вільний час – free time вірш – a poem 
кататися на ковзанах – to skate кохання – love 
ковзанка – skating rink співати – to sing 
вихідний день – Weekend голос – voice 

 

ЯК  СТУДЕНТИ  ВІДПОЧИВАЮТЬ 
Антон любить грати у комп’ютерні ігри. Він часто грає у вільний 

час. Віктор любить кататися на ковзанах. Щонеділі він ходить на 

ковзанку. Ганна любить готувати. Вона любить ходити на ринок і 

купувати там свіжі овочі та фрукти. Нещодавно вона приготувала смачне 

м'ясо і великий торт. Юрій любить дивитися фільми. У вихідний день він і 

його друзі ходять до кінотеатру. Там вони дивляться українські і 

американські фільми. 
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Макс любить займатися спортом. Щодня він ходить до спортзалу 

або на стадіон. Катя любить читати. Вона багато читає. Вона читає цікаві 

оповідання, історичні романи, вірші про кохання. Іноді вона пише вірші 

сама. Марія і Тетяна люблять танцювати. Вони завжди ходять в клуб на 

дискотеку. Наталка любить співати. У неї гарний голос. Вона красиво 

співає.  

А як ви любите відпочивати? 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Що любить робити Антон? 

2. Куди Віктор ходить щонеділі? Чому? 

3. Що любить робити Ганна? 

4. Що приготувала Ганна нещодавно? 

5. Куди ходять Юрій та його друзі? 

6. Що любить робити Макс? 

7. Що читає Катя? 

8. Що люблять Марія і Тетяна? 

9. Що любить Наталка? 

10. Що ви любите робити? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: читати, готувати, танцювати, співати, 

займатися, грати, дивитися. 

1. У Наталки гарний голос, вона красиво … 2. Антон у вільний час 

… у комп’ютерні ігри. 3. Катя … історичні романи. 4. Ганна любить … 

5. Макс … спортом. 6. Марія і Тетяна завжди … у клубі. 7. Друзі … 

фільми у кінотеатрі. 

 

ПОГОВОРИМО 
Що ви любите робити у вільний час? 

У вас є хобі? Розкажіть про нього. 
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небо – sky пальто – a coat 

світить сонце – the Sun is shining рукавички – gloves 
всюди – everywhere взуття – footwear 
дерево – a tree одяг – clothing 
скрізь – everywhere вибирати – to choose 
сніг – snow потрібний – necessary 

 

ОСІНЬ  У  ХАРКОВІ 
Зараз у Харкові осінь. Ще тепло. Небо чисте. Світить сонце. 

Всюди дуже гарно: у парку, в саду, на вулицях. Дерева жовті і червоні. 

Але так буде не завжди. Осінь швидко закінчується, і починається зима.  

Взимку в Україні холодно. Скрізь лежить білий сніг, температура  

–10–15˚C. Потрібні теплі речі: тепла зимова куртка або пальто, теплі 

рукавички, тепле взуття, теплий шарф, тепла шапка. Том знає, де в 

Харкові можна купити недорогий зимовий одяг. Одяг і взуття можна 

купити на базарі. Тому він іде на базар. Ось і базар. Том довго вибирає 

теплу куртку, шапку і шарф. Це важко. Інші люди теж вибирають, 

запитують, купують. Том купив потрібні речі на базарі. 

 

Завдання. Дайте відповіді на питання "Так" чи "Ні". 

1. Зараз у Харкові зима? 

2. Всюди дуже гарно? 

3. Дерева зелені? 

4. Взимку в Україні холодно? 

5. Потрібні теплі речі? 

6. Одяг і взуття можна купити на базарі? 

7. Том купив потрібні речі в магазині? 
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як правило – as a rule курси англійської мови – English 

courses 

вставати рано – to get up early після занять – after classes 

повинен – must відпочивати – to rest 

вмиватися – to wash one’s face кухар – a cook 

одягатися – to dress прості страви – simple dishes 

їсти – to eat яєчня – scrambled eggs 

бутерброд – a sandwich смажена картопля – fried potatoes 
кава – coffee спілкуватися – to communicate 

запізнюватися – to be late звикнути – to get used to doing 

smth 

йти швидко – to walk quickly лягати спати – to go to bed 

найважчий – the most difficult знову – again 
  

МІЙ  ДЕНЬ 
Зазвичай я встаю о 7 (сьомій) годині. Я не люблю вставати рано, 

але я повинен йти в університет. Я вмиваюся, одягаюся, потім снідаю. 

Вранці я не дуже хочу їсти, тому я їм бутерброд або омлет і п'ю каву. 

В університет я йду швидко, тому що я не люблю запізнюватися. 

Зазвичай у мене 3 пари, але у вівторок і у четвер у мене 4 пари. Для 

мене найважчий день – це четвер. У четвер я не тільки вчуся в 

університеті, але ввечері ходжу на курси англійської мови. 

Після занять я йду додому. Я трохи відпочиваю, обідаю і роблю 

домашнє завдання. Увечері я готую вечерю. Я не дуже хороший кухар, 

тому я готую прості страви, наприклад, курку, яєчню або смажену 

картоплю. Іноді я вечеряю в кафе з другом. 

Коли у мене є вільний час увечері, я в Інтернеті спілкуюся з 

друзями, родиною, дивлюся фільми. 
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Я звик лягати спати пізно. Зазвичай я лягаю спати об 11 

(одинадцятій) годині. А завтра знову вставати рано. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Коли зазвичай встає Андре? 

2. Що він їсть на сніданок? 

3. Чому Андре йде до університету швидко? 

4. Коли Андре повертається додому? 

5. Який найважчий день для Андре? Чому? 

6. Які блюда готує Андре? Чому? 

7. Що Андре робить у вільний час? 

8. Коли Андре лягає спати? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: йти, вставати, готувати, відпочивати, 

запізнюватися, вчитися, дивитися. 

1. Щодня я …прості страви. 2. Студенти … швидко, тому що не 

люблять … 3. Він … в університеті. 4. Увечері друзі … фільми. 

5. Зазвичай я … о 7 годині. 6. Після занять я … вдома. 

 

ПОГОВОРИМО 
Коли ви зазвичай встаєте? 

Ви снідаєте вранці? Що ви їсте? 

Ви йдете до університету пішки чи їдете? На чому ви їдете? 

Скільки уроків у вас щодня? 

Коли ви повертаєтесь додому? 

Ви готуєте їжу чи їсте у кафе? 

Що ви робите у вільний час? 

Коли ви лягаєте спати? 

Який найважчий день для вас? 
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проводити час – spend time народні пісні – folk songs 

день народження – birthday торт – a cake 
сміятися – to laugh свято – holiday 
танцювати – to dance пізно – late 
співати – to sing домовитися – reach an agreement 

 

ДЕНЬ  НАРОДЖЕННЯ  ЛЕЙЛИ 
Мене звати Алекс. У мене багато друзів. Ми часто проводимо час 

разом: ходимо до кафе, на концерти або просто гуляємо. 

Вчора був день народження Лейли. Свято було чудове. Ми багато 

сміялися, танцювали і навіть співали. Я грав на гітарі, а Лейла співала. У 

неї гарний голос, і вона чудово співає українські народні пісні. 

Потім ми їли та пили вино. Лейла приготувала м'ясо, салати, торт. 

Було так багато їжі, що ми не змогли з'їсти все. Свято закінчилося пізно. 

Нам було так добре разом, що ніхто не хотів іти додому. Ми домовилися 

зустрітися завтра. 

 

Завдання 1. Дайте відповідь "Так" або "Ні". 

1. У Алекса багато друзів. 

2. Алекс любить проводити час із друзями. 

3. Вчора Алекс ходив на день народження Лейли. 

4. Алекс вміє грати на гітарі. 

5. Лейла добре співає. 

6. Лейла співала англійські пісні. 

7. Лейла приготувала курку та торт. 

8. Свято закінчилося рано. 

9. Друзі не хотіли йти додому. 

10. Друзі домовилися зустрітись завтра. 

 



 30 

Завдання 2. З’єднайте частини речення. 

1. Я грав на гітарі, а … А ніхто не хотів іти додому. 

2. Нам було так добре разом, що … Б українські народні пісні. 

3. Вона чудово співає … В м'ясо, салати, торт. 

4. Лейла приготувала … Г зустрітися завтра. 

5. Ми домовилися … Д Лейла співала. 

 

Завдання 3. Вставте слова: проводити час, танцювати, співати, пити, 

їжа, народний. 

1. У цьому кафе дуже смачна … 2. Важливо зберігати … традиції. 

3. Шакіра добре … і … 4. Вранці я … каву. 5. Мені подобається … з 

друзями. 

 

 

довгий – long хворий – sick 

спекотний – hot потрібна допомога – need help 

сніг – snow піти до аптеки – to go to a pharmacy 

забути – to forget лекарство – medicine 
одягнути – to put on гарячий чай з лимоном – hot tea with lemon 

відчути – to feel справжній друг – true friend 
заболеть – to be ill наступного дня – next day 
висока температура – high 

temperature 

викликати лікаря – to call a doctor 

кашель – cough скоро – soon 

дізнатися – to find out здоровий – to be healthy 
Що трапилося?– What’s 

happened? 

впевнений – to be sure 
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АНДРЕ  ЗАХВОРІВ 
Зараз зима. В Україні зима холодна і довга. Андре приїхав зі 

спекотної Африки, де немає зими, немає снігу. Вчора Андре ходив на 

ринок. Було холодно, а Андре забув одягнути шапку. Увечері Андре 

відчув себе погано. Андре захворів. У нього висока температура, кашель. 

Сьогодні Андре вдома. Вдень до Андре прийшов його друг Дун Лу. 

Він хотів дізнатися, що трапилося, чому Андре не був в університеті. 

Коли Дун Лу побачив хворого друга, він зрозумів, що Андре потрібна 

допомога. 

Дун Лу пішов в аптеку і купив ліки. Потім Дун Лу приготував 

гарячий чай з лимоном. Андре сказав: "Дуже дякую. Ти справжній друг!" 

Наступного дня вранці Дун Лу подзвонив в поліклініку і викликав 

лікаря для Андре. "Скоро Андре буде здоровий", – впевнений Дун Лу. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Яка зима в Україні? 

2. Звідки приїхав Андре? 

3. Куди Андре ходив учора? 

4. Чому Андре захворів? 

5. Чому Дун Лу прийшов до Андре? 

6. Що зробив Дун Лу, щоб допомогти другові? 

7. Який Дун Лу друг? 

 

Завдання 2. З’єднайте частини речення. 

1. Дун Лу подзвонив в поліклініку і … А де немає зими, немає снігу. 

2. Дун Лу хотів дізнатися, чому … Б Андре забув одягнути шапку. 

3. Було холодно, а … В купив ліки. 

4. Андре приїхав з Африки, … Г викликав лікаря для Андре. 

5. Дун Лу пішов в аптеку і … Д Андре не був у університеті. 
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Завдання 3. Слова в дужках поставте у правильній формі. 

… (Україна) зима холодна і довга. Андре приїхав зі … (спекотна 

Африка), де немає … (зима), немає … (сніг). Вчора Андре ходив на … 

(ринок). Андре забув одягнути … (шапка).  

Дун Лу хотів дізнатися, чому Андре не був … (університет). 

Він пішов … (аптека) і купив … (ліки). Потім Дун Лу приготував 

гарячий чай … (лимон). 

Наступного дня Дун Лу подзвонив … (поліклініка) і викликав … 

(лікар) для Андре.  

 

 

сусід – a neighbour спокійно – calmly  

незабаром – soon ліс – a forest 
пенсіонер –a pensioner річка – a river 
тихо – quietly думати про життя – think about life 
спекотно – hot життя – life 

 

МОЇ  СУСІДИ 
Один мій сусід любить мандрувати. Він був у Австралії, в 

Америці, в Африці. Незабаром він поїде до Індії. 

– А скільки йому років? 

– Йому 82 роки. Він пенсіонер. Але ж він дуже активний. А інший 

сусід любить відпочивати на дачі. Він каже, що в Англії завжди дощ, в 

Африці спекотно, у Фінляндії холодно. На дачі – ні спекотно, ні холодно. 

Там тихо, спокійно. Там ліс, річка. Можна гуляти у лісі та думати про 

життя. 

– А скільки йому років? 

– Йому 22 роки, він студент. 
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Місто Село 

переваги недоліки переваги недоліки 

хороша 

інфраструктура 

все дорого чисте повітря нудне, 

одноманітне 

(monotonous) 

монотонне 

життя 

більше 

можливостей 

(possibilities) 

повітря брудне 

(air pollution) від 

машин та 

заводів 

свіжі, органічні 

продукти 

мало 

можливостей 

можна здобути 

освіту 

життя 

неспокійне, 

стреси 

навколо 

природа (nature) 

немає лікарень, 

хороших лікарів 

багато розваг 

(entertainments) 

треба багато 

працювати 

люди знають 

один одного 

немає великих 

магазинів, 

ресторанів, 

нічних клубів, 

кінотеатрів 

можна знайти 

хорошу роботу 

немає часу на 

друзів, сім'ю 

життя спокійне не все можна 

купити 

можна заробити 

більше грошей 

є кримінал 

(злочини 

(crimes) 

можна ходити 

пішки 

немає 

університетів 

(не можна 

здобути вищу 

освіту) 

хороші лікарні та 

лікарі 

 люди живуть 

довше (longer) 

іноді важка 

(hard) робота 

на землі (land) 
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Завдання. Дайте відповідь на питання. 

1. Де любить відпочивати перший сусід? 

2. Де любить відпочивати другий сусід? 

3. Про що він думає у лісі? 

4. Який характер має перший сусід? 

5. Який характер має другий сусід? 

 

ПОГОВОРИМО 
1. Де ви любите відпочивати?  

2. Ви любите активний відпочинок? 

3. Як ви думаєте, … 

• де краще жити: у місті чи у селі? 

• де краще жити: у маленькому місті чи у мегаполісі? 

• які переваги (advantages) життя у місті / селі? 

• де люди добріші, простіші? 

• де більш здорове та спокійне життя? 

4. Де б ви хотіли жити: у місті, у селі, біля моря? Чому? 

 

тяжке життя – hard life вибирати – вибрати – to choose 

багато справ – a lot to do ціла година – whole hour 

гарна форма – a good shape вдягати – вдягнути – to put on, to wear 
гарна фігура – a good figure літати – to fly 
бігати – to run вечірня сукня – a party dress 
солярій – a tanning salon важлива зустріч – important meeting 

 

ВАЖКЕ  ЖИТТЯ  ГАННИ 
Ганна має дуже тяжке життя, хоча їй лише 20 років. Ось, 

наприклад, сьогодні вона зробила багато справ. 

Головне для Ганни – гарна форма та гарна фігура (90 – 60 – 90).  

А її ідеал Періс Хілтон. Ганна хоче жити як ця відома американка. 
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Вранці Ганна бігала у парку, потім плавала у басейні, потім пішла 

у фітнес-клуб на масаж, потім у солярій. Після цього Ганна пішла у салон 

краси. Через 3 години Ганна вийшла із салону та пішла до ресторану 

обідати. Через годину вона вийшла з ресторану та пішла до магазину 

"Ексклюзивний одяг". 

Вона увійшла до магазину о 2 (другій) годині. Ганна довго ходила 

магазином і вибирала новий одяг. Через 4 години Ганна вийшла з 

магазину та поїхала на таксі додому. Вдома Ганна цілу годину думала, 

що вдягнути, бо має піти в нічний клуб. 

Завтра Ганна летить до Італії до Мілана. Їй треба купити нову 

вечірню сукню, тому що через 2 дні вона піде на важливу зустріч із 

подругами у кафе. 

 

Завдання. Дайте відповідь "Так" або "Ні". 

1. Ганні 20 років. 

2. Ганна хоче жити, як Періс Хілтон. 

3. Вдень Ганна бігала у парку. 

4. Ганна ходила до салону краси. 

5. Ганна обідала у кафе. 

6. Ганна була у магазині 4 години. 

7. Ганна у магазині купила продукти. 

8. Увечері Ганна піде до театру. 

9. Завтра Ганна летить до Мілана, щоб подивитися показ мод. 

10. Через 2 дні Ганна зустрінеться із подругами. 

 

ПОГОВОРИМО 
Як ви думаєте, … 

• чому дівчата занадто багато (too much) думають про свою 

зовнішність (appearance), а чоловіки – ні; 

• чому дівчата часто вибирають хибні (false) ідеали; 
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• лялька (Barbie doll) Барбі – гарний подарунок для маленької 

дівчинки; 

• журнали, телебачення завжди показують тільки фото красивих, 

успішних (successful) людей, пропагують (promote) пусте (idle) життя; 

• чому деякі авіакомпанії, ресторани наймають (hire) на роботу 

лише гарних людей; це дискримінація? 

 

 

давати – дати – to give птах – a bird  

пора року – season цвісти – to blossom 
різний – different блакитне небо – blue sky 
розповідь – a story яскраве сонце – bright Sun 
засмагати – to sunbathe надія – expectation 
подорожувати – to travel комар – a mosquito 
дерево – a tree муха – a fly 
кататися на лижах – to ski жах – nightmare, terrible 
кататися на ковзанах – to skate бруд – mud 
Різдво – Christmas сіре небо – grey sky 
починатися – початися – to start хворіти – захворіти – to be sick 

 

ОПТИМІСТ  І  ПЕСИМІСТ 
Одного разу викладач дав нам домашнє завдання: "Напишіть, яку 

пору року ви любите найбільше, яку не любите і чому". 

Ось розповіді студентів з Австрії – Алекса та Віктора. Вони хороші 

друзі, разом живуть, разом відпочивають, хоч вони дуже різні. Коли ви 

прочитаєте їхні розповіді, ви зрозумієте, чому я так говорю. 

Розповідь  Алекса 
Я дуже люблю літо. Влітку можна плавати, засмагати. Влітку в 

мене канікули, тож зазвичай я подорожую. 
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Я дуже люблю осінь. Восени красиво, особливо у парку та в лісі. І 

не спекотно. Я люблю гуляти восени містом або парком. Дерева жовті, 

червоні! 

Я дуже люблю зиму. Взимку йде сніг. І це дуже красиво – все біле! 

Взимку можна кататися на лижах, ковзанах. Але головне взимку – Різдво 

та Новий рік, а це мої улюблені свята! 

Я дуже люблю весну. Весною починається нове життя. Весною я 

люблю знайомитися з дівчатами. Співають птахи, цвітуть квіти, блакитне 

небо, яскраве сонце! Це час кохання та надій! 

Розповідь  Віктора 
Я не люблю літо. Влітку жарко. Літають комарі та мухи. Жах! 

Я не люблю осінь: холодно, дощ, бруд. Жах! 

Я не люблю зиму. Взимку завжди сіре небо, у мене починається 

депресія. 

Я не люблю весну. Весною часто йдуть дощі, в цей час в організмі 

мало вітамінів, я завжди хворію. 

 

Завдання. Дайте відповіді на питання. 

1. Коли можна плавати та засмагати? 

2. Коли літають мухи та комарі? 

3. Коли дерева жовті та червоні? 

4. Коли можна кататися на лижах та ковзанах? 

5. Коли Різдво та Новий рік? 

6. Коли в організмі мало вітамінів? 

7. Коли починається нове життя? 

 

ПОГОВОРИМО 
З ким ви погоджуєтеся? З ким не згодні? 

Хто оптиміст? Хто песиміст? 

Яку пору року любите ви? Чому? 
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гостинність – hospitality частувати – to treat  

приймати гостей – to receive guests запрошувати – запросити – to invite 
заздалегідь – beforehand атрибут – attribute 
вважається – is considered урочиста вечеря – gala dinner 
неввічливо – impolite вид – kind 
частування – treatment з порожніми руками – empty-handed 
хазяїн – landlord коробка цукерок – box of chocolate 
запропонувати – to offer, to propose господар – landlord 
печиво – cookies  

 

УКРАЇНСЬКА  ГОСТИННІСТЬ 
Українці люблять приймати гостей. Щоб піти у гості, достатньо 

заздалегідь сказати про це. Вважається неввічливим приймати гостей 

без частування. Хазяїн як мінімум запропонує вам чашку чаю з печивом 

або почастує вечерею. 

Українці люблять готувати багато їжі та запрошувати гостей на 

день народження чи свята. Алкоголь – важливий атрибут урочистої 

вечері. На столі завжди є кілька видів алкоголю, аби гості могли вибрати. 

Також неввічливо прийти у гості з порожніми руками. Коробка 

цукерок, пляшка гарного вина – добрий подарунок для господаря. 

 

Завдання. Дайте відповіді "Так" чи "Ні". 

1. Українці люблять приймати гостей. 

2. Щоб піти у гості, достатньо заздалегідь сказати про це. 

3. Вважається нормальним приймати гостей без частування. 

4. Українці не люблять готувати багато їжі. 

5. Чай – важливий атрибут урочистої вечері. 

6. На столі завжди є кілька видів чаю. 
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7. Коробка цукерок, пляшка гарного вина – добрий подарунок для 

господаря. 

 

ПОГОВОРИМО 
1. До вас часто приходять гості? Чи потрібний вам привід 

(наприклад, день народження, Новий рік)? 

2. Чим зазвичай ви пригощаєте гостей? 

3. Що вам більше подобається: ходити в гості чи приймати гостей? 

4. Чи прийнято вашій країні ходити в гості без запрошення? 

5. Якщо гість приходить без подарунка, чи це вважається 

неввічливо? 

6. Чи можуть ваші друзі прийти до вас без попередження? 

 

 

прийти у гості – to visit бажання – desire 
повернутися – to return найкраще – best 
кавник – coffee pot причина – reason 
чашка – a cup навіть – even 
дорогий – expensive найкрасивіший – the most beautiful 
дешевий – cheap інструмент – tool 
простий – simple гірший – worst 
яскравий – bright забувати – to forget 
ніхто – nobody обов’язково – certainly 
вибрати – вибрати – to choose  

 

КАВА 
Учні прийшли у гості до свого старого професора. Вони почали 

говорити про роботу, проблеми. Професор приготував гостям каву, 

пішов на кухню і повернувся з кавником і різними чашками – дорогими і 

дешевими, простими і яскравими. Коли учні взяли чашки, професор 
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сказав: Подивіться, ви взяли всі дорогі чашки. Ніхто не вибрав чашки 

прості та дешеві.  

Бажання мати для себе лише найкраще – це причина ваших 

проблем у житті. Чашка не робить каву смачнішою. Іноді вона просто 

дорожча, а іноді навіть не дає нам побачити те, що ми п'ємо. Ви ж 

вибирали каву, а вибрали чашку. І всі ви вибрали лише найкрасивіші 

чашки. А потім дивилися, у кого яка чашка. 

А тепер подумайте: життя – це кава, а робота, гроші, речі – чашки. 

Це лише інструменти для Життя. Те, яка у нас чашка, не робить наше 

життя кращим чи гіршим. Коли ми думаємо тільки про чашку, ми 

забуваємо про смак кави. Але щоб ваше життя було щасливим, потрібно 

обов'язково думати про "каву", а не про "чашку"! 

 

Завдання 1. Знайдіть фразу, у якій висловлено головну думку тексту. 

 

Завдання 2. Закінчить речення: 

1. Учні прийшли … 

2. Вони говорили про …  

3. Учні обрали чашки, а потім … 

4. Коли ми думаємо тільки про чашку, …  

5. Потрібно обов'язково думати про …  

 

Завдання 3. Змініть фрази так, щоб вони відповідали змісту тексту. 

1. Учні прийшли до свого друга. 

2. Учні розповідали про свої успіхи. 

3. Професор частував учнів чаєм. 

4. Коли учні обирали чашки, вони не звертали уваги на їх колір та 

форму. 

5. У гарній чашці смак кави завжди кращий. 
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Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Хто прийшов у гості до старого професора? 

2. Про що розмовляли з професором його гості? 

3. Навіщо професор пішов на кухню? 

4. Які чашки вибрали учні? 

5. Що, на думку професора, є причиною проблем у житті? 

6. Із чим професор порівняв життя? 

7. Що професор порадив своїм учням? 

 

Завдання 5. Виберіть правильний варіант. 

1.  Учні прийшли у гості … А до професора 

Б у професора 

В професору 

2. Професор пішов … А у кухні 

Б до кухні 

В на кухні 

3. Учні говорили … А проблеми 

Б з проблемами 

В про проблеми 

4. Ви вибирали каву, а вибрали … А чашка 

Б чашку 

В у чашці 

5. Коли ми думаємо тільки про чашку, ми 

забуваємо … 

А смак кави 

А про смак кави 

В смакує кава 

 

Завдання 6. Знайдіть у тексті прикметники у вищому чи найвищому 

ступені порівняння. 
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Завдання 7. Складіть пари синонімів 

Гість 

дорогий 

розмова 

простий 

старий 

проблема 

смачний 

звичайний 

перешкода 

літній 

відвідувач 

апетитний 

бесіда 

цінний 

 

Завдання 8. Виберіть зі списку цінності, які ви вважаєте головними у житті. 

Порівняйте свою відповідь із відповідями інших учнів. Доповніть список:  

Робота, сім'я, здоров'я, гроші, освіта, шлюб, діти, кар'єра, кохання, 

майно. 

 

 

місяць – a month вони на пенсії – they are retired 

столиця – a capital поважати – to respect 
морський порт – seaport традиція – tradition 
промисловий – industrial проводити відпустку – to spend a 

vacation 
культурний – cultural далеко – far 
педіатр – pediatrician згадувати – to remember 
дитяча лікарня – children's hospital повернутися – to return 

 

МОЯ  СІМ’Я 
Мене звуть Батухан. Я студент-іноземець. Зараз я живу у Харкові і 

навчаюся в технічному університеті. Я вивчаю українську мову. Я ще 

погано розумію українську, тому що вивчаю її тільки 2 місяці.  

Я приїхав з Туреччини. Столиця Туреччини – місто Анкара. Я 

люблю Туреччину, тому що це моя батьківщина.  
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Моя сім’я живе в Стамбулі. Це важливий морський порт, великий 

промисловий та культурний центр Туреччини. У мене є тато, мати 

старший брат і дві молодші сестри, бабуся і дідусь. 

Мій тато – бізнесмен. Він працює у великій компанії. Моя мати – 

лікар-педіатр. Вона працює в дитячій лікарні. Мій старший брат 

навчається у Стамбульському технічному університеті на четвертому 

курсі. Він – майбутній інженер. Мої сестри ще навчаються в школі. 

Бабуся та дідусь не працюють, вони на пенсії. 

Ми дуже любимо і поважаємо одне одного. У нас є традиція: 

проводити відпустку разом. Ми любимо відпочивати в Туреччині. Але 

нещодавно їздили у відпустку до Греції. 

Зараз я далеко від сім’ї, але я щодня згадую про моїх батьків, брата 

та сестер, часто розмовляю з ними по телефону. Влітку на канікулах я 

обов’язково повернуся на батьківщину. І ми разом проведемо літо. 

 
Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхав Батухан? 

2. Де він живе і навчається зараз? 

3. Що вивчає Батухан? 

4. Чому він погано розуміє українську? 

5. Де живе його сім’я? 

6. Хто його тато? 

7. Де працює тато? 

8. Хто його мати? 

9. Де вона працює? 

10. Де навчається його старший брат? 

11. Де навчаються його сестри? 

12. Яка у них є традиція? 

13. Коли Батухан хоче повернутися на батьківщину? 
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Завдання 2. Виберіть правильну відповідь. 

1. Батухан приїхав з …  А Лівану 
Б Туреччини 
В Іраку 

2.  Зараз він навчається в … А технічному університеті 
Б медичному університеті 
В економічному університеті 

3. Батухан вивчає …  А англійську мову 
Б турецьку мову 
В українську мову 

4. Він ще погано розуміє 
українську, тому що …  

А раніше не вивчав українську мову 
Б вивчає українську тільки 2 місяці 
В навчається в технічному університеті 

5. Його сім’я живе в … А Анкарі 
Б Стамбулі 
В Харкові 

6. Батько – …  А інженер 
Б юрист 
В бізнесмен 

7. Мати – …  А дитячий лікар 
Б хірург 
В стоматолог 

8. Старший брат … А працює на заводі 
Б навчається в університеті 
В ніде не працює 

9. В них є традиція: … А разом гуляти у парку 
Б проводити відпустку разом 
В готувати святкову вечерю 

10. Нещодавно вони їздили до 
…  

А України 
Б Єгипту 
В Греції 
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Завдання 3. Слова в дужках поставте у правильній формі. 

Зараз Батухан живе … (Харків) і навчається … (технічний 

університет). Він вивчає … (українська мова). Він ще погано розуміє … 

(українська).  

Він приїхав … (Туреччина). Він любить … (Туреччина). Його сім’я 

живе … (Стамбул). Його тато працює … (велика компанія). Його 

мати працює … (дитяча лікарня). Старший брат навчається … 

(Стамбульський технічний університет, четвертий курс). Його сестри ще 

навчаються … (школа).  

Сім’я Батухана любить відпочивати … (Туреччина). Але 

нещодавно їздили у відпустку … (Греція). 

Зараз Батухан щодня згадує про … (свої батьки, брат та сестра), 

часто розмовляє … (вони) по телефону. Влітку на канікулах він 

обов’язково повернеться … (батьківщина).  

 

ПОГОВОРИМО  ПРО  СІМ’Ю 
1. Розкажіть про вашу сім’ю? 

2. Які традиції є у вашій сім’ї? 

3. Ваша сім’я щаслива? Чому? 

4. Що важливіше для вас: сім’я чи друзі? 

5. Ваші батьки суворі? 

6. У вас добрі стосунки з батьками, братами, сестрами? 

7. З ким ви проводите вільний час: з батьками чи з друзями? 

 

 

впевнений – be sure співати – to sing 
одружений – married співачка – a singer 
кардіолог – cardiologist прогулянки – walks 
мріяти – to dream спільний – shared 



 46 

АНДРІЙ 
Андрій – мій друг. Йому 40 років. Він лікар і працює в міській 

лікарні. Йому подобається допомагати людям. Він впевнений, що його 

робота важка, але важлива. 

Брат одружений. У нього гарна дружина Оксана. Вона економіст і 

працює у банку. Його син Макс теж хоче бути лікарем, як батько. Тому 

зараз він навчається в медичному університеті. Він – майбутній лікар-

кардіолог. Дочка Юля ще навчається в школі. Вона гарно співає і мріє 

стати співачкою. 

Андрій активна людина. Він любить спорт. Брат грає в баскетбол і 

завжди дивиться футбол по телевізору. Його сім’я теж любить спорт. В 

них є спільне хобі: вони люблять велосипедні прогулянки. Щонеділі вони 

разом їздять на велосипедах. 

Андрій вважає, що він щаслива людина, тому що в нього є хороша 

родина й цікава робота.  

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Хто Андрій? 

2. Скільки йому років? 

3. Де він працює? 

4. Яка його робота? 

5. Хто його дружина? Де вона працює? 

6. Де навчається його син? Ким він хоче бути? 

7. Де навчається його дочка? Ким вона хоче бути? 

8. Що любить Андрій і його сім’я?  

 

Завдання 2. Слова в дужках поставте у правильній формі. 

… (Андрій) 40 років. Він працює … (міська лікарня). … (Він) 

подобається допомагати … (люди).  
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Його дружина Оксана працює … (банк). Його син Макс хоче бути 

… (лікар), як батько. Тому зараз він навчається … (медичний 

університет). Дочка Юля ще навчається … (школа). Вона гарно співає і 

мріє стати … (співачка). 

Андрій любить … (спорт). Брат грає … (баскетбол) і завжди 

дивиться … (футбол) по телевізору. Його сім’я любить … (велосипедні 

прогулянки).  

 

Завдання 3. Виберіть правильну відповідь. 

1. Андрій працює … А економістом 

Б лікарем 

В викладачем 

2. Йому подобається … А допомагати людям 

Б багато працювати 

В відпочивати 

3. У нього є …  А дружина і два сини 

Б син і дочка 

В дві доньки 

4. Макс хоче бути …, а Юля – … А програмістом, актрисою 

Б співаком, лікарем 

В лікарем, співачкою 

5. Родина Андрія любить …  А велосипедні прогулянки 

Б баскетбол 

В футбол 

6. Андрій щаслива людина, тому що 

у нього є …  

А діти 

Б хороша родина й цікава робота 

В брат 
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Завдання 4. З’єднайте частини речення. 

1. Андрій впевнений, що … А працює у банку. 

2. Юля гарно співає і … Б зараз він навчається в 

медичному університеті. 

3. Оксана економіст і … В мріє стати співачкою. 

4. В них є спільне хобі: … Г в нього є хороша родина й 

цікава робота. 

5. Андрій щаслива людина, тому 

що … 

Д вони люблять велосипедні 

прогулянки. 

6. Макс теж хоче бути лікарем, 

тому … 

Е його робота важка, але 

важлива. 

 

 

бабуся – Grandma навчити – to teach 
мальовничий – picturesque розповідати – to tell 

село – a village уважно – attentively 
викладати – to teach розповідати про своє життя – to 

tell about one’s life 

Вона на пенсії – She is retired добрий – kind 

традиція – tradition краще за всіх– best of all 

звичай – a custom гори – mountains 
 

МОЯ  БАБУСЯ 
Влітку я їжджу відпочивати до своєї бабусі. Вона живе у 

Карпатському селі Яремче. Це дуже мальовниче село біля Карпатських гір. 

Мою бабусю звуть Ганна Іванівна. Раніше бабуся працювала в 

школі та викладала українську мову та літературу. Зараз бабуся не 

працює. Вона на пенсії.  

Моя бабуся знає багато про українські традиції та звичаї. Мені 

дуже подобається слухати, як бабуся розповідає про старовинні звичаї, 
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про своє життя. Я завжди слухаю уважно, що розповідає бабуся. Бабуся 

навчила мене любити українську культуру. 

Я дуже люблю бабусю. Вона добра й завжди розуміє мене краще 

за всіх.  

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Де живе бабуся? 

2. Як її звати? 

3. Де працювала бабуся? 

4. Чому бабуся завжди вдома? 

5. Про що вона багато знає? 

6. Про що розповідає бабуся? 

7. Яка бабуся? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова: жити, працювати, любити, викладати, 

знати, подобатися, розповідати, відпочивати, слухати, розуміти. 

1. Раніше бабуся … в школі та … українську мову та літературу.  

2. Моя бабуся … багато про українські традиції та звичаї.  

3. Мені дуже … слухати, як бабуся … про старовинні звичаї, про 

своє життя.  

4. Влітку я їжджу … до своєї бабусі.  

5. Вона … у Карпатському селі Яремче.  

6. Я завжди … уважно, що … бабуся.  

7. Бабуся завжди … мене краще за всіх.  

8. Бабуся навчила мене … українську культуру. 

 

Завдання 3. Виберіть правильну відповідь. 

1. Бабуся не працює, тому що … А вона хворіє 
Б вона на пенсії 
В вона у відпустці 
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2. Бабуся працювала … А вдома 
Б багато 
В вчителькою  

3. Бабуся … А викладала іноземну мову 
Б смачно готує 
В знає багато про українські традиції 

4. Бабуся цікаво розповідає … А про свою роботу 
Б про старовинні звичаї 
В про Карпати 

5. Бабуся навчила онука любити 
… 

А Батьківщину 
Б смачну їжу 
В українську культуру 

 

ринок – a market картопля – potatoes 

скуштувати – to taste скільки коштує …? – how much does it cost? 
можна купити – can buy продавець –a seller 

м’ясо – meat морква – carrot 

яйця – eggs цибуля – onion 

страва – dish капуста – cabbage 
овочі – vegetables витратити – to spend money 

запитувати – to ask готувати – to cook  

буряк – beet друзі прийдуть у гості – friends will visit her 

 

НА  РИНКУ 
Лейла приїхала до України з Марокко. Зараз вона живе у Харкові і 

навчається в технічному університеті. Щодня Лейла дуже зайнята. Коли 

в неї є вільний час, Лейла любить готувати. Вона готує традиційні 

марокканські страви і пригощає своїх друзів. 

Нещодавно Лейла була у своєї української подруги Олени. Там 

вона уперше скуштувала український борщ. Їй дуже сподобалася ця 

страва. Лейла захотіла приготувати борщ. 
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Вчора Лейла була на ринку. На ринку можна купити все: м'ясо, 

яйця, овочі, фрукти.  

На ринку Лейла говорила українською. Вона запитала: "Скільки 

коштує м'ясо?" Продавець відповів: "150 гривень". Лейла сказала: "Це 

дорого! Можна 140?" Продавець відповів: "Добре". 

Лейла купила все, що потрібно: м’ясо, моркву, буряк, картоплю, 

капусту, цибулю. Вона витратила 500 гривень. Вдома Лейла буде 

готувати український борщ, тому що її друзі прийдуть в гості. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхала Лейла? 

2. Де вона навчається? 

3. Що вона любить робити у вільний час? 

4. Де вона була нещодавно? 

5. Що вона скуштувала? 

6. Де Лейла була вчора? 

7. Що можна купити на ринку? 

8. Як Лейла говорила на ринку? 

9. Що вона купила? 

10. Скільки витратила Лейла? 

11. Чому вона буде готувати борщ? 

 

Завдання 2. Слова в дужках поставте у правильній формі. 

Лейла приїхала … (Україна)  … (Марокко). Зараз вона живе … 

(Харків) і навчається … (технічний університет). Лейла готує … 

(традиційні марокканські страви) і пригощає … (свої друзі). 

Нещодавно Лейла була … (своя українська подруга Олена). Там 

вона уперше скуштувала … (український борщ). … (Вона) дуже 

сподобалася ця страва. Лейла захотіла приготувати … (борщ). 
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Вчора Лейла була … (ринок). Лейла купила … (м’ясо, морква, 

буряк, картопля, капуста, цибуля). Вдома Лейла буде готувати … 

(український борщ). 

 

Завдання 3. Виберіть правильну відповідь. 

1. Лейла приїхала з … А Марокко 
Б Лівану 

В Туреччини 

2. Лейла хоче бути … А економістом 

Б інженером 

В лікарем 

3. Коли в неї є вільний час, … А любить читати 

Б любить готувати 

В гуляє з друзями 

4. Вона готує традиційні 

марокканські страви, щоб … 

А повечеряти 

Б пригостити друзів 

В нагодувати батьків 

5. Нещодавно Лейла була … А у своєї української подруги  

Б у супермаркеті 

В у своїх друзів 

6. Вона уперше скуштувала … А українські вареники 

Б млинці з м’ясом 

В український борщ 

7. Лейла ходила на ринок, щоб … А купувати продукти для борщу 

Б купувати фрукти 

В купувати молоко 

8. Вона витратила … А усі гроші 

Б багато грошей 

В 500 гривень 
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9. Лейла буде готувати український 

борщ, тому що …  

А друзі прийдуть в гості 

Б до неї прийде Олена 

В приїдуть батьки 

 

 
 
півроку – six month слизько – slippery 

мало – little життя – life 

щоб – in order з різних країн – from different countries 

звикнути – to get used to doing 

smth 

розмовляти різними мовами – to 

speak different languages 

чужа країна – foreign country об’єднати – to unite 

спочатку – at first подружитися – to make friends 

зовсім – at all використовувати жести – to use 

gestures 

мені не подобалося – I didn’t like з кожним днем – every day 

по-перше – firstly краще – better 

по-друге – secondly важко – hard 

по-третє – thirdly допомогти – to help 

далеко від сім’ї – far from the 

family 

вулиця – street 

не міг розуміти – couldn't 

understand 

звичайно – of course 

клімат – climate розмовляти вільно – to speak 

fluently 

носити – to wear предмети – subjects 
рукавички – gloves отримати спеціальність – to get 

profession 
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АНДРЕ 

Мене звуть Андре. Я приїхав з Конго. Це велика і красива країна в 

Африці. Зараз я живу в Харкові і вчуся в університеті. Я живу в Україні 

вже півроку, але це мало, щоб звикнути до чужої країни. 

Спочатку мені зовсім не подобалося жити в Харкові. По-перше, я 

далеко від сім'ї. По-друге, я не міг розуміти українську мову. А по-третє, в 

Україні клімат холодний. Я повинен носити теплу куртку, шарф, капелюх і 

рукавички. На вулиці дуже холодно, а іноді слизько. 

Але в моєму житті є не тільки мінуси, але й плюси. Мої товариші 

по групі – тепер мої хороші друзі. Усі ми приїхали з різних країн і 

розмовляємо різними мовами, але українська мова об'єднала нас і 

допомогла нам подружитися. 

У класі ми розмовляємо українською, іноді використовуємо жести 

або англійські слова. З кожним днем ми все краще розмовляємо 

українською і розуміємо одне одного. 

Вивчати іноземну мову важко, але цікаво. Я хочу добре знати 

українську мову, щоб розуміти, що говорять люди на вулиці, дивитися 

фільми і читати книги українською і, звичайно, я хочу розуміти всі 

предмети в університеті. Я хочу говорити українською вільно, тому що це 

допоможе мені добре вчитися в університеті і отримати спеціальність. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхав Андре? 

2. Де він живе і навчається зараз? 

3. Чому Андре не подобалося жити у Харкові? 

4. Що об’єднало студентів у групі? 

5. Як студенти розмовляють? 

6. Чому Андре хоче говорити українською вільно? 
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Завдання 2. Виберіть правильну відповідь. 

1. Конго знаходиться …  А в Азії 

Б в Африці 

В в Європі 

2. Він ще не звик жити в Україні, 

тому що … 

А живе в Україні тільки півроку 

Б приїхав давно 

В живе тут довго 

3. Андре не подобалося жити в 

Харкові, тому що …  

А він далеко від сім’ї 

Б тут дуже жарко 

В він розмовляє англійською 

4. Він повинен носити теплу 

куртку, шарф, шапку, тому що 

… 

А не розмовляє українською 

Б в Україні холодний клімат 

В тут завжди тепло 

5. У класі іноземці розмовляють … А англійською мовою 

Б іноземною мовою 

В українською мовою 

6. Вивчати іноземну мову важко, 

але … 

А цікаво 

Б легко 

В добре 

7. Андре хоче добре знати 

українську мову, щоб … 

А писати вірші 

Б вчити українську 

В розуміти, що говорять люди на 

вулиці 

8. Якщо Андре буде розмовляти 

українською вільно, … 

А він хоче розуміти всі предмети 

в університеті 

Б це допоможе йому отримати 

спеціальність 

В буде жити в Україні 
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Завдання 3. З’єднайте частини речення. 

1. Я хочу добре знати українську 

мову, щоб … 

А розмовляємо українською і 

розуміємо одне одного. 

2. В Україні клімат холодний, тому 

… 

Б розуміти, що говорять люди 

на вулиці. 

3. Андре живе в Україні вже півроку, 

але … 

В цікаво. 

4. З кожним днем ми все краще … Г це допоможе мені добре 
вчитися в університеті і 

отримати спеціальність. 

5. Вивчати іноземну мову важко, але 

…  

Д я повинен носити теплу 

куртку. 

6. Я хочу говорити українською 

вільно, тому що … 

Е це мало, щоб звикнути до 

чужої країни. 

 

неподалік – near фіранка – curtain 

відвідувач – a visitor килим – a carpet 

кухня – a kitchen порядок – order 

все, що потрібно – all you need прибирати кімнату – to clean the room 

ліжко – a bed радий – be glad 

затишний – cozy приходьте в гості – come to visit 

 

МОЯ  КІМНАТА 

Це наш гуртожиток № 10. Він знаходиться на вулиці Пушкінській 

неподалік від станції метро. Наш гуртожиток старий. На першому поверсі 

біля входу сидить чергова. Вона завжди запитує відвідувачів, в яку 

кімнату вони йдуть, і перевіряє документи. 
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На другому, третьому, четвертому і п'ятому поверхах знаходяться 

кімнати, де живуть студенти. На кожному поверсі є кухня, де ми готуємо. 

Я живу в кімнаті № 215 (двісті п’ятнадцять). Моя кімната 

знаходиться на другому поверсі. Вона не дуже велика, але там є все, що 

потрібно: ліжко, шафа, стіл, кілька стільців, холодильник. Щоб кімната 

була затишною, я повісив фіранки і поклав килим біля ліжка. Я люблю 

порядок, тому я часто прибираю кімнату. Моя кімната завжди чиста. Я 

завжди радий бачити друзів. І ви приходьте в гості! 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Де знаходиться гуртожиток №10? 

2. Що робить чергова? 

3. Де знаходяться кімнати? 

4. Де знаходяться кухні? 

5. Де він живе? 

6. Яка його кімната? 

7. Чому він часто прибирає кімнату? 

 
Завдання 2. Виберіть правильну відповідь. 

1. Гуртожиток № 10 знаходиться … А біля університету 

Б неподалік від станції метро 

В на околиці міста 

2. На першому поверсі біля входу 

сидить … 

А декан 

Б комендант 

В чергова 

3. У гуртожитку …  А п’ять поверхів 

Б три поверхи 

В шість поверхів 
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4. Його кімната знаходиться …  А на третьому поверсі 

Б на другому поверсі 

В на п’ятому поверсі 

5. У його кімнаті є …  А Інтернет 

Б кухня 

В все, що потрібно 

6. Щоб кімната була затишною, я … А повісив фіранки і поклав 

килим біля ліжка 

Б прибрав кімнату 

В купив телевізор 

7. Він часто прибирає у кімнаті, тому 

що … 

А кімната завжди брудна 

Б любить порядок 

В до нього приходять сусіди 

8. Він завжди радий … А коли приходять друзі 

Б приїжджають батьки 

В приходить комендант 

 

ПОГОВОРИМО 
Де ви живете зараз? 

Яка ваша кімната? 

Що є у вашій кімнаті? 

Хто прибирає у вашій кімнаті? 
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тварини – animals рятувати – to rescue 
цуценя – a puppy змінитися – to change 
мрія здійснилася – dream came true з’явитися – to appear 
милий – cute вірний друг – true friend 
м’яка шерсть – soft fur піклуватися – to take care 
мокрий ніс – wet nose повернутися – to return 
назвати – give a name справжній – real 
ім’я – a name  

 

РЕКС 

Мене звуть Дмитро. У мене хороша сім'я: дружина та маленька 

дочка Ліза. Лізі 8 років. Вона дуже любить тварин. Ліза дуже хотіла, щоб 

ми купили їй собаку. Нещодавно був день народження Лізи, і ми 

подарували їй маленьке цуценя. Цього дня здійснилася її мрія. 

Цуценя було таке миле, з м'якою шерстю і холодним мокрим 

носом. Ліза назвала цуценя Рекс, бо бачила фільм, де пес із таким ім'ям 

допомагав поліції та рятував людей. 

З цього дня наше життя змінилося. У Лізи з'явився вірний друг. 

Ліза грає з Рексом, гуляє з ним у парку, вчить його командам. Ліза 

піклується про свого нового друга і після школи хоче швидше 

повернутися додому. Рекс завжди зустрічає Лізу. Я радий, що Ліза та 

Рекс справжні друзі. 

 

Завдання 1. Дайте відповідь на питання. 

1. Хто хотів собаку? 

2. Коли здійснилася мрія Лізи? 

3. Яке було цуценя? 

4. Як його назвала Ліза? Чому? 

5. Як Ліза піклується про цуценя? 
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Завдання 2. Вставте дієслова. 

рятувати – врятувати 

1. Говорять, що дельфіни … людей.  

2. Влітку в Австралії були пожежі та люди намагалися … тварин. 

змінюватися – змінитися 

1. В українській мові всі слова ….  

2. Наша життя … з появою Інтернету. 

піклуватися 

Батьки … про дітей, коли вони маленькі, а потім діти … про батьків. 

повертатися – повернутися 

1. Коли ви … додому з роботи?  

2. Вчора ми були в клубі і … додому пізно. 

називати – назвати 

1. Вона дуже тиха та боязка. Друзі … її "Мишка".  

2. Як ви … ваше кошеня? 

 

ПОГОВОРИМО 

Як ви думаєте, чи може тварина бути другом? 

Люди надто прив'язані до своїх вихованців? Як ви вважаєте, чому? 

Чому можуть навчитися діти, якщо у них є вдома тварина 

(вихованець)? What can children learn by having a pet? 

Які за і проти (pros and cons) мати тварину у домі? (псують речі, 

роблять безлад) 
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сірий – grey серйозний – serious  

білий – white фотографуватися – 
сфотографуватися – to take photo 

чорний – black танці – dances 
називати – назвати – to call, name примхливий – moody 
Японія – Japan сусід(ка) – a neighbour 
японці – Japanese відрядження – business trips 
дарувати – подарувати – to give 

gifts 
стежити – to track 

брати – узяти – to take зустрічати – зустріти – to meet 
різний – different кошеня – a kitty 
спокійний – calm нудно – boring 

 

МОЇ  КОТИ 

Мені дуже подобаються коти. Спочатку у мене був один чудовий 

сірий кіт. Я американець зі штату Техас, тому я назвав його Ковбой. Коли 

я поїхав працювати до Японії, Ковбой поїхав разом зі мною. У Японії мій 

друг подарував мені кішку. Я назвав її Сакура. Це дуже гарна біла кішка. 

Потім я працював у Мексиці. Там на вулиці я побачив дуже гарне чорне 

кошеня. Я взяв його додому і назвав Текіла. 

Усі коти дуже різні. Ковбой спокійний і трохи лінивий. Він любить 

спати та їсти гамбургери. Ковбою 5 років. 

Сакура – найсерйозніша. Вона любить думати. Їй подобається 

риба, вона любить суші, але мені важко купувати їй суші часто, тому що 

це дорого. А ще вона, як і всі японці, любить фотографуватися. Сакурі 

4 роки. 

Текіла дуже весела. Їй подобається музика і танці. Мені треба 

щодня купувати Текілі різну їжу, бо вона дуже примхлива. Текілі 3 роки. 

Ви вже зрозуміли, що я часто їжджу у відрядження. Коли мене 

немає, моя сусідка стежить за котами. Нещодавно я їздив у відрядження 
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на 2 місяці. Коли я приїхав і увійшов до квартири, мене вже зустрічали не 

три коти, а… п'ять! 

Я забув сказати, що Текіла та Ковбой завжди любили одне одного. 

Це їхні діти. Маленькі чудові кошенята бігали по кімнаті та грали. Одне 

кошеня сіре, інше – чорне. 

Їм дуже подобається грати. Тож мені не нудно з ними. Ще вони 

люблять пити молоко. Я назвав їх Пампушка і Вареник, бо одне кошеня – 

хлопчик, а інше – дівчинка. Я гадаю, ви зрозуміли, де я зараз живу. 

 

Завдання. Дайте відповіді на питання. 

1. Ковбой – це кіт? Чому господар так його назвав? Якого кольору кіт? 

2. Що подарували американцю у Японії? 

3. Де американець знайшов Текілу? 

4. Який характер у Текіли? Якого вона кольору? Що любить? 

5. Яка кішка любить фотографуватися? 

6. Хто стежить за котами, коли американець їздить у відрядження? 

7. Скільки кішок було в американця, коли він повернувся додому з 

відрядження? 

8. Пампушка та Вареник – чиї діти? 

9. Де зараз живе американець? 

 

ПОГОВОРИМО 
У вас є домашня тварина? 

Як її звуть? 

Як вона з’явилася у вас? 

Як ви думаєте, домашня тварина може зробити людину 

щасливішою? 
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нерегулярно – unregularly басейн – swimming pool 

різні причини – different reasons їздити на велосипеді – to ride a bike 
просто – just вид транспорту – mean of transport 
лінь – be too lazy витрачати гроші – to spend money 
плавати – to swim стояти в пробках – stand in traffic jam 
озеро – a lake змагання – competition 
море – a sea уболівати за команду – to support a 

team 
 

СПОРТ  У  МОЄМУ  ЖИТТІ 

Я люблю спорт, але, на жаль, займаюся спортом нерегулярно. На 

це є різні причини: іноді немає часу, тому що я вчуся і працюю, а іноді – 

просто лінь. Але декілька разів на тиждень я ходжу до тренажерної зали. 

Влітку я люблю плавати в озері або в морі. Взимку я плаваю в басейні. 

Мені подобається їздити на велосипеді. Я їжджу до університету і 

на роботу тільки на велосипеді. Їздити на велосипеді швидше, ніж ходити 

пішки. Я не витрачаю гроші на транспорт, мені не потрібно стояти в 

пробках. У місті, де я живу, велосипед дуже популярний вид відпочинку. 

Більшість жителів щодня їздять на велосипеді. 

Звичайно, я дивлюся спортивні змагання по телевізору. Але 

найбільше мені подобається дивитися футбол на стадіоні. Я з друзями 

часто ходжу на стадіон, щоб подивитися цікавий матч і вболівати за 

улюблену команду. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чому він займається спортом нерегулярно? 

2. Куди він ходить декілька разів на тиждень? 

3. Де він любить плавати влітку і взимку? 

4. Чому йому подобається їздити на велосипеді? 

5. Де він любить дивитися футбол? 
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Завдання 2. З’єднайте частини речення. 

1. Я з друзями часто ходжу на 

стадіон, щоб … 

А плавати в озері або в морі. 

2. Я люблю спорт, але … Б дуже популярний вид 

відпочинку. 

3. Влітку я люблю … В дивитися футбол на стадіоні. 

4. У місті, де я живу, велосипед … Г подивитися цікавий матч. 

5. Найбільше мені подобається … Д ходити пішки. 

6. Їздити на велосипеді швидше, 

ніж … 

Е займаюся спортом нерегулярно. 

 

Завдання 3. Виберіть правильну відповідь. 

1. Я люблю спорт, але …  А я дуже лінивий 

Б займаюся спортом нерегулярно 

В щодня займаюся спортом 

2. Я займаюся спортом 

нерегулярно, тому що … 

А немає часу 

Б люблю спати 

В люблю відпочивати вдома 

3. Декілька разів на тиждень  

я ходжу …  

А до супермаркету 

Б до басейну 

В до тренажерної зали 

4. Влітку я люблю …, а взимку я …  А їздити на велосипеді, кататися 

на лижах 

Б плавати в озері, плаваю в басейні 

В відпочивати, плавати в басейні 

5. Я їжджу до університету і на 

роботу …  

А на велосипеді 

Б на метро 

В на таксі 
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6. Їздити на велосипеді зручно, 

тому що … 

А не витрачаю гроші на транспорт 

Б я завжди запізнююся 

В я не люблю ходити пішки 

7. Я з друзями часто ходжу на 

стадіон, щоб …  

А грати у футбол 

Б дивитися фільм 

В подивитися цікавий матч 

 
найбільший – biggest вугілля – coal 

площа – area залізна руда – iron ore 
межувати – to border марганцева руда – manganese ore 
незалежна держава – independent 

country 
потужний – powerful 

керувати – to manage виробник – producer 
обирати – to choose сільськогосподарська продукція 

– agricultural products 
річка – a river соняшникова олія – sunflower oil 
омивати – wash зерно – grain 
клімат – climate мед – honey  
впливати – to affect турбіна – turbine 
корисні копалини – minerals обладнання – equipment 
нафта – oil дослідження – research 
газ – gas космос – space 

 

УКРАЇНА 

Україна знаходиться в східній Європі. Це найбільша за площею 

країна в Європі. Столиця України – місто Київ. Харків, Дніпро, Одеса – 

великі міста України. Україна межує з Росією, Польщею, Молдовою, 

Білоруссю, Румунією. Україна – незалежна держава. Президент керує 

країною. Президента обирають кожні 4 роки.  

В Україні живе 48 мільйонів чоловік. 
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Дніпро – найбільша річка України. На півдні Україну омивають 

Чорне та Азовське моря. На півдні клімат тепліший, тому що моря 

впливають на клімат. На заході України розташовані гори Карпати. 

В Україні є різні корисні копалини. Це нафта, газ, вугілля, залізна і 

марганцева руда. Україна є потужним виробником електроенергії. Також 

Україна експортує сільськогосподарську продукцію. Україна є 

найбільшим у світі виробником соняшникової олії, великим світовим 

виробником зерна, цукру, меду, яєць та м'яса птиці. 

В Україні заводи виробляють літаки, турбіни, ракети-носії, 

супутники та обладнання для дослідження космосу, машини та іншу 

продукцію. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Де знаходиться Україна? 

2. Яка столиця України? 

3. З якими країнами межує Україна? 

4. Хто керує країною? 

5. Скільки чоловік живе в Україні? 

6. Назвіть найбільшу річку і моря України. 

7. Які гори є в Україні? 

8. Які корисні копалини є в Україні? 

9. Що експортує наша країна? 

10. Що виробляють заводи? 

 

Завдання 2. Виберіть правильну відповідь. 

1. Україна – … А найбільша країна в Азії 

Б найбільша за площею країна у Європі 

В знаходиться в Європі і в Азії 
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2. Країною керує … А парламент 

Б президент 

В рада 

3. В Україні …  А одне море 

Б немає моря 

В два моря 

4. Найбільша річка в Україні – …  А Дністер 

Б Дунай 

В Дніпро 

5. Україна є потужним виробником …  А електроенергії 

Б газу 
В нафти 

 

Завдання 3. Закінчіть фрази. 

1. Україна знаходиться …  

2. Столиця України … 

3. Великі міста України – це … 

4. Україна межує … 

5. Країною керує … 

6. Найбільша річка України – … 

7. На півдні Україну омивають … 

8. На заході України розташовані … 

9. В Україні живе … 

10. В Україні є різні корисні копалини – це … 

11. Україна експортує … 

12. В Україні заводи виробляють … 



 68 

столиця – capital фарба – paint 
найбільший – biggest косметика – cosmetics 
свято – holyday текстиль – textiles 
фонтан – fountain велосипед – bicycle 
альтанка – gazebo краєзнавчий музей –a local history 

museum 
крамниця – shop планетарій – planetarium 
житель – resident дельфінарій – dolphinarium 
промисловий – industrial майданчик – playground 
виробляти – to produce гордість – pride 
турбіна – turbine представник – representative 
трактор – tractor привітний – friendly 
вуглевидобувне устаткування – 

coal mining equipment 
 

 

ХАРКІВ 

Харків – це велике місто на сході України. Раніше Харків був 

столицею України. Харкову 350 років. 

В Харкові живе два мільйони людей, що навчаються, працюють, 

відпочивають. В центрі міста розташований сад Шевченка. Біля нього – 

площа Свободи, найбільша площа в Європі. Тут зазвичай проходять усі 

міські свята, на які приходять дуже багато людей. Неподалік театр опери 

і балету, біля якого знаходяться красиві фонтани. Щовечора молодь 

відпочиває біля них. Навпроти театру розташована альтанка і фонтан 

Дзеркальний струмінь – символ Харкова. Головна вулиця міста – 

Сумська. На ній багато крамниць, банків, Палац Одруження і просто 

красиві будинки, в яких живуть харків'яни. Найбільшій парк – це парк 

Горького, де люблять відпочивати жителі і гості Харкова. 

Місто Харків – великий промисловий центр. Тут виробляють 

літаки, турбіни, трактори, електронне, вуглевидобувне і медичне 
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устаткування, телевізори, холодильники, фарби і косметику, одяг і 

текстиль, велосипеди. 

Харків – це культурний і науковий центр України. У Харкові багато 

шкіл, університетів і академій. Тут є наукова бібліотека, історичний, 

краєзнавчий і художній музеї. У Харкові працюють кінотеатри, театри, 

музеї, цирк, планетарій, аквапарк, дельфінарій. 

У Харкові є всі умови для занять спортом. Працюють стадіони, 

спортивні майданчики, спортивні зали, басейни, тенісні корти, гольф-

клуб. Гордістю Харкова є футбольна команда "Металіст" і волейбольна 

команда "Локомотив". 

Харків – багатонаціональне місто: тут дружньо живуть представники 

різних національностей. Жителі міста завжди привітні до гостей. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Де знаходиться Харків? 

2. Скільки років Харкову? 

3. Скільки людей живе у Харкові? 

4. Назвіть відомі місця Харкова. 

5. Що виробляють у Харкові? 

6. Чому Харків – це науковий і культурний центр? 

7. Назвіть відомі спортивні команди Харкова. 

 

Завдання 2. Виберіть правильну відповідь. 

1. Харків знаходиться …  А на півдні України 

Б у центрі України 

В на сході України 

2. Першою столицею України був …  А Львів 

Б Харків 

В Київ 
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3. Площа Свободи – найбільша площа у   

…  

А Європі 

Б Харкові 

В світі 

4.  Найбільший парк – це …  А сад Шевченка 

Б молодіжний парк 

В парк Горького 

5. Головна вулиця Харкова – …  А Сумська 

Б Пушкінська 

В проспект Науки 

6. Символ Харкова – … А площа свободи 

Б Дзеркальний струмінь 

В Палац Одруження 

7. Харківська футбольна команда – це … А "Локомотив" 

Б "Металіст" 

В "Шахтар" 

 

ПОГОВОРИМО  ПРО  ХАРКІВ 
1. Ви давно живете у Харкові? 

2. Де ви вже побували? Які місця вам сподобалися? Чому? 

3. Які історичні місця ви знаєте у нашому місті? Розкажіть про 

якесь із цих місць. 

4. Де ви любите проводити вільний час? Вам більше подобається 

відвідувати кафе, нічні клуби, парки, або ви надаєте перевагу просто 

гуляти містом з друзями? 

5. Що є у Харкові, чого немає у вашому місті? 

6. Ви б хотіли ще колись приїхати до Харкова? 

 

найбільший – biggest  відбуватися – to happen 

столиця – a capital галузь – industry 
берег – shore промисловість – industry 
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будівля – building харчова галузь – food industry 
пам’ятка мистецтва – art 

monument 
машинобудівна галузь – 

engineering industry 
архітектура – architecture хімічна галузь – chemical industry 
заснований – based, was founded найвищий – the highest 
шедевр – masterpiece хмарочос – skyscraper 
привертати увагу – attract 

attention 
сквер – a square 

церква – church фонтан – a fountain 
живопис – art храм – a temple 
століття – century насичене життя – rich life 
спадщина – heritage будуватися – to be built 
жвавий – lively розвиватися – develop 
поєднувати – combine реконструюватися – to be 

reconstructed 
значні події – significant events  

 

КИЇВ 

Київ – столиця і найбільше місто України. Він знаходиться у центрі 

України на березі річки Дніпро. Це політичний, соціально-економічний, 

транспортний та освітньо-науковий центр країни. 

У Києві розташовані цікаві історичні будівлі, пам'ятки мистецтва й 

архітектури. В ХІ (одинадцятому) столітті була заснована Києво-

Печерська лавра – найбільший християнський центр країни. Софійський 

собор є шедевром архітектури, який привертає увагу людей зі всього 

світу. Андріївська церква – пам’ятка історії, архітектури, живопису 

XVIII (вісімнадцятого) століття. Софійський собор та Києво-Печерська 

лавра – це об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. 

Майдан Незалежності має невеликі розміри, проте це – одна із 

найбільш жвавих точок міста. Він поєднує три головних вулиці Києва – 
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Хрещатик, Інститутську та Героїв Небесної Сотні. Усі значні події 

відбуваються на Майдані Незалежності. 

Київ – найбільший індустріальний центр України. У Києві 

знаходяться заводи різних галузей промисловості: харчової, 

машинобудівної, хімічної.  

У Києві розташовано п'ять найвищих хмарочосів України. Тут 

багато торгівельно-розважальних та бізнес-центрів, зелених скверів, 

парків, фонтанів, музеїв, університетів, храмів, театрів, кафе, ресторанів 

та клубів. 

Як кожна столиця, Київ живе насиченим життям – будується, 

розвивається, реконструюється, стає кращим. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Де знаходиться Київ? 

2. Які цікаві історичні будівля розташовані у Києві? 

3. Де відбуваються усі значні події? 

4. Які заводи знаходяться у Києві? 

5. Чого багато у Києві? 

 
Завдання 2. Виберіть правильну відповідь. 

1. Київ знаходиться на березі … А Дністра 

Б Дунаю 

В Дніпра 

2. Києво-Печерська лавра і 

Софійський собор є …  

А світовою спадщиною ЮНЕСКО 

Б головними соборами України 

В новими центрами християнства 

3. Майдан Незалежності …  А велика площа 

Б невелика площа 

В найбільша площа в Україні 
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4. У Києві виробляють …  А харчову продукцію 

Б хімічну продукцію 

В харчову, машинобудівну і 

хімічну продукцію 

5. У Києві розташовано … А невеликі будівлі 

Б найвищі хмарочоси України 

В старі будинки 

 

Завдання 3. Закінчіть фрази. 

1. Київ – знаходиться … 

2. У Києві розташовані … 

3. Найбільший християнський центр країни – це … 

4. Шедевр архітектури – … 

5. Пам’ятка історії, архітектури, живопису XVIII століття – … 

6. Поєднує три головних вулиці Києва … 

7. Усі значні події відбуваються … 

8. У Києві знаходяться … 

9. У Києві багато … 

 

будувати – побудувати – to build все ж таки – any way 
ростити – виростити – to raise 

children 
вирішувати – вирішити – to 

decide 
саджати – посадити дерево – to 

plant a tree 
телефонувати – зателефонувати 

– to phone 
сумно – sadly чекати – to wait 
велосипед – a bicycle зустріч – meeting 
негаразд – wrong  

 

Вчора був мій день народження. Мені вже 30 років. Я довго думав, 

що вже зробив за ці 30 років. 
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Кожна людина має побудувати будинок, виростити сина, посадити 

дерево… А я? Що я зробив? Що у мене є? Вже 30, а в мене ще нема 

дома, немає дружини, немає сина. У мене немає машини. У мене навіть 
немає мотоцикла. Мені стало дуже сумно. 

Але потім я подумав: так, у мене ще немає дружини, немає сина, 
немає будинку, немає машини, навіть немає дерева, яке я посадив. Але 

я маю улюблену роботу, маю хорошого друга, маю подругу, яка мені 
дуже подобається. І я маю велосипед. Може, все негаразд? І все ж таки. 

Я вирішив, що у понеділок мені треба розпочати нове життя. З чого 
почати? Потрібно почати з дерева! У понеділок я пішов купувати дерево. 

Я купив дерево, а потім зателефонував подрузі. 
– Олю, ти знаєш, я купив дерево. 

– Яке дерево? 
– Я хочу посадити його у парку. Ти мені допоможеш? 

– А коли ти хочеш посадити? 
– За годину чекаю на тебе біля парку. 

– Добре. До зустрічі! 
 

Завдання 1. Дайте відповідь "Так" або "Ні". 
1. Молодій людині 30 років. 

2. Молодий чоловік думає, що він не зробив нічого важливого у житті. 

3. Молода людина вирішила змінити своє життя з понеділка. 
4. У нього є робота, друзі та машина  

5. Спочатку він вирішив посадити дерево.. 
6. Він зателефонував другу, щоб друг допоміг йому. 

7. Молодий чоловік вирішив посадити дерево у парку. 
 

Завдання 2. Вставте дієслова. 
будувати – побудувати 

1. Цю будівлю … у XVII (сімнадцятому) столітті.  
2. Мій брат купив землю і хоче … великий дім. 
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ростити – виростити 
Я вдячний батькам, що виростили … мене / нас добрими людьми. 

садити – посадити 
1. Навесні в парку … квіти.  

2. Це дерево … мій батько. 

вирішувати – вирішити 
1. Ви вже …, куди ви поїдете у вихідні? 

телефонувати – зателефонувати 
1. Я … вам, коли закінчу роботу.  

2. Я часто … мамі. 

чекати – зачекати 
1. …, будь ласка!  

2. Я не люблю … 

 

ПОГОВОРИМО 
1. Ви колись починали "нове життя"? 

2. Як ви вважаєте, щоб змінити своє життя потрібно: 

– бути рішучим; 

– не боятися ризикувати; 

 – бути оптимістом; 

– мати підтримку друзів, сім'ї; 

– мати мотивацію; 

– достатньо мати бажання. 

 

вибирати – вибрати – to choose сукня – a dress 

радити – порадити – to advice зустрічатися – зустрітися – to meet 
витрачати – витратити – to spend 

money 
фігура – figure 
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ВИБІР  ОЛЕКСАНДРА 

Олександр мав трьох дівчат. Він не знав, яку дівчину вибрати. 

Якось він сказав своєму другові: "У мене троє дівчат. Вони всі добрі. Я не 

знаю, яку вибрати". 

Друг порадив йому: "Дай кожній тисячу доларів і подивися, як вони 

витрачатимуть ці гроші". 

Перша дівчина купила собі дуже дорогу сукню. Друга дівчина 

купила дуже гарний костюм Олександру. А третя дівчина відкрила свій 

бізнес та купила велику квартиру та дорогу машину. 

Друзі зустрілися ще раз. "Ну, і яку дівчину ти вибрав, першу, другу 

чи третю?" – запитав друг. 

– Четверту! – відповів Олександр. – Тому що у неї найкрасивіша 

фігура! 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки дівчат було в Олександра? 

2. Яка проблема була в Олександра? 

3. Що Олександр дав кожній дівчині? 

5. Що купила перша дівчина? 

6. Що купила друга дівчина? 

7. Що зробила третя дівчина? 

8. Яку дівчину вибрав Олександр та чому? 

9. Яку б дівчину вибрали ви? 

10. Як ви вважаєте, чому Олександр не міг вибрати з трьох дівчат? 

 

Завдання 2. Вставте дієслова. 

вибирати – вибрати 
1. Щодня ми маємо … з тисячі різних товарів.  

2. Мені потрібно … костюм для вечірки. 
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радити – порадити 
1. Друг … мені подивитися цей фільм.  

2. Мій дядько дуже любить … всім, що робити. 

витрачати – витратити 
1. Щодня ми … гроші на їжу та транспорт.  

2. Вчора я … надто багато у цьому супермаркеті. 

зустрічатися – зустрітися 
1. Ми випадково … у центрі.  

2. Я … з друзями кожні вихідні. 

 

єдина – one безглуздо – silly 

балувати – to spoil бідний – poor 
достатньо – enough статися – to happen 
розваги – entertainments хлопець – a guy 
звикнути – to be used дбайливий – careful 
проводити час – to spend time розуміється на комп’ютерах – 

understand computers 
вдало вийти заміж – to marry well пусто в кишені – his pockets are 

empty 
забезпечувати – to provide почуваюся нещасливою – feel 

unhappy 
закохатися – to fall in love  

 

КОХАННЯ  ЧИ  ГРОШІ? 

Я хочу вам розповісти свою історію. Мене звати Олеся. Мені 

20 років. Я живу в Києві. Я єдина дитина в родині. Мої батьки завжди 

балували мене і давали мені достатньо грошей на одяг та розваги. 

Я звикла жити, як хочу. Я часто обідаю в ресторані, купую дорогий 

одяг, проводжу час із друзями у клубі. Я завжди мріяла вдало вийти 

заміж, щоб чоловік забезпечував мене. 
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І ось я закохалася! Закохалася у бідного студента! 

Як це могло статися зі мною? Мої подруги в шоці. Як я, така 

розумна, гарна могла так безглуздо закохатися! 

Він добрий хлопець: добрий, розумний, дбайливий, любить мене і 

чудово розуміється на комп'ютерах. Але в нього пусто в кишені. Може, за 

20 років він стане Біллом Гейтсом, але я не можу і не хочу чекати! У 

мене є кохана людина, але я почуваюся нещасливою. Що мені робити? 

 

Завдання. Дайте відповідь "Так" або "Ні". 

1. Вона єдина дитина у сім'ї? 

2. Батьки завжди давали їй достатньо грошей? 

3. Олеся звикла до гарного життя? 

4. Вона мріяла вийти заміж за багату людину? 

5. Олеся закохалася у бідного студента? 

6. Її подруги кажуть, що це добре? 

7. Її хлопець буде юристом? 

8. Олеся не хоче чекати, коли він стане багатим? 

9. Олеся почувається щасливою? 

10. Вона знає, що робити? 

 

ПОГОВОРИМО 
Для вас важливо – багата людина чи бідна? 

Ви можете жити з людиною, яку не кохаєте? 

Чи можна бути щасливим без грошей? 

Ви згодні, що найважливіше у житті – це кохання, а не робота чи 

гроші? 

Спочатку людина повинна зробити кар’єру, а потім думати про 

сім’ю і кохання? 
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дарувати – подарувати – to give a 

present 

сильний – strong 

жінка – a woman фантазія – fantasy, imagination 
чоловік – a man жадібний – mean 
дитина – a child тістечка – cupcake 
іграшка – a toy дружина – a wife 
розповідати – розповісти – to tell зручний – comfortable 
слабкий – weak  

 

ПОДАРУНКИ 

Чоловік дарує подарунки жінці. Що можуть розповісти подарунки 

чоловіка про його характер? 

Чоловік дарує вам іграшку? Ви для нього дитина. Він думає, ви 

слабка і, можливо, дурна. Ви нічого не знаєте та не розумієте. А він 

розумний і сильний. 

Чоловік дарує квіти та шампанське? Це несерйозний чоловік! 

Він дарує їй квіти та цукерки? У нього нема фантазії! 

Чоловік дарує жінці одну троянду? Жадібний! 

Чоловік вам дарує торт та тістечка? Домашній чоловік. Йому 

потрібна дружина, смачна їжа, зручний диван. 

 

Завдання 1. Дайте відповідь на питання. 

1. Якщо чоловік дарує іграшку, як він ставиться (treat) до жінки? 

2. Який чоловік, якщо він дарує квіти та шампанське? 

3. Що можна сказати про чоловіка, якщо він дарує цукерки та квіти? 

4. Який чоловік, якщо він дарує одну троянду? 

5. Що дарує "домашній" чоловік? 

6. Що подумає жінка про чоловіка, якщо він дарує їй сковороду 

(pan), каструлю (pot), м'ясорубку (meat grinder)? 
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Завдання 2. Дайте відповідь на питання. 

Які подарунки дарують дівчині, яка подобається? 

Якщо ви подаруєте своїй дівчині/дружині тільки квіти, цього 

достатньо? 

Які подарунки прийнято дарувати чоловікові? 

Які подарунки дарують дітям? 

Які подарунки дарують батькам?  

Які подарунки ніколи не дарують у вашій країні? 

Ви колись (ever) отримували подарунки, які вам не подобалися? 

Що ви робили із такими подарунками? 

Ви колись передарували (re-gifted) подарунки? 

Який подарунок ви хотіли б отримати? 

 

озеро – a lake легенда – legend 
висота – height князь – a prince 
над рівнем моря – above sea level пастух – a shepherd 
глибина – depth покохати – to love 
дно – bottom дозволити – to allow 
навколо – around слуга – a servant 
ліс – a forest вбити – to kill 
дерево – a tree плакати – to cry 
повітря – air сльози – tears 
свіжий – fresh утворитися – to be formed 
дихати – to breathe  

 

ОЗЕРО  СИНЕВІР 

Синевір – найбільше і найкрасивіше озеро українських Карпат. 

Воно знаходиться на висоті 989 (дев’ятисот вісімдесяти дев’яти) метрів 

над рівнем моря. Його глибина 22 метри. Вода в озері така чиста, що 

можна бачити дно. І дуже холодна. У жарку погоду температура води 
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тільки 11 градусів. Навколо озера розташований ліс. У лісі є дуже старі 

дерева. Повітря тут свіже, тому дихати легко, вільно.  

Є така легенда. Дуже давно жив князь, у якого була дочка Синь. 

Одного разу вона зустріла пастуха Віра. Молоді люди покохали одне 

одного. Але князь не дозволив дочці зустрічатися з пастухом. Його слуги 

вбили Віра. Коли Синь узнала про це, вона довго плакала. Із сліз дівчини 

утворилося озеро, яке люди назвали Синевір. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Де знаходиться озеро Синевір? 

2. Яка його глибина? 

3. Яка вода в озері? 

4. Що розташовано навколо озера? 

5. Чому люди назвали озеро Синевір? 

 

Завдання 2. З’єднайте частини речення. 

1. Навколо озера … А була дочка Синь. 

2. Озеро Синевір знаходиться … Б вона довго плакала. 

3. Дуже давно жив князь, у якого … В розташований ліс. 

4. Коли Синь узнала про це, … Г яке люди назвали Синевір. 

5. Із сліз дівчини утворилося озеро, … Д на висоті 989 метрів над 

рівнем моря. 

 

берег – shore сходинка – a step 

століття – century пішохідний – pedestrian 
бульвар – boulevard нафтопереробна 

промисловість – oil refining 

industry 
район – area харчова промисловість – Food 

Industry 
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заснований – founded легка промисловість – Light 

industry 
засновник – a founder відомий – known 
машинобудівна промисловість – 

machine building industry 
науковець – a scientist 

хімічна промисловість – Chemical 

Industry 
художник – an artist 

будувати – to build актор – an actor 
знімати фільми – make movies письменник – a writer 
сходи – stairs чарівний – charming 

 

ОДЕСА 

Одеса – це велике чудове місто на березі Чорного моря. Це 

культурний, науковий, туристичний та торговий центр країни, найбільший 

морський торговий порт України. 

Одесу заснували у XVIII (вісімнадцятому) столітті. Її будували 

українці, росіяни, поляки, французи, італійці, греки. Тому в місті є 

Грецька площа, Італійський і Французький бульвари, вулиця Польська.  

Великий історичний район Одеси – Молдаванка. Тут знімають 

фільми. Найкрасивіша й найвідоміша вулиця у місті – Дерибасівська. Це 

пішохідна вулиця в центрі міста. Дерибас – засновник Одеси. 

Потьомкінські сходи – символічний вхід до міста – мають сто 

дев’яносто дві сходинки. 

В Одесі діють: машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, харчова 

та легка промисловості. Тут 37 університетів, де навчаються українські 

та іноземні студенти. У цьому місті є театри, музеї, цирк, кінотеатри, 

галереї. 

Улюблене місце прогулянок одеситів і гостей міста – Приморський 

бульвар. 
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В Одесі завжди жили відомі науковці, художники, музиканти, 

письменники, актори. Тут працює перша в Україні кіностудія.  

Одесити дуже люблять своє чарівне місто. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Де знаходиться Одеса? 

2. Коли заснували Одесу? 

3. Хто будував це місто? 

4. Як називається великий район Одеси? 

5. Хто засновник Одеси? 

6. Скільки сходинок мають Потьомкінські сходи? 

7. Які промисловості діють в Одесі? 

8. Скільки університетів в Одесі? 

9. Де люблять гуляти одесити і туристи? 

 

Завдання 2. Закінчіть фрази. 

1. Одеса знаходиться … 

2. Одесу заснували … 

3. В місті є Грецька площа, Італійський і Французький бульвари, 

вулиця Польська, тому що … 

4. Великий історичний район Одеси – … 

5. Найкрасивіша й найвідоміша вулиця у місті – … 

6. Засновник Одеси – … 

7. Потьомкінські сходи мають … 

8. В Одесі діють … 

9. У цьому місті є … 

10. Улюблене місце прогулянок одеситів і гостей міста – …  

 

на відпочинку – on holiday (про)годувати – to feed 

за кордоном – abroad іншим часом – rest time 
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пляж – a beach прямо – directly 
рибалка – a fish man поїхати – to leave 
човен – a boat переїхати – to move 
ловити – упіймати рибу – to catch 

fish 
керувати – to direct, to rule 

залишатися – залишитися – to stay скільки часу це займе? – how long 

it will take? 
довше – longer продавати – продати – to sell 
достатньо – enough заробляти – заробити – to earn 

 

ЯК  СТАТИ  БАГАТИМ 

Американський банкір був на відпочинку за кордоном. Він гуляв 

красивим пляжем біля маленького села. Він побачив рибалку у човні, де 

було трохи риби. 

– Гарна риба, – сказав він. – Ви довго ловили рибу? 

– Ні, недовго, – відповів рибалка. 

– Чому ви не залишилися в морі довше, щоб упіймати більше 

риби? – запитав банкір. 

– Цієї риби достатньо, щоб прогодувати мою сім'ю, – відповів 

рибалка. 

– А що ви робите іншим часом? – запитав банкір. 

– Я сплю, граю з дітьми, відпочиваю. Увечері я зустрічаюся із 

друзями, п'ю вино, граю на гітарі. Я дуже зайнятий, – сказав рибалка. 

– Я хочу допомогти вам. Ви ловите риби менше, ніж ви можете. 

Якщо ви ловитимете більше риби, ви зможете купити ще човен. Ви 

зможете ловити ще більше риби та продавати не в магазин, а прямо на 

фабрику. Згодом ви зможете відкрити свою фабрику. 

– Потім ви зможете виїхати з села і жити в місті, а потім ви 

зможете переїхати до Нью-Йорка, де керуватимете компанією. 

– А скільки часу це займе? – спитав рибалка. 
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– 15-20 років, – відповів банкір. 

– А що потім? 

– Потім ви зможете продати свою компанію і заробити мільйони. 

– Мільйони? А що потім? 

– Потім ви зможете не працювати, жити у маленькому селі біля 

моря, гуляти на пляжі, грати з дітьми… 

 

Завдання 1. Дайте відповідь "Так" або "Ні". 

1. Американський банкір відпочивав за кордоном. 

2. Він гуляв пляжем. 

3. Він побачив рибалки на ринку. 

4. У човні було багато риби. 

5. Банкір вирішив допомогти рибалці. 

6. Банкір сказав, що потрібно купити ще один човен. 

7. Банкір пообіцяв, що рибалка зможе заробити багато грошей, 

якщо ловитиме більше риби. 

8. Якщо рибалка заробить багато грошей, він зможе жити біля 

моря, гуляти пляжем, грати з дітьми. 

9. Щоб жити, як ти хочеш, потрібно багато грошей. 

 

Завдання 2. З’єднайте частини речення. 

1. Американський банкір гуляв біля 

моря. … 

А як стати багатим. 

2. Рибалка впіймав трохи риби, … Б і побачив рибалку. 

3. Банкір вирішив дати пораду 

рибалці, … 

В ловити риби більше та 

більше. 

4. Банкір сказав, що потрібно … Г він зможе жити так, як живе 
зараз, не працюючи багато. 

5. Якщо рибалка стане багатим, … Д тому що цього було достатньо, 
щоб прогодувати сім'ю. 
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Завдання 3. Вставте дієслова.  

ловити – упіймати 
1. Кішки … мишей.  
2. Я дивився фільм із Леонардо ДіКапріо "…мене, якщо зможеш". 

залишатися – залишитися 
1. Я не люблю … один вдома.  

2. Якщо я не працюватиму, я … без грошей. 
продавати – продати 

1. У цьому магазині … спортивний одяг.  
2. Я хочу … свою машину. 

годувати – нагодувати 
1. Я люблю … птахів.  

2. Мама завжди намагається … всіх. 
запитувати – запитати 

1. Друг …. мене, коли буде матч.  
2. Мама часто …, коли ти приїдеш. 

заробляти – заробити 
1. Гарна робота дає можливість добре … 

2. Якщо ви продасте свою компанію, ви … мільйони. 
 

реклама – advertising враховувати – take into account 

інструмент – a tool вік – age 
використовуватися – to be used стать – sex 
привернути увагу – to attract переривати – to interrupt 
певний – certain якість – quality 
товар – goods перебільшувати – exaggerated 
послуга – services програмне забезпечення – software 
змушувати – to make smb do smth пропонувати – to offer 
орієнтований – is focused відповідно – in accordance 
створювати – to create смак – tastes 
наразі – now користувач – user 
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РЕКЛАМА 

Реклама – спеціальний маркетинговий інструмент. Реклама 

використовується, щоб привернути увагу до певного продукту. 

Перша функція реклами – інформувати. З реклами ми дізнаємося 

про продукти, техніку, косметику. 

Друга функція – продати товар чи послугу. Реклама показує 

продукт позитивно, змушує нас придбати товар. 

Реклама орієнтована на потенційних клієнтів. Коли фахівці 

створюють рекламу, вони враховують вік, стать, інтереси людей. 

Багато людей не люблять рекламу, особливо яку показують по 

телевізору. Реклама перериває те, що дивимося. Крім того, іноді якість 

продукції перебільшена. 

Наразі новою територією реклами є Інтернет. Програмне 

забезпечення під назвою "кукі" дозволяє пропонувати рекламу відповідно 

до смаків користувачів Інтернету. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Навіщо потрібна реклама? 

2. Реклама завжди показує товари позитивно? 

3. Кожна реклама має аудиторію? 

4. Більшість людей не люблять рекламу? Чому? 

5. Де більше реклами: у журналах, в Інтернеті чи по телевізору? 

6. Вам заважає реклама? 

7. Чи може бути цікава реклама? 

8. Чому діти завжди із задоволенням дивляться рекламу і в 

магазині вибирають товари, як у рекламі? 

9. Як ви вважаєте, чому в рекламі часто знімаються відомі 

спортсмени, співаки, актори? 

10. Які товари слід заборонити рекламувати? 
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Завдання 2. З’єднайте частини речення. 

1. З реклами ми дізнаємося … А привернути увагу до певного 

продукту. 

2. Програмне забезпечення під 

назвою "кукі" дозволяє … 

Б що ми дивимося. 

3. Реклама використовується, 

щоб … 

В пропонувати рекламу відповідно 

до смаків користувачів Інтернету. 

4. Реклама перериває те, … Г про продукти, техніку, косметику. 

5. Реклама змушує нас … Д потенційних клієнтів. 

6. Реклама орієнтована на … Е придбати товар. 

 

Завдання 3. Вставте слова: вік, товари, якість, смаки, користувачі. 
1. Мені подобається рок, а дружині класична музика. Ми маємо 

різні … 

2. … з Китаю можна знайти скрізь. 

3. Щороку кількість … Інтернету зростає. 

4. Не можна запитувати жінку про …  

5. Китайський одяг недорогий, але не дуже хорошої … 

 

вид – kind канал – a channel 

пропонувати – запропонувати – 

to offer 
постійно – constantly 

варіант – option сотня – hundred 
близько – about дослідження – researches 
вибирати – вибрати – to choose змушувати – змусити – to make 

smb do smth 
вибір – choice почуватися – to feel 
декілька – some незадоволений – unsatisfied 
шукати – to look for проґавити можливість – to miss a 

chance 
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знайти – to find товар – goods 
вирішувати – to decide  

 

ПРОБЛЕМА  ВИБОРУ 

Кілька років тому було лише два види кави. Але зараз у кафе вам 

запропонують близько двадцяти варіантів. Ви хочете капучино, латте, 

каву з карамеллю, американо, еспресо? 

У великих супермаркетах ми маємо вибирати з тисячі продуктів. У 

будь-якому супермаркеті ви знайдете кілька видів різного молока! Коли 

ми купуємо одяг або шукаємо готель на сайті для подорожей, або 

вирішуємо, який телевізійний канал дивитися, ми постійно маємо 

вибирати із сотні можливих. 

Але дослідження показують, що дуже великий вибір змушує нас 

почуватися нещасливим і незадоволеним. Проблема в тому, що у нас 

дуже багато варіантів для вибору. Ми боїмося, що можемо зробити 

неправильний вибір або проґавити можливість купити товар краще. 

 

Завдання 1. Дайте відповідь "Так" або "Ні". 

1. Раніше було лише 2 види кави, а зараз кілька. 

2. Ми постійно маємо робити вибір. 

3. Ми відчуваємо себе нещасливими, тому що маємо щось 

вибирати весь час. 

4. У нас дуже багато варіантів для вибору. 

5. Ми боїмося проґавити можливість купити товар дешевше. 

 

Завдання 2. Вставте дієслова. 

пропонувати – запропонувати 
1. У цьому ресторані … блюда української кухні.  

2. Якщо мені … посаду, я не відмовлюся. 
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шукати – знайти 
1. Я не можу … ключі.  

2. Люди іноді … старовинні монети у морі.  

3. Що ти …? – Я … свою краватку. Допоможи мені … її. 

вибирати – вибрати 
1. У великих супермаркетах ми маємо … з тисячі продуктів.  

2. Я вже … новий смартфон. 

 

Завдання 3. З’єднайте частини речення. 

1. Зараз у кафе вам запропонують 

… 

А було лише два види кави. 

2. Ми боїмося, що … Б ми постійно маємо вибирати 
із сотні можливих. 

3. Кілька років тому … В кілька видів різного молока. 

4. Коли щось ми купуємо або 

шукаємо … 

Г маємо вибирати з тисячі 

продуктів. 

5. У будь-якому супермаркеті ви 

знайдете … 

Д можемо зробити 

неправильний вибір. 

6. У великих супермаркетах ми … Е близько двадцяти варіантів 
кави. 

 
ризик – risk укладати угоду – to make a deal 

мати на увазі – to imply, mean бажання – desire 
будь-який – any досягти – to achieve 
відносно – relatively доход – income 
безпечний – safe чинник – factor 
схожий – similar страх – fear 
полювати – to hunt зупиняти – зупинити – to stop 
воювати – to go to war долати – подолати – to overcome, 

cope 
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експедиція – expedition враження – impressions 
звичний – usual стиль життя – way of life 
адаптуватися – to adapt адреналін – adrenalin 
приймати рішення – to make a 

decision 
все-таки – nevertheless 

адже – after all людство – mankind 
впевнений – be sure розвиватися – to develop 
успішний – successful відкриття – discovery 
(не)варто – (not)worth it благополуччя – well being 

 

РИЗИК 

Життя, будь-яка активність має на увазі ризик. Сьогодні світ 

змінився – став відносно безпечнішим. Раніше люди ризикували, коли 

полювали, воювали, їздили до експедицій. Зараз кожен наш день схожий 

на інший. Ми звикли перебувати в зоні комфорту – це наше звичне 

життя, до якого ми адаптувалися. 

Ризик – це добре чи погано? Чи потрібно ризикувати? Коли ми 

приймаємо рішення, яке змінить наше життя, це можна назвати ризиком. 

Адже ми не впевнені, що наше рішення буде успішним. Але це не 

означає, що не варто змінювати своє життя або розпочинати новий 

бізнес, укладати бізнес угоди. Бажання ризикувати, особливо у бізнесі, – 

це обов'язкова умова для тих, хто хоче досягти високих доходів. 

Чинник, який зупиняє людину ризикувати – це людський страх. 

Але люди, які долають страх, отримують нові враження та емоції. Є 

люди, для яких ризик став стилем життя. Людина, яка отримала 

адреналін, хоче повторити це ще й ще. 

Але все-таки ризик – це добре. Людству потрібно ризикувати, щоб 

розвиватися, тому що прогрес, нові технології, відкриття – це ризик. 
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Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Життя – це ризик? 

2. Раніше люди ризикували життям більше? 

3. Наразі люди більше ризикують грошима, благополуччям? 

4. Зона комфорту – це наше звичне життя? 

5. Не можна бути успішним у бізнесі, якщо не ризикуєш? 

6. Страх зупиняє людину ризикувати? 

7. Людству потрібно ризикувати, щоб розвиватись? 

 

ПОГОВОРИМО 
Що ризик для вас: куріння, алкоголь, керування автомобілем, гра в 

азартні ігри, екстремальний спорт? 

Ви ризикували колись? У якій ситуації? 

Одруження – це ризик? 

Переїзд до іншої країни – ризик? 

Ви колись робили роботу, пов'язану з ризиком? 

 

Завдання 2. Вставте слова:  

небезпечний – небезпечно; безпечний – безпечно 
1. Плавати поруч із акулою …  

2. Акула – … риба.  

3. Біг – … спорт.  

4. Подорожувати Швейцарією … 

 

Завдання 3. Вставте слова: благополуччя, дохід, людство, враження, 

страх. 
1. Щоб отримати високий …, потрібно ризикувати. 2. … зупиняє 

людей ризикувати. 3. Після поїздки до Парижа у мене багато … 4. … 

дітей залежить від батьків. 5. … – це всі люди, що живуть на землі. 
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фінансовий – financial 

роль – role 

одягатися – to dress 

подорожувати – traveling 

бути незалежним – to be 

independent 

досягти своїх цілей – to achieve 

the goal 

з іншого боку – on the other hand 

перевага – superiority 

прикраси – jewellery 

заробляти гроші – earn pennies 

годувати – feed 

використати – to use 

саморозвиток – self development 

означати – mean 

дружба – friendship 

нещасний – unhappy 

хворий – patient 

самотній – lonely 

різний спосіб – different ways 

спадщина – heritage 

виграти у лотерею – win the lottery 

пограбувати банк – to robber a 

bank 

старанно – hard 

втрачати – to lose 

серед – among 

зробили себе самі – made 

themselves 

засновник – founder 

благодійність – charity 

створювати фонди – to create a 

fund 

 

ФІНАНСОВЕ  ПИТАННЯ 

Грошове питання завжди актуальне. Роль грошей велика у житті 

людей. Гроші потрібні, щоб їсти, одягатися, вчитися, подорожувати, бути 

незалежним, досягти своїх цілей. 

З іншого боку, якщо в людини багато грошей, вона відчуває свою 

перевагу. Вона може купувати та робити все, що хоче: подорожувати, 

купувати дорогі будинки, машини, прикраси. Ще багата людина має дуже 

важливий ресурс – час. Їй не потрібно заробляти гроші, щоб їсти та 

годувати сім'ю. Вона може використати свій час для хобі, подорожей, 

саморозвитку. Але, як відомо, гроші не означають щастя, здоров'я, 

дружба. Тому багаті люди теж можуть бути нещасні, хворі та самотні. 
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Стати багатим можна у різний спосіб: отримати спадщину, виграти 

в лотерею, пограбувати банк або старанно вчиться і багато працювати. 

Як правило, люди, які легко отримали гроші, їх легко втрачають. 

Серед багатих людей багато таких, які зробили себе самі. 

Наприклад, Білл Гейтс чи Джек Ма, засновник Alibaba Group. Багаті люди 

часто дають гроші на благодійність чи створюють різні фонди. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Навіщо потрібні гроші? 

2. Який ресурс мають багаті люди? 

3. Чи завжди гроші означають щастя? 

4. Якими способами можна стати багатим? 

5. На що багаті витрачають гроші? 

6. Навіщо люди дають гроші на благодійність? 

7. Ви коли-небудь давали гроші на благодійність чи бездомним 

людям (homeless)? 

8. Ви коли-небудь хотіли виграти у лотерею? 

9. Ви вмієте заощаджувати гроші (save money)? 

10. Що ви думаєте про криптовалюту? 

 

Завдання 2. Вставте слова: благодійність, засновник, мета, спосіб 
спадщина. 

1. Щоб досягти … потрібно багато працювати. 2. Він став багатим, 

коли отримав … 3. Джон Леннон – … гурту Beatles. 4. Я хотів би знайти 

… покращити свою пам'ять. 5. Сестра завжди дає гроші на … 

 

Завдання 3. З’єднайте частини речення. 

1. Гроші потрібні, … А яка пограбувала банк. 

2. Багаті люди не думають про те, 

… 

Б щоб їсти, одягатися, 

вчитися. 
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3. Люди дають гроші на 

благодійність, … 

В тому що він отримав 

спадщину. 

4. У нього з'явилися гроші, … Г щоб допомогти іншим. 

5. Поліція заарештувала людину, … 

 

Д як прогодувати себе та 

сім'ю. 

 

була заснована – was founded безпечний – safe 

фармацевт – pharmacist навколишнє середовище – 

environment 
винаходити – винайти – to invent переробляти – recycle 
напій – a drink засмічувати – to litter 
коштувати – to cost рослина – a plant 
пляшка – a bottle дієтичний – dietary 
з’явитися – appear намагатися – to try 
кришка – a cover щось нове – something new 
півстоліття – half a century заморожений – frozen 
заявити – to declare комерційна таємниця – a trade 

secret 
виготовляти – виготовити – to make кофеїн – caffeine 

 

КОКА  КОЛА 

Компанія Coca-Cola була заснована у 1886 (тисяча вісімсот 

вісімдесят шостому) році, коли фармацевт Джон Пембертон винайшов 

новий газований безалкогольний напій. Тоді він коштував 5 центів. 

Перші пляшки Coca-Cola з’явилися у 1899 (тисяча вісімсот 

дев’яносто дев’ятому) році. У них були металеві кришки. 

У 1950-х (тисяча дев’ятсот п’ятдесятих) роках дизайнери зробили 

оригінальну пляшку "Коли", яку ми знаємо зараз.  

Пластикові пляшки з "Колою" з’явилися тільки через півстоліття. 
Компанія заявила, що буде виготовляти напій у пластикових пляшках, 
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тому що вони найбільш безпечні для навколишнього середовища. Але 
тепер ми знаємо, що це зовсім не так. Зараз Coca-Cola активно 
переробляє матеріали, щоб її пластикові пляшки не засмічували 
навколишнє середовище. У 2009 (дві тисячі дев’ятому) році Coca-Cola 
презентувала нові пластикові пляшки Plant Bottle, на 30% (тридцять 
процентів) виготовлених з рослин. 

Перша Coca-Cola в алюмінієвій банці з’явилася у 1960 (тисяча 
дев’ятсот шести десятому) році. Перша дієтична "Кола" з’явилася у 1982 
(тисяча дев’ятсот вісімдесят другому) році.  

У 2000-х (двохтисячних) з’явилися класичні склянки з "Колою". 
Зараз Coca-Cola намагається виготовити щось нове. Наприклад, у 

2018 (дві тисячі вісімнадцятому) році в Японії вперше почали продавати 
заморожену Кока-Колу. 

Пропорції напою "Кока-Кола" – це комерційна таємниця. Тільки 
3 члени компанії можуть одночасно знати формулу цього компоненту. 

Щосекунди у світі випивають 8000 (вісім тисяч) склянок напоїв, 
вироблених компанією. Дві країни, де найбільше п’ють Кока-Колу – це 
Мексика і Ісландія. У пляшці "Коли" менше кофеїну, ніж у чашці кави або чаю.  
 
Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Коли була заснована компанія Coca-Cola? 
2. Хто винайшов Кока-Колу? 
3. Коли з’явилися перші пляшки Кока-Коли? 
4. Коли з’явилися пластикові пляшки з "Колою"? 
5. Чому компанія Coca-Cola активно переробляє матеріали для 

пляшок? 
7. Скільки кофеїну у пляшці "Коли"? 
8. З чого виробляють нові пластикові пляшки? 
9. Що почали продавати у Японії? 
10. Чому ніхто не знає пропорції напою "Кока-Кола"? 
11. Скільки склянок напоїв випивають у світі щосекунди? 
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Завдання 2. Вставте потрібне слово. 

винаходити – винайти;    винахідник 

1. Джон Пембертон … новий газований безалкогольний напій. 

Він – … Кока-Коли.  

2. Щороку люди … нові машини.  

виробляти – виробити;    виробник;     виробництво 

1. Компанія Coca-Cola … безалкогольний газований напій.  

2. В Україні багато компаній, які … взуття.  

3. Батьки працюють на промисловому …  

4. Китай – це … техніки. 

продавати – продати;      продавець 

1. У цьому супермаркеті … різні товари.  

2. Цей чоловік – … овочів на ринку.  

3. У квітковому магазині … дуже красиві квіти.  

4. … квітів поклав у букет 33 троянди.  

5. Я хочу … свої речі. 

засмічувати – засмітити;     смітник;      сміття 

1. Пляшки з рослин не … навколишнє середовище.  

2. Не … природу! Не залишай … після себе!  

3. … потрібно кидати у … 

споживати – спожити;    споживач 

1. Батьки просять дітей менше … солодкі напої.  

2. … хоче знати інформацію про товар. 
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Завдання 3. Від поданих іменників утворіть прикметники. 

Зразок: газ → газований 

метал → 

алюміній → 

алкоголь → 

пластик → 

дієта → 

комерція → 

смак → 

 



 99 

ПЕРЕЛІК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ 
 

1. Бахтіярова Х.Ш. Українська мова. Практичний курс для 

іноземців: посібник для слухачів підготовчих відділень і факультетів / 

Х.Ш. Бахтіярова, С.С. Лукашевич, І.З. Майданюк, М.П. Сегень, 

С.В. Пєтухов.  – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 320 с.  

2. Вінницька В. Українська мова. Практичний курс граматики для 

студентів-іноземців: підручник / В. Вінницька, Н. Плющ. – Київ: 

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". – 2003. – 272 с.  

3. Гринчишин Д. Словник-довідник з культури української мови / 

Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3-тє вид., 

випр. – Київ: Знання, 2006. – 367 с.  

4. Джура М. Вивчаймо українську мову! / М. Джура. – Львів: 

Піраміда, 2007. – 201 с.  

5. Зайченко Н. Практичний курс української мови для іноземців: 

усне мовлення / Н. Зайченко, С. Воробйова. – Київ: Знання України, 

2008. – 324 с.  

6. Караванський С. Практичний словник синонімів української 

мови / С. Караванський. – 4-те вид., опрац. і доповн. – Львів: БаК, 2012. – 

536 с.  

7. Кудіна Т. Українська мова як іноземна (початковий курс): 

підручник / Т. Кудіна. – Київ: Видавництво Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, 2009. – 334 с.  

8. Фролова Т.Д. Українська за 26 днів: Українська для тих, хто її не 

вивчав: навчальний посібник / Т.Д. Фролова. – Київ: Видавництво А.С.К., 

2004. – 304 с. 



 100 

ЗМІСТ 
 

Вступ…………………………………………………………………………..... 3 

Кімната………………………………………………………………………..... 4 

Сніданок………………………………………………………………………... 4 

Ігор……………………………………………………………………………..... 4 

Міша…………………………………………………………………………….. 5 

Я вивчаю українську мову…………………………………………………… 6 

Ми пишемо правильно……………………………………………………..... 7 

Урок……………………………………………………………………………... 8 

На уроці………………………………………………………………………… 8 

Алі……………………………………………………………………………….. 9 

Нам потрібна практика……………………………………………………..... 10 

Я готую сам…………………………………………………………………..... 12 

Хто що любить………………………………………………………………… 12 

Мої друзі………………………………………………………………………... 13 

Старший брат………………………………………………………………..... 16 

Тиждень………………………………………………………………………… 17 

Віктор…………………………………………………………………………… 18 

Марія…………………………………………………………………………..... 19 

Як Дун Лу готував салат……………………………………………………... 21 

Наша група……………………………………………………………............. 22 

Я йду в університет…………………………………………………………... 23 

Як студенти відпочивають…………………………………………………... 24 

Осінь у Харкові………………………………………………………………... 26 

Мій день………………………………………………………………………… 27 

День народження Лейли…………………………………………………….. 29 

Андре захворів………………………………………………………………… 31 

Мої сусіди………………………………………………………………………. 32 

Важке життя Ганни………………………………………………………….... 34 



 101 

Оптиміст і песиміст…………………………………………………………… 36 

Українська гостинність……………………………………………………….. 38 

Кава……………………………………………………………………………... 39 

Моя сім’я……………………………………………………………………...... 42 

Андрій…………………………………………………………………………… 46 

Моя бабуся…………………………………………………………………...... 48 

На ринку………………………………………………………………………... 50 

Андре…………………………………………………………………………… 54 

Моя кімната……………………………………………………………………. 56 

Рекс……………………………………………………………………………... 59 

Мої коти………………………………………………………………………… 61 

Спорт у моєму житті………………………………………………………..... 63 

Україна………………………………………………………………………….. 65 

Харків…………………………………………………………………………… 68 

Київ……………………………………………………………………………… 71 

Вибір Олександра……………………………………………………………. 76 

Кохання чи гроші?……………………………………………………………. 77 

Подарунки……………………………………………………………………… 79 

Озеро Синевір………………………………………………………………… 80 

Одеса…………………………………………………………………………… 82 

Як стати багатим……………………………………………………………… 84 

Реклама………………………………………………………………………… 87 

Проблема вибору…………………………………………………………...... 89 

Ризик……………………………………………………………………………. 91 

Фінансове питання…………………………………………………………… 93 

Кока-Кола………………………………………………………………………. 95 

Перелік використаних джерел……………………………………………… 99 

 

 



 

 
Навчальне видання 

 
ПАРАМОНОВА Валерія Юріївна 

СЄДОЙКІНА Тетяна Миколаївна 

 
 

ЧИТАЄМО  УКРАЇНСЬКОЮ 

 
Навчально-методичний посібник для іноземних студентів 

 
 
 

Роботу до видання рекомендувала доц. Северин Н.В. 
 
 

В авторській редакції 
 
 
 
План 2022 р., поз. 62. 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 23.02.2022 р. 
Формат 60(84 1/8).. Папір офсетний. Гарнітура Times Arial. 

Друк ксерографічний. Ум. друк. арк. 5,1. 
Наклад 100 прим.  

Видавець Видавничий центр НТУ "ХПІ". 
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.01.2017 р. 

61002, Харків, вул. Кирпичова, 2 
 

Виготовлювач друкарня ТОВ "Цифра Принт" 
на цифровому лазерному видавничому комплексі Xerox DocuTech 6135 
Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 432705 від 3.08.2009 р. 

61066, м. Харків, вул. Данилевського, 30. 




	Страница 1
	Страница 1

