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Навчально-методичний посібник призначено для іноземців, які вивчають
українську мову на початковому етапі. Метою посібника є розвиток та
вдосконалення комунікативної компетенції слухача-мовця шляхом формування
комбінованих мовленнєвих навичок слухання-говоріння. На першому етапі
іноземці навчаються сприймати інформацію з усного мовлення. На другому
етапі пропонуються завдання з використанням цієї інформації для побудови
усного висловлювання спочатку репродуктивного, а потім репродуктивнопродуктивного характеру.
Основу посібника становлять мовленнєві теми ("СумДУ – наш
університет", "Навчальний рік", "Українська мова та інші предмети", "Екскурсії
університетом"), які дозволяють забезпечити спілкування іноземних студентів у
навчально-професійній сфері. Кожен з уроків складається зі словника, який
перекладений чотирма мовами, мовленнєвого та лексико-граматичного
практикумів. Перед уроком студенти отримують випереджальне завдання –
перекласти та вивчити нові слова, використовуючи словник.
Мовленнєвий практикум передбачає аудиторну роботу під керівництвом
викладача. Мета практикуму – створення в аудіальній пам’яті учнів еталонів
сталих фраз з матричними ознаками, тобто таких, які відрізняються високою
частотністю вживання та комунікативною значущістю. Ця мета досягається
шляхом багаторазового повторення мовленнєвих еталонів у різноманітному
контекстуальному оточенні. Матеріал уроку викладено за принципом
послідовного ускладнення: слово – фраза – речення – повне запитання, в якому
міститься нова мовленнєва інформація, – неповне запитання – аудіотекст.
Оскільки введення матеріалу підпорядковане принципу усного випередження,
візуальна текстова опора на цьому етапі використовується як допоміжний засіб
навчання. Цим обумовлена послідовність виконання аудіальних завдань:
спочатку студенти слухають викладача і повторюють, запам’ятовуючи нові
мовленнєві зразки, і тільки потім читають.
Вправи лексико-граматичного практикуму можуть бути використані в
аудиторний час або запропоновані для самостійної роботи студентам. Таблиці,
що доповнюють посібник, містять інформацію про типову граматику
мовленнєвих конструкцій, що вивчаються.

УРОК 1
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МІЙ УНІВЕРСИТЕТ

1.1.Словник уроку
Завдання 1. Вивчіть слова уроку
5

1
2
3
4

5
6
7

бага́то
бі́льш ніж
вели́кий
весь (уве́сь), вся
(уся́),
все (усе́), всі
(усі́)
вивча́ти

much, many, lot
more than
large, big

beaucoup
plus grand que
grand

all

tout; toute; tous;
toutes

to learn

apprendre, étudier

виклада́ч

teacher

professeur

вирі́шувати-ви́
рішити

to decide, to solve décider, résoudre

8

відді́лення

9
10

çok
den büyük
büyük

ko'p
nisbatan katta
katta

hepsi

hamma,
hammasi,
hammalari

öğrenmek
öğretim
görevlisi
çözmek,
karar
vermek

yodlash
o'qituvchi

 يدرس شيء5
6
المع لم
7
يقرر

alohida

قسم

section, séparation bölüm

відо́мий

connu, connue

ünlü

taniqli

гурто́житок

hostel

l'auberge

yurt

bu shaharchasi

11

де́кілька

several

plusieurs

birkaç

bir necha

12

держа́вний

state

l'etat

devlet

davlat

13

економіст

economist

économiste

ekonomist

iqtisodchi

14

інозе́мець

(male) foreigner

étranger

yabancı

chet ellik

15

інозе́мка

(female)
foreigner

étrangère

yabancı
(kız)

chet ellik

16

інозе́мний

foreign

étranger, étrangère yabancı

17

інститу́т

institute

institut

endüstri

institut

18

і так да́лі

etc., and so on

etc.

vesaire

shunday qilib

19

кі́лька

few, several

quelques,
plusieurs

birkaç tane

bir nechta

20

кі́лькість

quantity, amount

quantité

kalite

21

лю́ди

people

gens, personnes,
monde

insanlar

odamlar

22

ма́йже

almost, nearly

presque

neredeyse

deyarli

23

менш ніж

smaller than, less
than

plus petit que,
moins que

den küçük

nisbatan kamroq

24

мо́ва

language

langue

dil

til

25

мо́влення, мо́ва speech

discours

konuşma

gap

26

навча́ння

études

öğretim

o`qish

6

كل شيء

hal etmoq

department,
branch
famous

studies, studying

 ال ك ث ير1
 أكبر من2
 ال ك ب ير3
4

chet eldan

miktar

8

 مشهور9
1
الجامعي ال س كن
0
1
ب عض
1
1
حكومي
2
1
عالم اإلقتصاد
3
1
أجنبي
4
1
 أجنبية5
1
أجنبي
6
1
جامعة
7
1
إلى آخره
8
1
القليل من
9
2
كمية
0
2
ناس
1
2
تقريبا
2
 أقل من2
3
2
لغة
4
2
كالم
5
 دراسة2

27

навча́тися

to learn, to study

apprendre

öğrenmek

o'rganish

لمعرف ة

28

найбі́льший

the biggest

le plus grand

en büyük

eng katta

ك براال

29

найвідо́міший

the most famous

le plus célèbre

en ünlü

eng mashhur

شهرة األك ثر

30

отри́мувати,
отри́мати

يحصل على شيء

переклада́ч

obtenir, recevoir,
toucher
traducteur,
interprète

almak, elde qabul qilmoq,
etmek
olmoq

31

to get, to receive,
to obtain
translator,
interpreter

çevirmen

tarjimon

32

підгото́вчий

preparatory

préparatoire

hazırlık

tayyorlov

33

почина́ти

to begin, to start

commencer

başlamak

boshlamoq

يبدأ

34

предме́т

subject, object

matière, objet

ders

darslik

مادة

35

прибли́зно

by, near, about

approximativeme
nt

yaklaşık
olarak

taxminan

36

програмі́ст

programmer

programmeur

programcı

programma
yaratuvchi

37

профе́сія

profession

profession

meslek,unv
kasb
an

38

рі́зний

different

39

свій, своя́, своє́,
свої

one’s own

40

світ

world

41

ста́ти

to become, to get

devenir, se faire

olmak

42

та́кож

also

de meme aussi

ve yine (ve
de)

shunday qilib

أيضا

43

ти́сяча

thousand

mille

bin

ming

ألف

44

ті́льки

only

seulement, ne …
que

sadece

faqat

فقط

45

факульте́т

faculty

faculté

fakülte

fakultet

كلية

46

части́на

part

partie, part

bölüm,
kısım

qism, bo`lim

جزء

47

юри́ст

lawyer

juriste

hukukçu

yurist

différent,
différente
mon, ton, son,
notre, votre, leur
monde, univers,
paix

farklı
kendi(-nin)
dünya

har xil
o`zimniki,
o`zimizniki
tinchlik
(olam,dunyo)
bo`lmoq
(turmoq)

1.2. Мовленнєвий практикум
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مترجم
تحضيري

تقريبا
مبرمج
مهنة
مختلف
ِملك
العالم
يصبح

محامي

6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7

Завдання 2. Перекладіть рідною мовою фрази, за допомогою яких виражається
згода чи незгода (сторінка 119). Використовуйте ці фрази у своїх відповідях.
Завдання 3. Слухайте,
запам’ятайте .

повторюйте,

читайте

назви.

Запишіть

та

СумДУ́ [сумдеу́] – Сумськи́й держа́вний університе́т.
ПВ [певе́] – підгото́вче відді́лення.
Завдання 4. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
СумДУ́, факульте́ти СумДУ́, інститу́ти СумДУ́, студе́нти СумДУ́,
гурто́житки СумДУ́, викладачі́ СумДУ́. У СумДУ́, навча́юсь у СумДУ́,
навча́ються в СумДУ́, навча́ємося в СумДУ́, працю́ємо в СумДУ́.
ПВ, студе́нти ПВ, викладачі́ ПВ, аудито́рії ПВ, гурто́житки ПВ. На ПВ,
навча́юсь на ПВ, навча́ємося на ПВ, навча́ються на ПВ, працю́ють на ПВ. У
СумДУ́ на ПВ. Я навча́юсь у СумДУ́ на ПВ. Ми навча́ємося в СумДУ́ на ПВ.
Студе́нти навча́ються в СумДУ́ на ПВ.
Завдання 5. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте та відповідайте за
зразком.
Зразо́к. Ти навча́єшся в СумДУ́? – Так, я навча́юсь в СумДУ́ на ПВ.
А. 1. Це СумДУ́? 2. Це ПВ? 3. Ти навча́єшся в СумДУ́ на ПВ? 4. Ви
навча́єтеся в СумДУ́ на ПВ? 5. Студе́нти навча́ються в СумДУ́ на ПВ? 6. Ти
студе́нт СумДУ́? 7. Ти студе́нт ПВ? 8. Ти ме́шкаєш у гурто́житку СумДУ́?
9. Ти навча́єшся в СумДУ́ на ПВ і ме́шкаєш у гурто́житку СумДУ́?
Б. 1. Хто ти? 2. Хто вони́? 3. Де ти навча́єшся? 4. Де ви навча́єтеся? 5. Де
навча́ються студе́нти? 6. Де ти ме́шкаєш? 7. Де ви ме́шкаєте? 8. Де ме́шкають
студе́нти? 9. Де ти ме́шкаєш та навча́єшся? 10. Де ви ме́шкаєте та навча́єтесь?
11. Де ме́шкають і навча́ються твої́ дру́зі?
Завдання 6. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Інозе́мний, інозе́мна, інозе́мне, інозе́мні. Інозе́мний, інозе́мний студе́нт. Інозе́мна, інозе́мна студе́нтка. Інозе́мне, інозе́мне сло́во. Інозе́мні, інозе́мні студе́нти,
інозе́мні студе́нтки, інозе́мні слова́.

8

Завдання 7. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте та відповідайте за
зразком.
Зразо́к. Ти студе́нт ПВ? – Так, я студе́нт ПВ.
А. 1. Ти інозе́мний студе́нт? 2. Ти навча́єшся в СумДУ́ на ПВ? 3. Ти
інозе́мний студе́нт і навча́єшся в СумДУ́ на ПВ? 4. Вона́ інозе́мна студе́нтка? 5.
Вона́ навча́ється в СумДУ́ на ПВ? 6. Вона́ інозе́мна студе́нтка і навча́ється в
СумДУ́ на ПВ? 7. Ви інозе́мні студе́нти? 8. Ви навча́єтесь у СумДУ́ на ПВ?
9. Ви інозе́мні студе́нти і навча́єтесь у СумДУ́ на ПВ? 10. Ви інозе́мні
студе́нти СумДУ́? 11. Ти інозе́мний студе́нт СумДУ́? 12. Ти інозе́мна
студе́нтка СумДУ́? 13. Ви вивча́єте інозе́мну мову? 14. Ви вивча́єте інозе́мну мо́
ву, тому́ що ви інозе́мні студе́нти? 15. Ви слу́хаєте інозе́мну мо́ву? 16. Ти
розумі́єш інозе́мну мо́ву?
Б. 1. Хто ти і де ти навча́єшся? 2. Хто навча́ється в СумДУ́ на ПВ? 3. Яку́
мо́ву ви вивча́єте на ПВ? 4. Чому́ ви вивча́єте на ПВ украї́нську мо́ву? 5. Яку́ мо́
ву ви слу́хаєте? 6. Яку́ мо́ву ви розумі́єте? 7. Хто вивча́є украї́нську мо́ву на
ПВ? 8. Хто твій друг? 9. Хто твоя́ по́друга? 10. Хто твої́ дру́зі? 11. Чому́ ви не
ду́же до́бре розумі́єте украї́нську?
Завдання 8. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Інозе́мець, інозе́мка, інозе́мці. Інозе́мець, студе́нт-інозе́мець, інозе́мка, студе́
нтка-інозе́мка, інозе́мці, студе́нти-інозе́мці.
Завдання 9. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте та відповідайте за
зразком.
Зразо́к. Ви студе́нт-інозе́мець? – Так, я студе́нт-інозе́мець.
А. 1.Ти студе́нт-інозе́мець? 2. Ти студе́нт-інозе́мець і навча́єшся в СумДУ́ на
ПВ? 3. Вона́ студе́нтка-інозе́мка? 4. Вона́ студе́нтка-інозе́мка і навча́ється в
СумДУ́ на ПВ? 5. Ви студе́нти-інозе́мці? 6. Ви студе́нти-інозе́мці і навча́єтеся в
СумДУ́ на ПВ? 7. Ви студе́нти-інозе́мці СумДУ́? 8. Студе́нти-інозе́мці
ме́шкають у гурто́житку СумДУ́?
Б. 1. Хто ти? 2. Хто ти і де ти навча́єшся? 3. Хто ти і де ти за́раз ме́шкаєш?
4. Хто навча́ється в СумДУ́ на ПВ? 5. Хто ме́шкає в гурто́житку СумДУ́?
6. Хто вивча́є украї́нську в СумДУ́ на ПВ? 7. Чому́ ви ще не ду́же до́бре
розмовля́єте украї́нською? 8. Чому́ ви вивча́єте украї́нську? 9. Хто приї́хав в
Украї́ну з Га́ни? 10. Хто твої́ дру́зі?
Завдання 10. Порівняйте.
яки́й? яка́? які́?
інозе́мний студе́нт
інозе́мна студе́нтка
інозе́мні студе́нти

=
=
=
9

хто?
студе́нт-інозе́мець
студе́нтка-інозе́мка
студе́нти-інозе́мці

Завдання 11. Відповідайте на запитання за зразком. Запитуйте за зразком.
Зразо́к. Ти студе́нт-інозе́мець? – Так, я інозе́мний студе́нт.
1. Ти інозе́мний студе́нт? 2. Ви інозе́мні студе́нти? 3. Вона́ інозе́мна
студе́нтка? 4. У СумДУ́ навча́ються інозе́мні студе́нти? 5. Студе́нти-інозе́мці ме́
шкають у гурто́житку СумДУ́? 6. В Украї́ні навча́ються інозе́мні студе́нти?
7. Твої́ дру́зі́ студе́нти-інозе́мці? 8. Інозе́мні студе́нти навча́ються на ПВ? 9. У
гру́пі навча́ються студе́нти-інозе́мці? 10. Інозе́мні студе́нти вивча́ють
украї́нську мо́ву на ПВ?
Завдання 12. Повторюйте речення за викладачем. Останні речення запишіть
та вивчіть.
А. Я інозе́мний студе́нт. Я інозе́мний студе́нт і навча́юсь у СумДУ́. Я
інозе́мний студе́нт і навча́юсь у СумДУ́ на ПВ. Я інозе́мний студе́нт і
навча́юсь у Сумсько́му держа́вному університе́ті. Я інозе́мний студе́нт і
навча́юсь на підгото́вчому відді́ленні. Я інозе́мний студе́нт і навча́юсь у
Сумсько́му держа́вному університе́ті на підгото́вчому відді́ленні.
Б. Я вивча́ю украї́нську мо́ву. Я вивча́ю украї́нську мо́ву на ПВ. Я вивча́ю
украї́нську мо́ву на ПВ, тому́ що я студе́нт. Я вивча́ю украї́нську мо́ву на ПВ,
тому́ що я студе́нт-інозе́мець.
Завдання 13. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Навча́ння. Моє́ навча́ння, навча́ння в університе́ті, навча́ння в СумДУ́,
навча́ння на ПВ, до́бре навча́ння, пога́не навча́ння, важке́ навча́ння.
Свій, своя́, своє́, свої́. Свій, свій університе́т, своя́, своя́ мо́ва, своє́, своє́
сло́во, свої́, свої́ дру́зі.
Завдання 14. Проаналізуйте, запам’ятайте граматичну інформацію.
Присві́йний займе́нник свій (своя́, своє́, свої́) вка́зує на нале́жність
чого́сь суб’є́кту ре́чення і замі́нює всі і́нші присві́йні займе́нники (мій, твій,
наш, ваш, його́, її́, ї́хній).
Завдання 15. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте фазове дієслово
починати та фрази з цим дієсловом.
Почина́ти + що? (в.4); що роби́ти? Я почина́ю своє́ навча́ння. Він почина́є своє́
навча́ння. Вони́ почина́ють своє́ навча́ння. Студе́нти почина́ють своє́ навча́ння.
Інозе́мці почина́ють своє́ навча́ння. Я почина́ю навча́тися. Ти почина́єш
працюва́ти.
Він
почина́є
говори́ти.
Ми
почина́ємо
гра́ти.
Ви
почина́єте відповіда́ти. Вони́ почина́ють вивча́ти украї́нську.
10

Завдання 16. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте та відповідайте
за зразком.
А. 1. Ти почина́єш своє́ навча́ння на ПВ? 2. Ти інозе́мний студе́нт і почина́єш
своє́ навча́ння на ПВ? 3. Вона́ почина́є своє́ навча́ння на ПВ? 4. Вона́
інозе́мна студе́нтка і почина́є своє́ навча́ння на ПВ? 5. Ви почина́єте своє́ навча́
ння на ПВ? 6. Ви інозе́мні студе́нти і почина́єте своє́ навча́ння на ПВ?
7. Ви почина́єте вивча́ти украї́нську мо́ву на ПВ? 8. Ти інозе́мний студе́нт
СумДУ́ і почина́єш вивча́ти украї́нську мо́ву на ПВ? 9. Ми почина́ємо
вивча́ти украї́нську мо́ву на ПВ? 10. Усі́ інозе́мні студе́нти СумДУ́
почина́ють своє́ навча́ння на ПВ?
Б. 1. Де почина́ють своє́ навча́ння інозе́мні студе́нти? 2. Хто почина́є своє́ навча́
ння на ПВ? 3. Де почина́ють вивча́ти украї́нську мо́ву студе́нтиінозе́мці? 4. Яку́ мо́ву почина́ють вивча́ти на ПВ інозе́мні студе́нти? 5. Де ти
почина́єш своє́ навча́ння? 6. Де ви почина́єте своє́ навча́ння?
Завдання 17. Повторюйте речення за викладачем. Останнє речення запишіть
та запам’ятайте.
Студе́нти почина́ють своє́ навча́ння. Інозе́мні студе́нти почина́ють своє́
навча́ння. Усі́ інозе́мні студе́нти почина́ють своє́ навча́ння. Усі́ інозе́мні
студе́нти СумДУ́ почина́ють своє́ навча́ння. Усі́ інозе́мні студе́нти СумДУ́
почина́ють своє́ навча́ння на ПВ. Усі́ інозе́мні студе́нти СумДУ́ почина́ють
своє́ навча́ння на підгото́вчому відді́ленні.
Завдання 18. Проаналізуйте, запам’ятайте граматичну інформацію.
Проста́ фо́рма найви́щого сту́пеня порівня́ння утво́рюється, зазвича́й, за
допомо́гою додава́ння до прикме́тника су́фікса –іш(ш) та пре́фікса най-.
Напри́клад: прекра́сний-прекра́сніший-найпрекра́сніший; міцни́й-міцні́шийнайміцні́ший.
Завдання 19. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Найбі́льший, найбі́льша, найбі́льше, найбі́льші. Найбі́льший університе́т,
найбі́льша аудито́рія, найбі́льше відді́лення, найбі́льші університе́ти, найбі́льші
аудито́рії, найбі́льші відді́лення. Найвідо́міший, найвідо́міша, найвідо́міше,
найвідо́міші. Найвідо́міший університе́т, найвідо́міша кни́жка, найвідо́міше
відді́лення, найвідо́міші університе́ти, найвідо́міші книжки́, найвідо́міші
відді́лення.
Важки́й,
найва́жчий,
краси́вий,
найкраси́віший,
га́рний, найгарні́ший, кра́щий, найкра́щий, розу́мний, найрозумні́ший,
ціка́вий, найцікаві́ший, важли́вий, найважливі́ший, до́брий, найдобрі́ший, відо́
мий, найвідо́міший, вели́кий, найбі́льший.
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Завдання 20. Підтвердіть інформацію за зразком. Використовуйте формули
згоди (сторінка 119).
Зразо́к. Найпрекра́сніша – ма́ти щасли́ва. – Так, я зго́ден, найпрекра́сніша – ма́
ти щасли́ва.
1. Украї́нська мо́ва – найва́жчий предме́т на ПВ. 2. Рі́дне мі́сто –
найкраси́віше мі́сто у сві́ті. 3. Нова́ краї́на – найцікаві́ша краї́на. 4. Тут
найкра́щі студе́нти. 5. Тут найрозумні́ші студе́нти. 6. Біоло́гія – найцікаві́ший
предме́т. 7. СумДУ́ – найбі́льший університе́т у мі́сті Су́ми. 8. На́ш
гурто́житок – найбі́льший гурто́житок СумДУ́. 9. Украї́нська мо́ва –
найважливі́ший предме́т на ПВ. 10. Найва́жчий украї́нський звук – це звук “и”.
11. Найва́жче завда́ння – говори́ти. 12. Найкра́щі дру́зі завжди́ по́ряд.
Завдання 21. Запитуйте та відповідайте за зразком.
Зразо́к. СумДУ́ – вели́кий університе́т? – Так, СумДУ́ – найбі́льший
університе́т у мі́сті.
1. Нова́ краї́на – ціка́ва? 2. Інозе́мна мо́ва – важки́й предмет? 3. Тут га́рні студе́
нти? 4. Тут розу́мні студе́нти? 5. У те́бе га́рні дру́зі? 6. Це вели́кий
гурто́житок? 7. Це важке́ завда́ння? 8. Украї́нська мо́ва –важли́вий предме́т? 9.
Матема́тика – ціка́вий предме́т? 10. Це га́рна гру́па? 11. Вона́ га́рна ді́вчина?
Завдання 22. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди
(сторінка 119). Відповідайте за зразком.
Зразо́к. Це найвідо́міша люди́на. – Безумо́вно. Я теж так вважа́ю. Це
найвідо́міша люди́на.
1. СумДУ́ – найвідо́міший університе́т у мі́сті Су́ми. 2. Це – найвідо́міша краї́на.
3. “Ма́ма” – найвідо́міше сло́во. 4. Це найвідо́міші впра́ви. 5. Це найвідо́міша по́
милка. 6. О́ксфорд – найвідо́міший університе́т у сві́ті. 7. Це найвідо́міше завда́
ння.
8.
Це
найвідо́міші
лю́ди.
9.
Це
найвідо́міша
газе́та.
10. Меди́чний інститу́т – найвідо́міший інститу́т у мі́сті Су́ми.
Завдання 23. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте та відповідайте
за зразком.
Зразо́к. Яка́ це газе́та? – Це найвідо́міша газе́та.
1. Яки́й це університе́т? 2. Яка́ це краї́на? 3. Яке́ це сло́во? 4. Які́ це завда́ння? 5.
Яки́й це текст? 6. Яки́й університе́т О́ксфорд? 7. Яке́ це мі́сто? 8. Яка́ це люди́
на? 9. Які́ це люди? 10. Яка́ це по́милка?
Завдання 24. Проаналізуйте таблиці відмінкових закінчень іменників та
прикметників у множині родового відмінка (таблиці на сторінках 103–105).
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Завдання 25. Прочитайте, запам’ятайте інформацію.
Прийме́нник з вжива́ється з іме́нниками у родово́му відмі́нку. Він мо́же ма́ти
фонети́чні варіа́нти із, зі, якщо́ насту́пне сло́во почина́ється зі збі́гу
при́голосних. Порівня́йте: з предме́тів – зі слів, з по́друг – зі студе́нтів, з
університе́тів – із завда́ння.
Завдання 26. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Оди́н, оди́н із університе́тів, оди́н із факульте́тів, оди́н із студе́нтів, оди́н із
предме́тів. Одна́, одна́ з краї́н, одна́ з по́друг, одна́ зі сторіно́к. Одне́, одне́ з міст,
одне́ із завда́нь, одне́ із слів. Оди́н із найбі́льших університе́тів, оди́н із найвідо́
міших факульте́тів, оди́н із найва́жчих предме́тів, одна́ з найбі́льших краї́н, одна́
з найвідо́міших газе́т, одна́ з найкра́щих по́друг. Одне́ з найцікаві́ших міст, одне́
з найва́жчих завда́нь, одне́ з найвідо́міших слів.
Завдання 27. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди
(сторінка 119). Відповідайте за зразком.
Зразо́к. СумДУ́ – це вели́кий та відо́мий університе́т. – Так, зві́сно. СумДУ́ – це
вели́кий та відо́мий університе́т.
1. СумДУ́ – оди́н із найвідо́міших університе́тів Украї́ни. 2. Украї́нська мо́ва – оди́н
із найва́жчих предме́тів. 3. Украї́на – одна́ з найбі́льших краї́н Євро́пи. 4. Меди́
чний інститу́т – оди́н із найбі́льших інститу́тів мі́ста. 5. Інжене́рний факульте́т –
оди́н із найстарі́ших факульте́тів СумДУ́. 6. Біоло́гія – оди́н із найцікаві́ших
предме́тів. 7. Мі́сто Су́ми – одне́ з найкрасиві́ших міст Украї́ни. 8. Украї́нська
мо́ва – одна́ з найкра́щих мов сві́ту. 9. Сумськи́й університе́т – оди́н із найвідо́
міших університе́тів Украї́ни. 10. Сумськи́й університе́т – оди́н із найбі́льших
університе́тів Украї́ни. 11. Сумськи́й університе́т – оди́н із найбі́льших і найвідо́
міших університе́тів краї́ни.
Завдання 28. Висловіть незгоду. Використовуйте формули насторінці 119.
Відповідайте за зразком.
Зразо́к. СумДУ́ – це мале́нький університе́т. – Ні, я не зго́ден. СумДУ́ – це оди́н
із найбі́льших університе́тів краї́ни.
1. Сумськи́й університе́т – оди́н із найме́нших університе́тів. 2. Сумськи́й
університе́т – оди́н із найневідо́міших університе́тів. 3. Украї́нська мо́ва – одна́
з найневідо́міших мов сві́ту. 4. Украї́нська мо́ва – оди́н із найле́гших предме́тів.
5. Інжене́рний факульте́т – оди́н із найнові́ших факульте́тів СумДУ́. 6. Меди́
чний
інститу́т
–
оди́н
із
найме́нших
інститу́тів
у
мі́сті.
7. Меди́чний інститу́т – оди́н із найневідо́міших інститу́тів СумДУ́. 8. СумДУ́ –
невели́кий університе́т. 9. СумДУ́ – оди́н із найбі́льших університе́тів
Ки́єва. 10. Сумськи́й університе́т – оди́н із найвідо́міших університе́тів Росі́ї.
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Завдання 29. Відповідайте на запитання стверджувально. Використовуйте
конструкцію один (одна, одне) з (таблиця 5.8 на сторінках 109–111).
Виконуйте за зразком.
Зразо́к. Це стара́ ву́лиця? – Так, це одна́ з найстарі́ших ву́лиць мі́ста.
1. Наш університе́т вели́кий? 2. Наш університе́т відо́мий? 3. Су́ми – краси́ве
мі́сто? 4. Багда́д – старе́ мі́сто? 5. Украї́на – ціка́ва краї́на? 6. Інжене́рний
факульте́т – відо́мий? 7. Це нова́ програ́ма? 8. Украї́нська мо́ва – важли́вий
предме́т? 9. Фі́зика – важки́й предме́т? 10. Меди́чний інститу́т СумДУ́ –
відо́мий? 11. Це розу́мний студе́нт? 12. Це відо́ма пробле́ма? 13. Біоло́гія – ціка́
вий предме́т? 14. Твоє́ мі́сто молоде́? 15. Твоя́ краї́на вели́ка?
Завдання 30. Відповідайте на запитання заперечно. Використовуйте
конструкцію один (одна, одне) з таблиці 5.8 на сторінках 109–111. Виконуйте
за зразком.
Зразо́к. Це стара́ ву́лиця? Ні, я так не ду́маю. Це одна́ з найнові́ших ву́лиць
мі́ста.
1. Наш університе́т мале́нький? 2. Наш університе́т невідо́мий? 3. Су́ми –
некраси́ве мі́сто? 4. Багда́д – молоде́ мі́сто? 5. Украї́на – малоціка́ва краї́на?
6. Наш факульте́т – стари́й? 7. Украї́нська мо́ва – неважли́вий предме́т?
8. Фі́зика – легки́й предме́т? 9. Меди́чний інститу́т – невідо́мий? 10. Твоє́ мі́сто
некраси́ве? 11. Твоя краї́на мале́нька?
Завдання 31. Повторюйте речення за викладачем. Останнє речення запишіть
та запам’ятайте.
СумДУ́ – оди́н із університе́тів краї́ни. СумДУ́ – оди́н із найбі́льших університе́
тів краї́ни. СумДУ́ – оди́н із найвідо́міших університе́тів краї́ни. СумДУ́ – оди́н
із
найбі́льших
і
найвідо́міших
університе́тів
краї́ни.
Сумськи́й держа́вний університе́т – оди́н із найбі́льших і найвідо́міших
університе́тів краї́ни.
Завдання 32. Слухайте, читайте текст. Відповідайте на запитання. Скажіть,
хто ви, звідки ви приїхали, де ви навчаєтеся зараз, де ви хочете навчатися.
Мене́ зва́ти Ліз. Я інозе́мна студе́нтка з Еквадо́ру. За́раз я навча́юсь в СумДУ́. Я
почина́ю своє́ навча́ння на ПВ. Усі́ студе́нти-інозе́мці почина́ють своє́ навча́ння
на ПВ, тому́ що тут вони́ вивча́ють украї́нську мо́ву. Я і мої́ дру́зі
хо́чемо навча́тися в СумДУ́, тому́ що це оди́н із найбі́льших і найвідо́міших
університе́тів Украї́ни.
1. Як її́ зва́ти? 2. Хто вона́? 3. Зві́дки приї́хала Ліз? 4. Де вона́ навча́ється
за́раз? 5. Де Ліз почина́є своє́ навча́ння? 6. Чому́ інозе́мні студе́нти
почина́ють своє́ навча́ння на ПВ? 7. Чому́ Ліз та її́ дру́зі хо́чуть навча́тися в
СумДУ́?
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Завдання 33. Проаналізуйте таблиці 5.13, 5.14 на сторінках 116, 117.
Запам’ятайте конструкції з іменниками в орудному відмінку (в.5) .
Завдання 34. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте назви професій.
Економі́ст, юри́ст, програмі́ст, переклада́ч, інжене́р, лі́кар, журналі́ст.
Економі́сти, бу́де економі́стом, бу́дуть економі́стами, хо́чу бу́ти економі́стом,
хо́чуть бу́ти економі́стами, ви́рішив ста́ти економі́стом, ви́рішили ста́ти
економі́стами. Юри́сти, бу́де юри́стом, бу́дуть юри́стами, хо́чу бу́ти
юри́стом, хо́чуть ста́ти юри́стами, ви́рішив ста́ти юри́стом, ви́рішили ста́ти юри́
стами. Програмі́сти, бу́де програмі́стом, бу́дуть програмі́стами, хо́чу
бу́ти програмі́стом, хо́чуть бу́ти програмі́стами, ви́рішив ста́ти програмі́стом, ви́
рішили ста́ти програмі́стами. Перекладачі́, бу́де перекладаче́м, бу́дуть
перекладача́ми, хо́чу бу́ти перекладаче́м, хо́чуть ста́ти перекладача́ми,
ви́рішив ста́ти перекладаче́м, ви́рішили ста́ти перекладача́ми. Інжене́ри, бу́де
інжене́ром, бу́дуть інжене́рами, хо́чу бу́ти інжене́ром, хо́чуть бу́ти
інжене́рами, ви́рішив ста́ти інжене́ром, ви́рішили ста́ти інжене́рами. Лікарі́, бу́
де лі́карем, бу́дуть лікаря́ми, хо́чу бу́ти лі́карем, хо́чуть бу́ти лікаря́ми,
ви́рішив ста́ти лі́карем, ви́рішили ста́ти лікаря́ми. Журналі́сти, бу́де
журналі́стом, бу́дуть журналі́стами, хо́чу бу́ти журналі́стом, хо́чуть бу́ти
журналі́стами, ви́рішив ста́ти журналі́стом, ви́рішили ста́ти журналі́стами.
Завдання 35. Відповідайте на запитання.
1. Ким ти хо́чеш бу́ти? 2. Ким ти хо́чеш ста́ти? 3. Ким ти ви́рішив бу́ти?
4. Ким ти ви́рішив ста́ти? 5. Ким ти бу́деш? 6. Ким хо́че бу́ти твій друг?
7. Ким хо́че ста́ти твій друг? 8. Ким ви́рішив бу́ти твій друг? 9. Ким ви́рішив ста́
ти твій друг? 10. Ким бу́де твій друг? 11. Ким хо́чуть бу́ти студе́нти?
12. Ким хо́чуть ста́ти студе́нти? 13. Ким ви́рішили бу́ти студе́нти? 14. Ким
ви́рішили ста́ти студе́нти? 15. Ким бу́дуть студе́нти?
Завдання 36. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте назви факультетів,
інститутів.
Меди́чний, меди́чний інститу́т, інжене́рний, інжене́рний факульте́т,
економі́чний, економі́чний факульте́т, юриди́чний, юриди́чний факультет.
Навча́тися у меди́чному інститу́ті, бу́ду навча́тися на інжене́рному
факульте́ті, бу́дуть навча́тися на економі́чному факульте́ті, хо́чуть навча́тися на
юриди́чному факульте́ті. Студе́нти меди́чного інститу́ту, студе́нти
інжене́рного факульте́ту, студе́нти економі́чного факульте́ту, студе́нти
юриди́чного факульте́ту.
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Завдання 37. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
1. Ким ти хо́чеш бу́ти? 2. Ким бу́де твій друг? 3. Ким працю́є твій ба́тько?
4. Ким хо́че бу́ти твій брат? 5. Ким хо́че бу́ти твоя́ по́друга? 6. Ким працю́є
Га́нна Іва́нівна? 7. Ахме́д навча́ється на факульте́ті журналі́стики. Ким він
хо́че бу́ти? 8. І́нна навча́ється на інжене́рному факульте́ті. Ким вона́ бу́де?
9. Ві́ктор навча́ється у меди́чному інститу́ті. Ким він бу́де працюва́ти?
10. Анто́н лю́бить англі́йську і францу́зьку мо́ви. Він до́бре переклада́є. За́раз
він навча́ється на гуманіта́рному факульте́ті. Ким він хо́че бу́ти? 11. Де ти
бу́деш навча́тися? (факульте́т). 12. Де бу́дуть навча́тися інозе́мні студе́нти?
(факульте́т). 13. Де хо́чуть навча́тися студе́нти? (інститу́т).
Завдання 38. Повторюйте речення за викладачем.Останні речення запишіть
та запам’ятайте.
1. Я бу́ду навча́тися в інститу́ті. Я бу́ду навча́тися у меди́чному інститу́ті. Я бу́
ду навча́тися у меди́чному інститу́ті, тому́ що я хо́чу ста́ти лі́карем. Я бу́ду
навча́тися у меди́чному інститу́ті СумДУ́́́, тому́ що я хо́чу бу́ти лі́карем.
2. Я бу́ду навча́тися на факульте́ті. Я бу́ду навча́тися на інжене́рному факульте́
ті. Я бу́ду навча́тися на інжене́рному факульте́ті, тому́ що я хо́чу
ста́ти інжене́ром. Я бу́ду навча́тися на інжене́рному факульте́ті СумДУ́,
тому́ що я хо́чу ста́ти інжене́ром.
39. Відповідайте на запитання.
Зразо́к 1. Студе́нти навча́ються на математи́чному факульте́ті. Ким вони́ бу́дуть?
Вони́ бу́дуть матема́тиками.
1. Студе́нти навча́ються на інжене́рному факульте́ті. Ким вони́ бу́дуть?
2. Студе́нти навча́ються у меди́чному інститу́ті. Ким вони́ ви́рішили ста́ти?
3. Студе́нти навча́ються на юриди́чному факульте́ті? Ким вони́ хо́чуть бу́ти? 4.
Студе́нти навча́ються на математи́чному факульте́ті. Ким вони́ ста́нуть?
5. Студе́нти навча́ються на економі́чному факульте́ті. Ким вони́ ви́рішили
бу́ти? 6. Ким ста́нуть студе́нти СумДУ́? 7. Ким ви́рішили бу́ти студе́нти
СумДУ́? 8. Ким хо́чуть бу́ти студе́нти СумДУ́? 9. Студе́нти навча́лися у
меди́чному інститу́ті. Ким вони́ за́раз працю́ють? 10. Ким ви ви́рішили бу́ти?
11. Ким бу́дуть студе́нти-інозе́мці? 12. Ким хо́чуть бу́ти твої́ дру́зі?
Зразо́к 2. Студе́нт хоче ста́ти біо́логом. На яко́му факульте́ті він навча́ється?
Він навча́ється на біологі́чному факульте́ті.
1. Студе́нт ви́рішив ста́ти інжене́ром. На яко́му факульте́ті він навча́ється?
2. Брат хо́че бу́ти лі́карем. Де він бу́де навча́тися? 3. Інозе́мні студе́нти
́́
бу́дуть економі́стами.
На яко́му факульте́ті вони́ навча́ються? 4. Студе́нти-інозе́
мці ви́рішили ста́ти юри́стами. На яко́му факульте́ті вони́ бу́дуть
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навча́тися? 5. Мій друг працю́є перекладаче́м. На яко́му факульте́ті він
навча́вся?
Завдання 40. Запитуйте за зразком. Відповідайте на запитання.
Використовуйте таблицю 5.13 на сторінці 116.
Зразо́к. Студе́нти навча́ються на математи́чному факульте́ті. Ким вони́
бу́дуть?
Завдання 41. Повторюйте речення за викладачем. Останнє речення запишіть
та запам’ятайте.
Студе́нти СумДУ́ бу́дуть інжене́рами, лікаря́ми. Студе́нти СумДУ́ бу́дуть
інжене́рами, лікаря́ми, економі́стами. Студе́нти СумДУ́ бу́дуть інжене́рами та
лікаря́ми, економі́стами та юри́стами. Студе́нти СумДУ́ бу́дуть інжене́рами та
лікаря́ми, економі́стами та юри́стами, перекладача́ми та програмі́стами. Інозе́
мні студе́нти СумДУ́ бу́дуть інжене́рами та лікаря́ми, економі́стами та юри́
стами, перекладача́ми та програмі́стами.
Завдання 42. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Рі́зні. Рі́зні, рі́зні слова́, рі́зні студе́нти, рі́зні факульте́ти, рі́зні університе́ти,
рі́зні краї́ни, рі́зні мі́ста, приї́хали з рі́зних університе́тів, приї́хали з рі́зних міст,
приї́хали з рі́зних краї́н, приї́хали з рі́зних міст сві́ту, приї́хали з рі́зних краї́н
сві́ту. А́зія, Аме́рика, А́фрика, Євро́па. Приї́хали з А́зії, приї́хали з Аме́рики,
приї́хали з А́фрики, приї́хали з Євро́пи, приї́хали з рі́зних краї́н сві́ту.
Завдання 43. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди
(сторінка 119).
1. Інозе́мні студе́нти приї́хали з рі́зних краї́н сві́ту. 2. Студе́нти гру́пи приї́хали з
рі́зних краї́н сві́ту. 3. На ПВ навча́ються студе́нти з рі́зних краї́н сві́ту. 4. У меди́
чному
інститу́ті
навча́ються
студе́нти
з
рі́зних
краї́н
сві́ту.
5. У гурто́житку ме́шкають студе́нти з рі́зних краї́н сві́ту. 6. У Су́мах
ме́шкають інозе́мці з рі́зних краї́н сві́ту.
Завдання 44. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
1. Студе́нти приї́хали з рі́зних краї́н сві́ту? 2. Інозе́мні студе́нти СумДУ́
приї́хали ті́льки з Іра́ку? 3. Інозе́мні студе́нти СумДУ́ приї́хали ті́льки з
Туре́ччини? 4. У гурто́житку ме́шкають студе́нти з рі́зних краї́н сві́ту? 5. У
гурто́житку ме́шкають ті́льки украї́нці? 6. Хто навча́ється на ПВ? 7. Які́
інозе́мці навча́ються в СумДУ́? 8. Які́ інозе́мці навча́ються у меди́чному інститу́
ті? 9. Ви приї́хали з рі́зних краї́н сві́ту? 10. Усі́ інозе́мні студе́нти приї́хали
ті́льки з А́фрики? 11. Усі́ інозе́мні студе́нти приї́хали ті́льки з
Аме́рики? 12. Усі́ інозе́мні студе́нти приї́хали ті́льки з Євро́пи? 13. Які́
інозе́мці ме́шкають у Су́мах?
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Завдання 45. Повторюйте речення за викладачем. Останнє речення запишіть
та запам’ятайте.
У СумДУ́ навча́ються студе́нти з рі́зних краї́н. У СумДУ́ навча́ються
студе́нти з рі́зних краї́н сві́ту. У СумДУ́ навча́ються інозе́мні студе́нти з рі́зних
краї́н сві́ту. У СумДУ́ на ПВ навча́ються інозе́мні студе́нти з рі́зних краї́н
сві́ту.
Завдання 46. Слухайте, читайте текст. Відповідайте на запитання. Скажіть,
звідки приїхали ви і ваші друзі, де ви навчаєтесь зараз, де ви хочете навчатися,
ким ви хочете бути.
Мене́ звуть Ві́ктор. А це моя́ гру́па. Усі́ ми інозе́мні студе́нти з рі́зних
краї́н сві́ту. Я приї́хав із А́фрики, із Суда́ну. А мої́ дру́зі приї́хали з і́нших краї́н.
За́раз ми навча́ємося на ПВ. Усі інозе́мні студе́нти почина́ють своє́ навча́ння на
ПВ, тому́ що тут вони́ вивча́ють украї́нську мо́ву. Усі́ ми хо́чемо ста́ти лікаря́ми
і
бу́демо
навча́тися
у
меди́чному
інститу́ті.
Ми
хо́чемо
навча́тися в СумДУ́, тому́ що це оди́н із найбі́льших та найвідо́міших
університе́тів Украї́ни.
1. Як його́ зва́ти? 2. Звідки приї́хали інозе́мні студе́нти? 3. Зві́дки приї́хав
Ві́ктор? 4. Його́ дру́зі теж приї́хали із Суда́ну? 5. Де за́раз навча́ються
студе́нти? 6. Чому́ інозе́мні студе́нти почина́ють своє́ навча́ння на ПВ? 7. Де хо́
чуть навча́тися студе́нти? 8. Ким вони́ бу́дуть? 9. Чому́ студе́нти ви́рішили
навча́тися в СумДУ́?
Завдання 47. Проаналізуйте, запам’ятайте мовну інформацію.
Слова́ більш ніж, не більш ніж, менш ніж, не менш ніж, прибли́зно,
ма́йже вка́зують на прибли́зну кі́лькість. Зверні́ть ува́гу, що числі́вники пі́сля
цих слів вжива́ються у називно́му відмі́нку (в. 1).
Завдання 48. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення зі
значенням кількості.
Більш ніж, не більш ніж, менш ніж, не менш ніж, прибли́зно, ма́йже+в. 1.
Більш ніж мі́сяць, не більш ніж рік, більш ніж ти́ждень, не більш ніж годи́на,
більш ніж ти́сяча. Менш ніж мі́сяць, не менш ніж рік, не менш ніж ти́ждень, не
менш ніж годи́на, менш ніж ти́сяча. Прибли́зно місяць, прибли́зно рік, прибли́
зно ти́ждень, прибли́зно годи́на, прибли́зно ти́сяча. Ма́йже мі́сяць,
ма́йже рік, ма́йже ти́ждень, ма́йже годи́на, ма́йже дві ти́сячі, ма́йже ти́сяча.
Завдання 49. Повторіть закінчення іменників у формі родового відмінка
множини (в. 2). Використовуйте таблиці на сторінках 103–105.
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Завдання 50. Прочитайте таблицю. Запам’ятайте відмінкові форми іменників
після слів зі значенням кількості.
Таблиця 1.2.1
скі́льки
1(оди́н, одна́, одне́)
2 (два), 3, 4
2(дві, два), 3, 4
5–20, 100.., скі́льки,
бага́то, ма́ло,
кі́лька, де́кілька....

відмі́нок
+ в.1 однини́
+ в.1 множини́
+ в. 2 однини́

він
оди́н студе́нт
два студе́нти
----

вона́
одна́ ти́сяча
---дві ти́сячі

воно́
одне́ сло́во
---два сло́ва

+ в.2 множини́

п’ять студе́нтів

бага́то ти́сяч

скі́льки слів

Завдання 51. Слухайте, повторюйте фрази. Звертайте увагу на відмінкові
форми іменників після слів зі значенням кількості.
Оди́н університе́т, два, три, чоти́ри університе́ти, п'ять університе́тів, бага́то
університе́тів, кі́лька університе́тів, скі́льки університе́тів. Скі́льки
університе́тів у Су́мах? Оди́н факульте́т, два, три, чоти́ри факульте́ти, п'ять
факульте́тів, бага́то факульте́тів, кі́лька факульте́тів, скі́льки факульте́тів. В
університе́ті бага́то факульте́тів. Оди́н студе́нт, два, три, чоти́ри студе́нти, п'ять
студе́нтів, бага́то студе́нтів, кі́лька студе́нтів, скі́льки студе́нтів. У гру́пі де́в'ять
студе́нтів. Оди́н виклада́ч, два, три, чоти́ри викладачі́, п'ять викладачі́в, бага́то
викладачі́в,
де́кілька
викладачі́в,
скі́льки
викладачі́в.
У
гру́пі працю́є п'ять викладачі́в. Одна́ краї́на, дві, три, чоти́ри краї́ни, п'ять краї́н,
бага́то краї́н, кі́лька краї́н, скі́льки краї́н. Скі́льки краї́н у Євро́пі? Одна́ ти́сяча,
дві, три, чоти́ри ти́сячі, п'ять ти́сяч, бага́то ти́сяч, де́кілька ти́сяч, скі́льки ти́сяч.
У СумДУ́ навча́ється кі́лька ти́сяч студе́нтів. Одна́ профе́сія, дві, три, чоти́ри
профе́сії, п'ять профе́сій, бага́то профе́сій, кі́лька профе́сій, скі́льки профе́сій. У
ньо́го кі́лька профе́сій.
Завдання 52. Слухайте, запишіть числа цифрами. Прочитайте числа.
2 000, 22 000, 202 000, 220 000, 12, 20, 220, 70, 17, 700, 710, 717, 770, 616, 60,
600, 16, 660.
Завдання 53. Проаналізуйте, запам’ятайте граматичну інформацію.
Якщо́ суб'є́кт ре́чення мі́стить сло́во зі зна́ченням кі́лькості, то дієсло́во в тако́
му ре́ченні часті́ше використо́вується в однині́, а в мину́лому ча́сі – у
фо́рмі сере́днього ро́ду:
У гру́пі навча́ється 12 студе́нтів. На ПВ навча́лося 70 студе́нтів.
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Завдання 54. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди
(сторінка 119).
1. У СумДУ́ навча́ється більш ніж два́дцять ти́сяч (20 000) студе́нтів. 2. У
Сумсько́му держа́вному університе́ті де́кілька факульте́тів. 3. У СумДУ́ працю́є
не менш ніж дві ти́сячі (2 000) викладачі́в. 4. В університе́ті мо́жна здобу́ти ма́
йже 60 (шістдеся́т) профе́сій. 5. На ПВ навча́ється прибли́зно сімдеся́т (70)
студе́нтів-інозе́мців. 6. В університе́ті навча́ється більш ніж дві ти́сячі (2 000)
інозе́мних студе́нтів. 7. Інозе́мні студе́нти СумДУ́ приї́хали з рі́зних краї́н сві́ту.
Це прибли́зно шістдеся́т (60) краї́н.
Завдання 55. Відповідайте на запитання.
1. Скі́льки студе́нтів навча́ється в групі? 2. Скі́льки студе́нтів навча́ється на ПВ?
3. Скі́льки студе́нтів навча́ється в СумДУ́? 4. Скі́льки студе́нтівінозе́мців у Сумсько́му держа́вному університе́ті? 5. Скі́льки факульте́тів у
СумДУ́? 6. Скі́льки столі́в в аудито́рії? 7. Скі́льки днів у мі́сяці? 8. Скі́льки лі́тер
ма́є украї́нський алфаві́т? 9. Скі́льки сього́дні уро́ків? 10. Скі́льки за́втра пар?
11. Скі́льки зву́ків у сло́ві «молоко́»? 12. Скі́льки викладачі́в працю́є в СумДУ́?
13. Скі́льки мов ти зна́єш?
Завдання 56. Слухайте, пишіть фрази. Прочитайте та запам’ятайте їх.
У СумДУ́ навча́ється прибли́зно два́дцять дві ти́сячі студе́нтів. У СумДУ́ навча́
ється більш ніж 2 000 студе́нтів-інозе́мців. У Сумсько́му держа́вному
університе́ті де́кілька факульте́тів.
Завдання 57. Слухайте текст. Визначте ключові слова.
Наш університе́т
Сумськи́й держа́вний університе́т – оди́н із найбі́льших і найвідо́міших
університе́тів Украї́ни. В університе́ті бага́то факульте́тів та кі́лька
інститу́тів. Тут навча́ється прибли́зно два́дцять дві ти́сячі (22 000) студе́нтів.
Вони́ бу́дуть інжене́рами, лікаря́ми, економі́стами, програмі́стами, юри́стами,
перекладача́ми, журналі́стами.
В університе́ті навча́ються та́кож інозе́мні студе́нти. У СумДУ́
навча́ється прибли́зно дві ти́сячі (2 000) студе́нтів-інозе́мців. Вони́ приї́хали з
рі́зних краї́н сві́ту. Це студе́нти з Євро́пи, Аме́рики, А́зії, А́фрики. Студе́нтиінозе́мці почина́ють своє́ навча́ння на ПВ.
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Завдання 58. Виберіть правильну інформацію.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

СумДУ́ – це факульте́т.
СумДУ́ – це університе́т у Ки́єві.
СумДУ́ – оди́н із найбі́льших університе́тів Украї́ни.
Тут навча́ється 2 ти́сячі студе́нтів.
Тут нема́є студе́нтів-інозе́мців.
У СумДУ́ три факульте́ти.
У СумДУ́ навча́ється прибли́зно 20 ти́сяч студе́нтів.
У СумДУ́ нема́є меди́чного інститу́ту.
Інозе́мні студе́нти приї́хали з рі́зних краї́н сві́ту.
У СумДУ́ навча́ється бі́льш ніж 100 студе́нтів-інозе́мців.
У СумДУ́ бага́то факульте́тів.
На ПВ навча́ються інозе́мці ті́льки з А́зії та А́фрики.
Більш ніж 900 інозе́мців навча́ється у СумДУ́.
Інозе́мні студе́нти почина́ють своє́ навча́ння на ПВ.

Завдання 59. Прочитайте, запам’ятайте текст „Наш університет” (завдання
57).
1. 3. Лексико-граматичний практикум
Завдання 60. Випишіть із тексту 57 назви професій.
Завдання 61. Підберіть антоніми до прикметників.
Мале́ньке мі́сто, невідо́мий університе́т, рі́дна мо́ва, одна́кові слова́.
Завдання 62. Випишіть із тексту 57 власні назви. Проаналізуйте їх правопис.
Завдання 63. Випишіть із тексту 57 фрази, які містять числову інформацію.
Відновіть речення за записом.
Завдання 64. Запишіть слова повністю. Скажіть, де ви зараз навчаєтеся.
СумДУ́, ПВ.
Завдання 65. Прочитайте слова. Знайдіть у тексті 57 споріднені слова.
Запишіть. Виконайте за зразком.
Зразок: дека́н-декана́т
Су́ми, студе́нтський, відо́мість, навча́ння,
ліка́рня, приї́зд, поча́ток, програ́ма, еконо́міка.
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украї́нський,

журналі́стика,

Завдання 66. Випишіть із тексту 57 усі іменники, розподіліть їх за зразком.
Проаналізуйте особливості утворення форм.
Зразок:
він
вона́
воно́
вони́
університе́т
університе́ти
кімна́та
кімна́ти
завда́ння
завда́ння
Завдання 67. Випишіть із тексту 57 усі прикметники, розподіліть їх за
зразком. Проаналізуйте особливості утворення форм.
Зразок:
яки́й?
яка́?
яке́?
які́?
важки́й
важка́
важке́
важкі́
Завдання 68. Утворіть форми родового відмінка (в. 2) однини та множини за
зразком. Використовуйте таблицю 5.5 на сторінці 106. Запам’ятайте
закінчення.
Зразок:
в. 1
в. 2 однина́
в. 2 множина́
яки́й? яке́?
пе́рший, пе́рше яко́го? пе́ршого
яки́х?
пе́рших
яка́?
пе́рша
яко́ї?
пе́ршої
Сумськи́й, відо́мий, вели́кий, мале́нький, інозе́мний, підгото́вчий, рі́зний, держа́
вний, меди́чний, інжене́рний, економі́чний, до́брий.
Завдання 69. Утворіть форми родового відмінка (в. 2) множини за зразком.
Використовуйте таблицю 5.8 на сторінках 109-111. Запам’ятайте закінчення.
Зразо́к: найрозу́мніший студе́нт – оди́н із найрозу́мніших студе́нтів
Найцікаві́ший предме́т, найва́жче завда́ння, найме́нше мі́сто, найнеобхі́дніший
уро́к,
найкрасиві́ше
мі́сце,
найстарі́ший
факульте́т,
наймоло́дший виклада́ч, найзручні́ша аудито́рія, найсерйо́зніша пробле́ма,
найкра́ща краї́на, найбі́льша рі́чка.
Завдання 70. Узгодьте іменники з прикметниками.
Зразо́к: оди́н із (найрозу́мніший) студе́нтів – оди́н із найрозу́мніших
студе́нтів
Оди́н із (найбі́льший ) університе́тів, 60 (найцікаві́ший) профе́сій, приї́хали з
(рі́зний) краї́н сві́ту, більш ніж 2 000 (інозе́мний) студе́нтів, оди́н із
(найвідо́міший) університе́тів, у (Сумськи́й держа́вний) університе́ті, на
(економі́чний) факульте́ті, у (меди́чний) інститу́ті, на (інжене́рний)
факульте́ті, на (підгото́вчий) відді́ленні.
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Завдання 71. Повторіть закінчення іменників у родовому відмінку (в.2) (таблиці
5.2, 5.3, 5.4 на сторінках 103-105). Побудуйте словосполучення за зразком.
Зразо́к: 4, скі́льки (мі́сто) – чоти́ри мі́ста, бага́то (місто) – багато міст.
1. Скі́льки, 3 (університе́т). 2. Кі́лька, 5 (факульте́т). 3. Скі́льки, 102, 108
(краї́на). 4. Сто, 101, 22 000 (студе́нт). 5. Ма́ло, 1 000 (лі́кар). 6. Бага́то, 2 003
(інозе́мець). 7. Кі́лька, 41, 42, 46 (інжене́р). 8. Скі́льки, 2 (економі́ст).
9. Бага́то, 9 (юри́ст). 10. Три, 103, 120 (інститу́т). 10. Скі́льки, де́кілька, 2
(предме́т).
Завдання 72. Вставте пропущені букви. Використовуйте таблиці відмінкових
закінчень на сторінках 102-105.
1. У СумДУ́ навча́ється прибли́зно 22 ти́сяч... студе́нт... . 2. У СумДУ́ ма́йже
дв... ти́сяч... студе́нт...-інозе́мц... . 3. В украї́нській мо́ві 38 зву́к... . 4. У Су́мах де́
кілька університе́т... . 5. Сього́дні 4 па́р... . 6. У СумДУ́ працю́є ма́йже дв... ти́
сяч... викладач... . 7. Скі́льки інжене́р... працю́є на заво́ді? 8. В украї́нському
алфаві́ті
33
бу́кв…
.
9.
Скі́льки
факульте́т...
у
СумДУ́?
10. Скі́льки інститу́т... у СумДУ́? 11. Скі́льки студе́нт... у СумДУ́?
Завдання 73. Повторіть закінчення іменників в орудному відмінку (в.5)
(таблиця 5.14 на сторінці 117). Побудуйте словосполучення за зразком.
Зразо́к: хо́чу бу́ти, ви́рішили ста́ти (студе́нт) – хо́чу бу́ти студе́нтом,
ви́рішили ста́ти студе́нтами.
Хо́чуть ста́ти, бу́де (лі́кар), ви́рішив ста́ти, ви́рішили ста́ти (інжене́р), хо́че
бу́ти, ви́рішили бу́ти (економі́ст), бу́дуть, ста́не (виклада́ч), бу́ду, ста́немо (юри́
ст), ви́рішив ста́ти, хо́чуть бу́ти (журналі́ст), бу́демо, ста́не (переклада́ч), бу́дете,
ста́ну (програмі́ст).
Завдання 74. Напишіть відповіді на запитання за зразком.
Зразо́к. Ким бу́дуть працюва́ти студе́нти меди́чного інститу́ту? (лікарі́) – Студе́
нти меди́чного інститу́ту бу́дуть працюва́ти лікаря́ми.
1. Ким хо́чуть ста́ти ва́ші друзі? (лікарі́). 2. Ким працю́ють його́ брати́?
(економі́сти). 3. Ким ско́ро бу́дуть студе́нти педагогі́чного університе́ту?
(викладачі́). 4. Ким хо́чуть бу́ти ці студе́нти? (юри́сти). 5. Ким працю́ють
батьки́? (вчителі́). 6. Ким бу́дуть працюва́ти ці студе́нтки? (філо́логи). 7. Ким
ста́нуть ці студе́нти? (перекладачі́). 8. Ким хо́чуть ста́ти всі ді́ти?
(космона́вти). 9. Ким ви́рішили ста́ти його́ дру́зі? (журналі́сти). 10. Ким ви
ви́рішили бу́ти? (інжене́ри). 11. Ким ви́рішили ста́ти ці молоді́ лю́ди?
(програмі́сти).

23

Завдання 75. Вставте пропущені слова в потрібному відмінку і потрібному
числі. Використовуйте таблиці відмінкових закінчень на сторінках 102–105.
Зразо́к. Алі́на – лі́кар, і її моло́дша сестра́ теж ви́рішила ста́ти лі́карем.
1. Ба́тько Алі́ – інжене́р, тому́ Алі́ теж хо́че бу́ти ... . 2. Ві́ктор Анато́лійович –
виклада́ч, і його́ син Дени́с теж хо́че бу́ти ... . 3. Сергі́й Петро́вич – хі́мік, і його́
сини́ теж ви́рішили бу́ти ... . 4. Тетя́на Васи́лівна – матема́тик, і її́
студе́нти теж хо́чуть бу́ти ... . 5. Жак Ів Кусто́ був мандрівнико́м, і всі його́ дру́зі
теж бу́ли ... . 6. До́ктор Андру́щенко – прекра́сний хіру́рг, і його́
інозе́мні студе́нти теж хо́чуть ста́ти ... . .7. Васи́ль Васи́льович – журналі́ст, і
його́ учні теж бу́дуть ... . 8. О́льга Микола́ївна – філо́лог, і її́ син теж бу́де ... .
9. Діду́сь Хусе́йна – профе́сор, і мале́нький Хусе́йн теж хо́че бу́ти ... . 10. Мій
друг – ле́дар, але́ я не бу́ду, як він … .
Завдання 76. Вставте пропущені слова в потрібній формі. Використовуйте
таблицю 5.13 на сторінці 116.
Зразо́к. А́нна бу́де лі́карем. За́раз вона́ навча́ється у меди́чному інститу́ті
СумДУ́.
1. Анто́н хо́че бу́ти юри́стом. Він бу́де навча́тися на … факульте́ті.
2. На ... факульте́ті навча́ються майбу́тні інжене́ри. 3. Майбу́тні лікарі́
навча́ються у ... інститу́ті шість ро́ків. 4. Якщо́ ти мрі́єш ста́ти журналі́стом, ти
пови́нен навча́тися на ... . 5. На ... факульте́ті найважливі́ший предме́т – ..., а на
... факульте́ті – фі́зика. 6. Фе́дір навча́вся на ... факульте́ті, і тепе́р він працю́є
економі́стом. 7. Сергі́й завжди́ хоті́в ста́ти лі́карем. Він ви́рішив навча́тися в ...
інститу́ті. 8. Мої́ дру́зі серйо́зно займа́ються програмува́нням, тому́ що вони́ ви́
рішили ста́ти ... . 9. Усі зна́ють, що на ... факульте́ті не
навча́ються студе́нти, які́ хо́чуть бу́ти ..., а навча́ються студе́нти, які́
ви́рішили ста́ти ... .
Завдання 77. Поставте іменник після дієслова у потрібній формі. Виконайте за
зразком.
Зразо́к: почина́є (своя́ програ́ма) – почина́є свою́ програ́му (в.4).
Почина́ють (своє́ навча́ння), приї́хали із (Суда́н), навча́ються в (університе́т), хо́
чуть бу́ти (юри́сти), ви́рішили ста́ти (лікарі́, економі́сти), навча́ється в (інститу́
т), навча́вся на (інжене́рний факульте́т), почина́ють (своя́ робо́та), навча́ємося
на (підгото́вче відді́лення), приї́хали з (рі́зні краї́ни сві́ту), хо́чуть навча́тися в
(Сумськи́й держа́вний університе́т).
Завдання 78. Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання. Перекажіть
текст. Випишіть з тексту дієслова з іменниками в орудному відмінку (в. 5).
Мене́ зва́ти Андрі́й. Коли́ я був мале́ньким, я до́вго не міг ви́рішити, ким
бу́ти. Я і мої́ дру́зі розумі́ли, що ми не завжди́ бу́демо хло́пчиками і
24

дівча́тками. Ми бу́демо ма́мами і та́тами. А ма́ми і та́та працю́ють. Споча́тку я
хоті́в бу́ти лі́карем. Я хоті́в бу́ти лі́карем, тому́ що мої́ батьки́ працюва́ли лікаря́
ми. По́тім я хоті́в ста́ти інжене́ром, тому́ що мої́ бабу́ся і діду́сь працюва́ли
інжене́рами. А ще по́тім хоті́в бу́ти викладаче́м, тому́ що і́нші бабу́ся і діду́сь
працюва́ли викладача́ми в університе́ті.
Ким я ті́льки не хоті́в бу́ти! Я хоті́в ста́ти конди́тером і працюва́ти на
шокола́дній фа́бриці, тому́ що ду́же люби́в цуке́рки та ті́стечка. Коли́ я
диви́вся на зірки́, ду́же хоті́в бу́ти космона́втом. Коли́ я ба́чив га́рну маши́ну, я
хоті́в бу́ти водіє́м. А коли́ я ба́чив нови́й краси́вий буди́нок, то хоті́в ста́ти
будіве́льником. Коли́ я диви́вся фі́льми, я ду́мав, що ніко́ли не бу́ду кі́лером або́
банди́том, а бу́ду геро́єм і суперме́ном. Зві́сно, все це було́ несерйо́зно. Це були́
ті́льки дитя́чі мрі́ї. За́раз я навча́юсь в університе́ті на економі́чному факульте́ті.
Я ви́рішив ста́ти га́рним економі́стом і відкри́ти свій бі́знес.
1. Як його́ зва́ти? 2. Яку́ пробле́му не міг ви́рішити Андрі́й, коли́ був
мале́ньким? 3. Що розумі́ли Андрі́й та його́ маленькі́ дру́зі? 4. Чому́ Андрі́й
хоті́в бу́ти лі́карем? 5. Чому́ він ви́рішив ста́ти інжене́ром? 6. Чому́ він хоті́в ста́
ти викладаче́м? 7. Ким працюва́ли його́ батьки́? 8. Ким працюва́ли його́ бабусі́ і
дідусі́? 9. Чому́ Андрі́й ви́рішив ста́ти конди́тером? 10. Про що він
ду́мав, коли́ диви́вся на зірки́? 11. Чому́ він ви́рішив бу́ти водіє́м? 12. Коли́ він
хоті́в бу́ти будіве́льником? 13. Про що ду́мав хло́пчик, коли́ диви́вся фі́льми?
14. Як ви ду́маєте, це були́ серйо́зні пла́ни? 15. Де за́раз навча́ється Андрі́й? 16.
Ким ти хоті́в ста́ти, коли́ був мале́ньким?
Завдання 79. Прочитайте текст кілька разів. Перекажіть його. Напишіть по
пам'яті. Складіть 10 запитань до тексту.
Пе́рші студе́нти
Пе́рші інозе́мні студе́нти СумДУ́ приї́хали з Палести́ни. Це було́ більш
ніж два́дцять ро́ків то́му. Студе́нти-інозе́мці хоті́ли навча́тися у СумДУ́ на ПВ.
Вони́ зо́всім не розмовля́ли украї́нською, а викладачі́ не зна́ли ара́бську мо́ву.
Було́ ва́жко, але́ студе́нти бага́то працюва́ли, а викладачі́ завжди́ допомага́ли їм.
Студе́нти хоті́ли бу́ти лікаря́ми. На ПВ вони́ вивча́ли украї́нську та росі́йську
мо́ву,
біоло́гію,
хі́мію
і
фі́зику,
тому́
що
хоті́ли
навча́тися в Сумсько́му держа́вному університе́ті на меди́чному факульте́ті.
За́раз усі́ вони́ працю́ють лікаря́ми на батьківщи́ні.
Завдання 80. Відновіть слова по буквах.
Ун, ф-т, ст-т, н-ня, в-мий, інж, лік, тис, е-ст, ін-ець, ін-на, ю-ст, СумДУ́, ПВ, поють.
Завдання 81. Запишіть речення повністю.
1. Сум… – це оди́н із … найбі́льш…і найвідо́міш… університе́т… Украї́н… . 2.
Тут нав…ся 22 ти́сяч…студе́нт… . 3. У СумДУ́ де́кілька факульте́т… .
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4. Студе́нт...-інозе́мц... приї́хали з рі́зн…краї́н світ… . 5. Ми хо́чемо бу́ти
лікар… . 6. Студе́нти СумДУ́ бу́дут.. інжене́р…, лікар…, економі́ст…, програмі́
ст…, юри́ст…, перекладач…, журналі́ст… . 7. Студе́нт…-інозе́мц… почина́…
сво… навча́ння на ПВ́.
Завдання 82. Відновіть текст.
СумДУ́ – 1 найб і найв ун-ів Укр. В ун-ті де́кілька ф-тів. Тут нав-ся більш
ніж 22 000 ст. Вон буд інж, лік, ек, прог, юр, перек. В ун-ті нав-ся також ін ст. У
СумДУ нав прибли́зно 2 000 і. с. Вони́ пр з різн кр св. Ст-ін поч св нав-я на ПВ.
Завдання 83. Напишіть відповіді на запитання. Складіть текст. Прочитайте
його вголос кілька разів. Вивчіть його.
1. У яко́му університе́ті ви навча́єтеся? 2. Яки́й це університе́т? 3. Скі́льки
факульте́тів у Сумсько́му держа́вному університе́ті? 4. Скі́льки студе́нтів тут
навча́ється? 5. Ким бу́дуть студе́нти СумДУ́? 6. У СумДУ́ навча́ються
студе́нти-інозе́мці? 7. Скі́льки прибли́зно інозе́мних студе́нтів навча́ється у
СумДУ́? 8. Зві́дки вони́ приї́хали? 9. Де почина́ють своє́ навча́ння інозе́мні
студе́нти СумДУ́?
Завдання 84. Запишіть свою розповідь на диктофон. Проаналізуйте помилки.
Завдання 85. Складіть аналогічний текст про інший університет. Запишіть
його, вивчіть. Підготуйте та проведіть презентацію.
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УРОК 2

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

27

2.1.Словник уроку
Завдання 1. Вивчіть слова уроку.
1
2
3
4
5
6
7
8

бува́ти

to visit

ве́ресень
взи́мку (узи́мку)

olmak

bo`lmoq

september
in winter

etre, se trouver,
visiter
septembre
en hiver

eylül
kışta (kışın)

sentabr
qishda

влі́тку (улі́тку)

in summer

en été

yazda (yazın)

yozda

годи́на
день наро́дження

hour, time
birthday

heure, temps
anniversaire

bir saat
doğum günü

дізнава́тися,
дізна́тися

to find out, to get ,
to know
twenty-four
hours
second
always

reconnaitre,
apprendre

bilmek

soat, vaqt
tavallud kun,
tug`ulgan kun
bilmoq

vingt-quatre
heures

bir gün

kunlar (24 soatli)

second
toujours

ikinci
her zaman
genellikle

ikkinchi
har doim,
hamisha
odatda

bitirmek, bitmek

tugatish

 ي ن تهي12

qish
qishki
o`zgartirmoq

 ش تاء13
 ش توي14
, اخ تالف15
ي خ ت لف

vacances

kış
kışlık
değiştirmek,
değişmek
tatil

chaque
juillet
d’été, estival

her
temmuz
yazlık

har kim
iyul
yozgi

ص ي في

19

été
février
futur, future
passé, dernier
mois
d’études,
académique
apprendre
a’appeler, se
nommer

yaz
şubat
gelecek
geçen zaman
ay
öğrenim

yoz
ص يف
fevral
ش باط
kelajak
مس ت ق بل
geçen
الما ضي
oy
شهر
o`quv (o`quv yili)
دراسي

20
21
22
23
24

öğrenmek
adlandırmak

o'rganish
nomlanadi

доба́

дру́гий
завжди
10 ́
9

11 зазвича́й
закінчувати,
12
закі́нчуватися
13 зима́́
14 зимо́́вий
змі́нювати,
15
змі́нюватися
кані́кули
16
17 ко́жний (ко́жен)
18 ли́пень
лі́тній
19
20
21
22
23
24
25

лі́то
лю́тий
майбу́тній
мину́лий
мі́сяць
навча́льний

26 навча́тися
назива́тися
27
28 найчасті́ше
29 насту́пний
30 одна́ковий

d’habitude
finir, terminer, se
to end, to finish
terminer
winter
hiver
winter, wintry
d’hiver, hivernal
to change, to vary changer, modifier
usually, as a rule

holidays,
vacation
every, each
july
summer,
summery
summer
february
future
past
month
educational
to study
to be called
most
often,mostly
next
same,

le plus souvent
suivant
égal, pareil,
28

hepsinden daha ,
çok(sıklıkla)
sonraki
aynı

ta`til

اين

1

أي لول
في
ال ش تاء
في
ال ص يف
ساعة

2

ع يد م يالد

6

,ي عرف
عرف

7

ال يوم
ب أكم له
ال ثان ي

3
4
5

8
9

 دااما ا10
 عادي11

 عط لة16
 كل واحد17
 موزت18

25

 يدرس26
ك يف
27
ي سم

tez-tez (ko`proq)

 ا كثر كتراراا28

navbatdagi
bir xil (o`xshash)

 التالي29
 م ت شاب ه30

32 пі́сля +в.2
33 план
поділя́ти,
34
поділя́тися
35 подо́батися
36 полови́на, пів
почина́ти,
37
почина́тися

identical
mark, score,
grade
after
plan, scheme
to divide, be
divided
to like
half
to start, to
begin

38 продо́вжувати

to continue, to go
on

39 пе́рший
40 рік
ро́зклад
41

first
year
time-table,
schedule

42 самості́йно

independently

indépendamment,
tek başına
soi-meme

mustaqil

43 свій
44 свя́то
45 се́рпень
сі́чень
46

one’s own
holiday
august
january

son, sa, ses
fete
août
janvier

kendisinin
bayram
ağustost
ocak

o`zimniki
bayram (ayyom)
avgust
yanvar

47 ти́ждень

week

hafta

hafta

devam etmek
devam edilmek

davom etmoq

kesin

aniq

hepsi

hamma,
hammasi,
hammalari

31

оці́нка

48 трива́ти
49

то́чно

identique
note
après
plan
diviser, se diviser,
partager
plaire
moitié
commencer,
débuter
continuer,
poursuivre,
se poursuivre
premier, première
année, an
horaire

semaine
continuer,
to last, to
poursuivre,
continue, to go on
se poursuivre
exactly, precisely exactement,
précisément

puan

baho

 عالمة31

sonra
plan
bölmek,
bölünmek
hoşlanmak
yarım
başlamak,
başlanmak

keyin
reja
bölmek,
bölünmek
kabi
yarimta (0.5)
boshlanmoq
qachon

 ب عد32
 خطة33

devam etmek
devam edilmek

davom etmoq

birinci
yıl
program

birinchi
yil
jadval

50 уве́сь, уся́, усе́, усі́

all

tout ; toute ; tous ;
toutes

51 улю́блений

favourite

aimé, préféré

hoşlandiklari

sevimli
(sevgilim)

52 час
части́на
53

time
part

temps
partie, part

wonderful,
remarkable

remarquable,
excellent

zaman
kısım, part,
bölüm
mükemmel

vaqt
bo`lim, qism,
parcha
ajoyib

54

чудо́вий

29

 ي ق سم34
 يعجب35
 ن صف36
 ي بدأ37
 ي تمل38
ا ول
س نة
جدول
الح صص
لوحدك
ك قوم
ب شيء
له
ع يد
آب
كانون
ال ثان ي
أ س بوع

39
40
41
42
43
44
45
46
47

 يقسم48
 ب ال تأك يد49
 كامل50
, ح ب ي بي
 الذي أح به51
ا ك ثر
 وقت52
 جزء53
 رائع54

2 .2. Мовленнєвий практикум
Завдання 2. Повторіть фрази, за допомогою яких висловлюється згода чи
незгода (сторінка 119). Використовуйте ці фрази у своїх відповідях.
Завдання 3. Вивчіть фрази, за допомогою яких висловлюється думка (сторінка
120). Використовуйте ці фрази у своїх відповідях.
Завдання 4. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Навча́льний, навча́льна, навча́льне, навча́льні. Навча́льний, навча́льний рік,
навча́льна, навча́льна робо́та, навча́льне, навча́льне завда́ння, навча́льні,
навча́льні завда́ння, навча́льні дні, навча́льні ти́жні. Час. Навча́льний час,
ві́льний час, мій час, бага́то ча́су, нема́є ча́су, скі́льки ча́су. Навча́льний рік – це
час, коли́ студе́нти навча́ються.
Завдання 5. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди
(сторінка 119).
1. Навча́льний рік – це час, коли́ студе́нти навча́ються. 2. Навча́льний час – це
час, коли́ студе́нти навча́ються. 3. Навча́льний день – це час, коли́ студе́нти
навча́ються. 4. Навча́льна годи́на – це со́рок хвили́н. 5. Навча́льний ти́ждень –
це час, коли́ студе́нти навча́ються. 6. Навча́льний ро́зклад – це план
навча́ння студе́нта. 7. Навча́льний ро́зклад – це план робо́ти викладача́.
8. Навча́льний час – це навча́льний рік, навча́льний день, навча́льна годи́на.
Завдання 6. Повторіть за викладачем речення. Запишіть його по пам’яті та
запам’ятайте.
Навча́льний рік – це час, коли́ студе́нти навча́ються.
Завдання 7. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Семе́стр. Семе́стр, семе́стри, нови́й семе́стр, важки́й семе́стр, оди́н семе́стр, два
семе́стри, пі́сля семе́стру, бага́то семе́стрів, скі́льки семе́стрів. Пе́рший, пе́рша,
пе́рше, пе́рші. Пе́рший, пе́рший рік, пе́рший семе́стр, пе́рший мі́сяць. Пе́рша,
пе́рша па́ра, пе́рша буква. Пе́рше, пе́рше завда́ння, пе́рше мі́сце. Пе́рші, пе́рші
мі́сяці, пе́рші ти́жні, пе́рші завда́ння. Пі́сля пе́ршого, пі́сля пе́ршого семе́стру.
Дру́гий, дру́га, дру́ге, дру́гі. Дру́гий, дру́гий рік, дру́гий семе́стр, дру́гий
мі́сяць. Дру́га, дру́га па́ра, дру́га бу́ква. Дру́ге, дру́ге завда́ння, дру́ге мі́сце.
Дру́гі, дру́гі слова́, дру́гі фра́зи. Пі́сля дру́гого, пі́сля дру́гого семе́стру.
Полови́на. Пе́рша полови́на, дру́га полови́на, полови́на ро́ку, полови́на
навча́льного ро́ку, пе́рша полови́на навча́льного ро́ку, дру́га полови́на
навча́льного ро́ку, полови́на семе́стру, полови́на пе́ршого семе́стру, полови́на
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дру́гого семе́стру, полови́на годи́ни, полови́на уро́ку, полови́на гру́пи. Пів-.
Півро́ку, півсеме́стру, півгоди́ни, півуро́ку, півгру́пи, півмі́сяця, півдня́.
Завдання 8. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди.
Висловіть свою думку.
Зразо́к. Пе́рший мі́сяць весни́ – це бе́резень. – Так, я зго́ден. Я теж вважа́ю, що
пе́рший мі́сяць весни́ – це бе́резень.
1. Пе́рший день ти́жня – це понеді́лок. 2. Дру́гий день ти́жня – це вівто́рок.
3. Пе́рший мі́сяць року – це сі́чень. 4. Дру́гий мі́сяць ро́ку – це лю́тий.
5. Пе́рший семе́стр – це пе́рша полови́на навча́льного ро́ку. 6. Дру́гий
семе́стр – це дру́га полови́на навча́льного ро́ку. 7. Навча́льний рік – це два
семе́стри – пе́рший і дру́гий. 8. Пі́сля пе́ршого семе́стру студе́нти
відпочива́ють два ти́жні. 9. Пі́сля дру́гого семе́стру студе́нти відпочива́ють два
мі́сяці.
Завдання 9. Висловіть свою думку заперечно.
Зразок. Пе́рший мі́сяць весни́ – це кві́тень. – Ні, я не зго́ден. Я вважа́ю, що
пе́рший мі́сяць весни́ – це бе́резень.
1. Пе́рший день ти́жня – це п’я́тниця. 2. Дру́гий день ти́жня – це середа́.
3. Пе́рший мі́сяць ро́ку – це лю́тий. 4. Дру́гий мі́сяць ро́ку – це сі́чень.
5. Пе́рший мі́сяць навча́льного ро́ку – це сі́чень. 6. Дру́гий мі́сяць
навча́льного ро́ку – це тра́вень. 7. Пе́рший семе́стр – це дру́га полови́на
навча́льного ро́ку. 8. Дру́гий семе́стр – це пе́рша полови́на навча́льного ро́ку.
9. Пі́сля пе́ршого семе́стру студе́нти відпочива́ють три мі́сяці. 10. Пі́сля
дру́гого семе́стру студе́нти не відпочива́ють.
Завдання 10. Повторіть за викладачем речення. Запишіть та запам’ятайте.
Семе́стр – це полови́на навча́льного ро́ку. Пе́рший семе́стр – це пе́рша полови́на
навча́льного ро́ку. Дру́гий семе́стр – це дру́га полови́на навча́льного ро́ку.
Завдання 11. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Бува́ти. Бува́є, бува́ють. Навча́льний рік бува́є, пе́рший семе́стр бува́є,
завда́ння бува́є, студе́нти бува́ють, зву́ки бува́ють, бу́кви бува́ють. Кані́кули.
Вели́кі кані́кули, мале́нькі кані́кули, пі́сля кані́кул, час кані́кул, нема́є кані́кул.
Зимо́вий,
зимо́ва,
зимо́ве,
зимо́ві.
Зимо́вий,
зимо́вий
мі́сяць,
зимо́ва, зимо́ва пого́да, зимо́ве, зимо́ве взу́ття, зимо́ві, зимо́ві кані́кули. Зима́,
взи́мку/узи́мку. Бува́ють узи́мку. Зимо́ві кані́кули бува́ють узи́мку. Лі́тній,
лі́тня, лі́тнє, лі́тні. Лі́тній, лі́тній день, лі́тня, лі́тня пого́да, лі́тнє, лі́тнє со́нце,
лі́тні, лі́тні кані́кули. Лі́то. Влі́тку/улі́тку. Бува́ють улі́тку. Лі́тні кані́кули
бува́ють улі́тку.
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Завдання 12. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди.
Висловіть свою думку.
Зразо́к. Навча́льний ти́ждень – це час, коли́ студе́нти навча́ються. – Так, зві́сно.
Я теж вважа́ю, що навча́льний ти́ждень – це час, коли́ студе́нти
навча́ються.
1. Навча́льний рік – це час, коли́ студе́нти навча́ються. 2. Кані́кули – це час,
коли́ студе́нти відпочива́ють. 3. Семе́стр – це полови́на навча́льного ро́ку.
4. Пі́сля пе́ршого семе́стру бува́ють зимо́ві кані́кули. 5. Зимо́ві кані́кули – це
мале́нькі кані́кули. 6. Пі́сля дру́гого семе́стру бува́ють лі́тні кані́кули. 7. Лі́тні
кані́кули – це вели́кі кані́кули. 8. Пі́сля пе́ршого семе́стру у студе́нтів
бува́ють мале́нькі зимо́ві кані́кули. 9. Пі́сля дру́гого семе́стру у студе́нтів
бува́ють вели́кі лі́тні кані́кули. 10. Зимо́ві кані́кули – це час, коли́ студе́нти
відпочива́ють два ти́жні. 11. Лі́тні кані́кули – це час, коли́ студе́нти
відпочива́ють два мі́сяці. 12. Зимо́ві кані́кули – це кані́кули взи́мку. 13. Лі́тні
кані́кули – це кані́кули влі́тку. 14. Лі́то – це мале́ньке життя.
Завдання 13. Заперечте. Використовуйте формули незгоди. Висловіть свою
думку.
Зразо́к. Рік – це 10 мі́сяців. – Ні, я не зго́ден. Я вважа́ю, тут по́милка. Рік – це
12 мі́сяців.
1. Навча́льний рік – це час, коли́ студе́нти відпочива́ють. 2. Кані́кули – це час,
коли́ студе́нти навча́ються. 3. Пі́сля пе́ршого семе́стру у студе́нтів бува́ють
вели́кі кані́кули. 4. Семе́стр – це оди́н мі́сяць. 5. Лі́тні кані́кули бува́ють узи́мку.
6. Студе́нтам не подо́баються кані́кули. 7. Зимо́ві кані́кули – це вели́кі кані́кули.
8. Навча́льна годи́на – це 60 хвили́н. 9. Усі́ інозе́мні студе́нти почина́ють своє́
навча́ння у меди́чному інститу́ті. 10. Навча́льний рік – це полови́на семе́стру.
11. Лі́то – це час, коли́ студе́нти навча́ються. 12. Зимо́ві кані́кули бува́ють пі́сля
дру́гого семе́стру. 13. Лі́тні кані́кули бува́ють пі́сля пе́ршого семе́стру.
Завдання 14. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
1. Що таке́ навча́льний рік? 2. Що таке́ навча́льна годи́на? 3. Що таке́
навча́льний час? 4. Що таке́ навча́льна пере́рва? 5. Що таке́ семе́стр?
6. Що таке́ кані́кули? 7. Як назива́ється полови́на навча́льного ро́ку?
8. Скі́льки семе́стрів у навча́льному ро́ці? 9. Як назива́ються семе́стри? 10. Як
назива́ються кані́кули? 11. Коли́ бува́ють зимо́ві кані́кули? 12. Коли́ бува́ють
лі́тні кані́кули? 13. Які́ кані́кули бува́ють улі́тку? 14. Які́ кані́кули бува́ють
узи́мку? 15. Які́ кані́кули бува́ють пі́сля пе́ршого семе́стру? 16. Які́ кані́кули
бува́ють пі́сля дру́гого семе́стру?
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Завдання 15. Повторіть за викладачем речення. Останні речення запишіть та
запам’ятайте.
1. Пі́сля семе́стру – кані́кули. Пі́сля пе́ршого семе́стру – кані́кули. Пі́сля
пе́ршого семе́стру у студе́нтів кані́кули. Пі́сля пе́ршого семе́стру у студе́нтів
бува́ють кані́кули. Пі́сля пе́ршого семе́стру у студе́нтів бува́ють мале́нькі
кані́кули. Пі́сля пе́ршого семе́стру у студе́нтів бува́ють мале́нькі зимо́ві
кані́кули.
2. Пі́сля семе́стру – кані́кули. Пі́сля дру́гого семе́стру – кані́кули. Пі́сля
дру́гого семе́стру у студе́нтів кані́кули. Пі́сля дру́гого семе́стру у студе́нтів
бува́ють кані́кули. Пі́сля дру́гого семе́стру у студе́нтів бува́ють вели́кі кані́кули.
Пі́сля дру́гого семе́стру у студе́нтів бува́ють вели́кі лі́тні кані́кули.
Завдання 16. Слухайте текст, відповідайте на запитання. Перекажіть текст.
Усі́м студе́нтам подо́баються кані́кули, тому́ що кані́кули – це час, коли́ вони́
відпочива́ють. В університе́ті кані́кули бува́ють дві́чі на рік. Пі́сля
пе́ршого семе́стру бува́ють зимо́ві кані́кули. Вони́ назива́ються зимо́ві, тому́ що
бува́ють
узи́мку.
Зимо́ві
кані́кули
мале́нькі.
Узи́мку
студе́нти
відпочива́ють прибли́зно два ти́жні. Пі́сля дру́гого семе́стру бува́ють лі́тні
кані́кули. Вони́ назива́ються лі́тні, тому́ що бува́ють улі́тку. Лі́тні кані́кули
вели́кі. Улі́тку студе́нти відпочива́ють прибли́зно два мі́сяці.
1. Що таке́ кані́кули? 2. Чому́ всім студе́нтам подо́баються кані́кули?
3. Скі́льки разі́в на рік бува́ють кані́кули в університе́ті? 4. Які́ кані́кули
бува́ють пі́сля пе́ршого семе́стру? 5. Чому́ кані́кули пі́сля пе́ршого семе́стру
назива́ються зимо́ві? 6. Які́ це кані́кули? 7. Скі́льки ча́су студе́нти
відпочива́ють узи́мку? 8. Які́ кані́кули бува́ють пі́сля дру́гого семе́стру?
9. Чому́ кані́кули пі́сля дру́гого семе́стру назива́ються лі́тні? 10. Які́ це
кані́кули? 11. Скі́льки ча́су студе́нти відпочива́ють улі́тку?
Завдання 17. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Поділя́тися. Поділя́ється, що поділя́ється на що, поділя́ється на два,
поділя́ється на два семе́стри. Навча́льний рік поділя́ється на два семе́стри.
Поділя́ти. Поділя́ти, що поділя́є що на що, поділя́ють рік на мі́сяці,
поділя́ємо день на годи́ни, поділя́єш годи́ну на хвили́ни.
Завдання 18. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди.
1. Рік поділя́ється на двана́дцять мі́сяців. 2. Навча́льний рік поділя́ється на
де́сять мі́сяців. 3. Мі́сяць поділя́ється на ти́жні. 4. Ти́ждень поділя́ється на сім
днів. 5. Навча́льний ти́ждень поділя́ється на шість днів. 6. Навча́льний рік
поділя́ється на семе́стри. 7. Навча́льний рік поділя́ється на два семе́стри.
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8. Семе́стр поділя́ється на п’ять мі́сяців. 9. Навча́льний день поділя́ється на
чоти́ри па́ри. 10. Па́ра поділя́ється на два уро́ки. 11. Фра́за поділя́ється на слова́.
12. Сло́во поділя́ється на бу́кви. 13. Студе́нти поділя́ються на гру́пи.
Завдання 19. Заперечте.
1. Навча́льний рік не поділя́ється на семе́стри. 2. Рік не поділя́ється на мі́сяці.
3. Фра́за не поділя́ється на слова́. 4. Сло́во не поділя́ється на бу́кви. 5. Годи́на не
поділя́ється на хвили́ни. 6. Навча́льний рік поділя́ється на три семе́стри.
7. Ти́ждень поділя́ється на чоти́ри дні. 8. Сло́во не поділя́ється на склади́.
9. Текст не поділя́ється на ре́чення.
Завдання 20. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
1. На що поділя́ється рік? 2. На що поділя́ється місяць? 3. На що поділя́ється
ти́ждень? 4. На що поділя́ється день? 5. На що поділя́ється годи́на? 6. На що
поділя́ється хвили́на? 7. На що поділя́ється навча́льний рік? 8. На що
поділя́ється навча́льний ти́ждень? 9. На що поділя́ється навча́льний день?
Завдання 21. Повторіть за викладачем речення. Запишіть його та
запам’ятайте.
Навча́льний рік поділя́ється на два семе́стри – пе́рший і дру́гий.
Завдання 22. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте слова, словосполучення.
Почина́ти – почина́тися. Почина́ють, почина́ють своє́ навча́ння.
Почина́ється, уро́к почина́ється, па́ра почина́ється, навча́ння почина́ється,
навча́льний рік почина́ється, пе́рший семе́стр почина́ється, дру́гий семе́стр
почина́ється. Почина́ються, заня́ття почина́ються, кані́кули почина́ються,
па́ри почина́ються. Трива́ти. Що трива́є. Трива́є, навча́ння трива́є, уро́к трива́є,
навча́льний рік трива́є, семе́стр трива́є. Трива́ють, кані́кули трива́ють, заня́ття
трива́ють,
па́ри трива́ють.
Продо́вжувати.
Хто продо́вжує
що,
студе́нт продо́вжує своє́ навча́ння, інозе́мці продо́вжують своє́ навча́ння,
виклада́ч продо́вжує заня́ття. Закі́нчувати – закі́нчуватися. Закі́нчують,
закі́нчують своє́ навча́ння. Закі́нчується, навча́льний рік закі́нчується,
навча́ння закі́нчується, семе́стр закі́нчується. Закі́нчуються, заня́ття
закі́нчуються, кані́кули закі́нчуються, па́ри закі́нчуються, гро́ші закі́нчуються.
Завдання 23. Змініть фазові дієслова починати, починатися, закінчувати,
закінчуватися, тривати, продовжувати у теперішньому та минулому часі.
Зверніть увагу на неповну парадигму фазових дієслів з постфіксом –ся.
Використовуйте таблицю 5.10 на сторінці 113.
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Завдання 24. Проаналізуйте таблицю. Запам’ятайте використання фазових
дієслів у синтаксичних конструкціях.
Таблиця 2.2.1
Фа́зові дієслова́ в синтакси́чних констру́кціях
хто?
S акти́вний
в.1

почина́є, продо́вжує, закі́нчує

що?
Q паси́вний
в. 4 або інфініти́в

Студе́нти почина́ють навча́ння. Студе́нти продо́вжують навча́ння.
Студе́нти закі́нчують працюва́ти.
що?
S паси́вний
в.1

почина́ється, закі́нчується

де, коли́?

трива́є

де, коли́, скі́льки часу

Навча́ння почина́ється на ПВ. Навча́льний рік закі́нчується у ли́пні. Семе́стр
трива́є 5 мі́сяців.
Завдання 25. Підтвердіть інформацію.
1. Навча́ння інозе́много студе́нта почина́ється на ПВ. 2. Навча́льний день
почина́ється вра́нці. 3. Інозе́мні студе́нти почина́ють своє́ навча́ння на
підгото́вчому відді́ленні. 4. Навча́ння інозе́много студе́нта на ПВ закі́нчується
влі́тку. 5. Навча́ння інозе́много студе́нта закі́нчується на шо́стому ку́рсі. 6. Па́ра
ско́ро закі́нчується. 7. Заня́ття закі́нчуються вве́чері. 8. Навча́льний рік в
університе́ті закі́нчується влі́тку. 9. Заня́ття трива́ють весь день. 10. Інозе́мний
студе́нт продо́вжує своє́ навча́ння в меди́чному інститу́ті. 11. Зимо́ві кані́кули
трива́ють два ти́жні. 12. Лі́тні кані́кули трива́ють два мі́сяці. 13. Навча́льний
день трива́є чоти́ри па́ри. 14. Навча́льний семе́стр трива́є п’ять мі́сяців.
15. Вели́ка пере́рва трива́є со́рок хвили́н. 16. Мале́нька пере́рва трива́є
п’ятна́дцять хвили́н. 17. Самості́йні заня́ття студе́нтів трива́ють щодня́ три
годи́ни.
Завдання 26. Заперечте інформацію.
1. Навча́ння інозе́много студе́нта почина́ється на інжене́рному факульте́ті.
2. Навча́льний день почина́ється вве́чері. 3. Інозе́мні студе́нти почина́ють своє́
навча́ння на пе́ршому ку́рсі. 4. Навча́ння інозе́много студе́нта на ПВ
закі́нчується взи́мку 5. Навча́ння інозе́много студе́нта закі́нчується на
дру́гому ку́рсі. 6. Навча́льні заня́ття закі́нчуються вра́нці. 7. Навча́льний рік в
університе́ті закі́нчується взи́мку. 8. Навча́льні заня́ття трива́ють чоти́ри
годи́ни. 9. Зимо́ві кані́кули трива́ють два мі́сяці. 10. Лі́тні кані́кули трива́ють
два ти́жні. 11. Навча́льний день трива́є дві па́ри. 12. Навча́льний семе́стр трива́є
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шість мі́сяців. 13. Вели́ка пере́рва трива́є п’ятдеся́т п’ять хвили́н.
14. Мале́нька пере́рва трива́є со́рок хвили́н. 15. Самості́йні заня́ття студе́нтів
трива́ють п’ятна́дцять хвили́н.
Завдання 27. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
1. Хто почина́є своє́ навча́ння на ПВ? 2. Де почина́ється навча́ння інозе́много
студе́нта? 3. Коли́ почина́ється навча́льний день? 4. Коли́ студе́нти
почина́ють навча́ння? 5. Хто продо́вжує своє́ навча́ння на пе́ршому ку́рсі?
6. Де продо́вжує своє́ навча́ння інозе́мний громадяни́н? 7. Скі́льки ча́су
трива́є навча́льний рік? 8. Хто продо́вжує працюва́ти? 9. Хто закі́нчує своє́
навча́ння на ПВ? 10. Де закі́нчується навча́ння інозе́много студе́нта? 11. Коли́
закі́нчується навча́льний день? 12. Коли́ студе́нти закі́нчують навча́тися?
13. Скі́льки часу́ трива́є навча́ння інозе́много студе́нта на ПВ? 14. Коли́
закі́нчується навча́ння студе́нта-інозе́мця на ПВ? 15. Скі́льки ча́су трива́ють
зимо́ві кані́кули? 16. Скі́льки часу́ трива́ють лі́тні кані́кули? 17. Скі́льки ча́су
трива́є па́ра? 18. Скі́льки ча́су трива́є вели́ка пере́рва? 19. Скі́льки ча́су трива́є
мале́нька пере́рва?
Завдання 28. Повторюйте слова за викладачем. Вивчіть, як українською
називаються місяці, пори року.
Сі́чень, лю́тий, бе́резень, кві́тень, тра́вень, че́рвень, ли́пень, се́рпень,
ве́ресень, жо́втень, листо́пад, гру́день.
Коли́? У сі́чні, у лю́тому, у бе́резні, у кві́тні, у тра́вні, у че́рвні, у ли́пні,
у се́рпні, у ве́ресні, у жо́втні, у листо́паді, у гру́дні.
Коли́? Пе́ршого сі́чня, дру́гого лю́того, тре́тього бе́резня, четве́ртого кві́тня,
п’я́того тра́вня, шо́стого че́рвня, сьо́мого ли́пня, во́сьмого се́рпня, дев’я́того
ве́ресня, деся́того жо́втня, одина́дцятого листо́пада, двана́дцятого гру́дня.
Зима́. Весна́. Лі́то. О́сінь. Рік. Що? Зима́. Коли́? Взи́мку/узи́мку. Що? Весна́.
Коли́? Весно́ю. Що? Лі́то. Коли́? Влі́тку/улі́тку. Що? О́сінь. Коли́? Восени́. Що?
Цей рік. Коли́? У цьо́му ро́ці. Що? Мину́лий рік. Коли́? У мину́лому ро́ці. Що?
Насту́пний рік. Коли́? У насту́пному ро́ці. Що?
Завдання 29. Запитуйте за зразком. Використовуйте таблицю 5.15 на
сторінці 118.
Зразо́к. Як назива́ється мі́сяць но́мер оди́н? – Мі́сяць но́мер 1 назива́ється
сі́чень.
Завдання 30. Запитуйте за зразком. Використовуйте таблицю 5.15 на
сторінці 118.
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Зразо́к. Коли́ твій день наро́дження? – Мій день наро́дження взи́мку. Мій день
наро́дження в сі́чні. Мій день наро́дження два́дцять пе́ршого сі́чня.

Завдання 31. Підтвердіть інформацію.
Зразо́к. Навча́льний рік – це час, коли́ студе́нти навча́ються. – Так,
навча́льний рік – це час, коли́ студе́нти навча́ються.
1. Зима́ – це гру́день, сі́чень і лю́тий. 2. Весна́ – це бе́резень, кві́тень і тра́вень.
3. Лі́то – це че́рвень, ли́пень і се́рпень. 4. О́сінь – це ве́ресень, жо́втень і
листо́пад. 5. Навча́льний рік в Украї́ні почина́ється у ве́ресні. 6. Навча́льний рік
в Украї́ні почина́ється пе́ршого ве́ресня. 7. Рік почина́ється пе́ршого сі́чня.
8. Пе́рший семе́стр почина́ється у ве́ресні. 9. Дру́гий семе́стр
почина́ється в лю́тому. 10. Зимо́ві кані́кули почина́ються в сі́чні. 11. Лі́тні
кані́кули почина́ються в ли́пні. 12. Зима́ почина́ється в гру́дні. 13. Весна́
почина́ється в бе́резні. 14. Лі́то почина́ється в че́рвні. 15. О́сінь почина́ється у
ве́ресні. 16. Навча́льний рік закі́нчується в че́рвні. 17. Навча́льний рік
закі́нчується влі́тку. 18. Пе́рший семе́стр закі́нчується в сі́чні. 19. Дру́гий
семе́стр закі́нчується в че́рвні. 20. Зимо́ві кані́кули закі́нчуються в лю́тому.
21. Лі́тні кані́кули закі́нчуються в се́рпні.

Завдання 32. Заперечте.
Зразо́к. Навча́льний рік – це час, коли́ студе́нти відпочива́ють. – Ні, це не так. Я
впе́внений, тут по́милка. Навча́льний рік – це час, коли́ студе́нти
навча́ються.
1. Навча́льний рік почина́ється в гру́дні. 2. Навча́льний рік почина́ється
деся́того ве́ресня. 3. Рік почина́ється пе́ршого бе́резня. 4. Пе́рший семе́стр
почина́ється в че́рвні. 5. Дру́гий семе́стр почина́ється у ве́ресні. 6. Зимо́ві
кані́кули почина́ються в жо́втні. 7. Лі́тні кані́кули почина́ються в тра́вні.
8. Зима́ почина́ється в листо́паді. 9. Весна́ почина́ється в кві́тні. 10. Лі́то
почина́ється в че́рвні. 11. О́сінь почина́ється в се́рпні. 12. Інозе́мні студе́нти
почина́ють своє́ навча́ння в меди́чному інститу́ті. 13. Навча́льний рік
закі́нчується у ве́ресні. 14. Навча́льний рік закі́нчується взи́мку. 15. Пе́рший
семе́стр закі́нчується влі́тку. 16. Дру́гий семе́стр закі́нчується в бе́резні.
17. Зимо́ві кані́кули закі́нчуються в бе́резні. 18. Лі́тні кані́кули закі́нчуються в
че́рвні.
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Завдання 33. Згадайте відмінкові форми іменників після слів зі значенням
кількості.
Таблиця 2.2.2
скі́льки
1(оди́н, одна́, одне́)
2 (два), 3, 4
2(дві, два), 3, 4
5–20, 100.., скі́льки,
бага́то, ма́ло, кі́лька,
де́кілька....

відмі́нок
+ в.1 однини́
+ в.1 множини́
+ в. 2 однини́

він
оди́н мі́сяць
два мі́сяці
----

вона́
одна́ годи́на
---дві годи́ни

воно́
одне́ сло́во
---два сло́ва

+ в.2 множини́ п’ять мі́сяців бага́то годи́н скі́льки слів

Завдання 34. Слухайте, повторюйте фрази. Зверніть увагу на відмінкові форми
іменників після слів зі значенням кількості.
Мі́сяць, оди́н мі́сяць, два, три, чоти́ри мі́сяці, п’ять мі́сяців, бага́то мі́сяців,
де́кілька мі́сяців, скі́льки мі́сяців. Рік, оди́н рік, два, три, чоти́ри ро́ки, п’ять
ро́ків, бага́то ро́ків, де́кілька ро́ків, скі́льки ро́ків. Семе́стр, оди́н семе́стр, два,
три, чоти́ри семе́стри, п’ять семе́стрів, бага́то семе́стрів, де́кілька семе́стрів,
скі́льки семе́стрів. Ти́ждень, оди́н ти́ждень, два, три, чоти́ри ти́жні, п’ять
ти́жнів, бага́то ти́жнів, де́кілька ти́жнів, скі́льки ти́жнів. День, оди́н день, два,
три, чоти́ри дні, п’ять днів, бага́то днів, де́кілька днів, скі́льки днів. Годи́на,
одна́ годи́на, дві, три, чоти́ри годи́ни, п’ять годи́н, бага́то годи́н, де́кілька годи́н,
скі́льки годи́н. Хвили́на, одна́ хвили́на, дві, три, чоти́ри хвили́ни, п’ять хвили́н,
бага́то хвили́н, де́кілька хвили́н, скі́льки хвили́н. Раз, оди́н раз, два, три, чоти́ри
рази́, п’ять разі́в, бага́то разі́в, скі́льки разі́в.
Завдання 35. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
А. 1. Скі́льки семе́стрів у навча́льному ро́ці? 2. Скі́льки семе́стрів інозе́мний
студе́нт навча́ється на ПВ? 3. Скі́льки ро́ків інозе́мний студе́нт навча́ється на
ПВ? 4. Скі́льки ро́ків трива́є навча́ння інозе́много студе́нта в університе́ті?
5. Скі́льки тобі́ ро́ків? 6. Скі́льки ро́ків ти навча́вся в шко́лі? 7. Скі́льки ро́ків ти
вивча́в фі́зику ? 8. Скі́льки мі́сяців трива́є навча́льний рік? 9. Скі́льки мі́сяців
трива́ють лі́тні кані́кули? 10. Скі́льки мі́сяців трива́є ко́жний семе́стр?
11. Скі́льки мі́сяців ти ме́шкаєш в Украї́ні? 12. Скі́льки мі́сяців у ро́ці?
13. Скі́льки мі́сяців трива́є зима́? 14. Скі́льки ти́жнів трива́ють зимо́ві кані́кули?
15. Скі́льки ти́жнів у мі́сяці? 16. Скі́льки днів у мі́сяці? 17. Скі́льки днів у
ти́жні? 18. Скі́льки навча́льних днів у навча́льному ти́жні? 19. Скі́льки годи́н
трива́є па́ра? 20. Скі́льки годи́н трива́є навча́льний день? 21 Скі́льки годи́н
ти навча́єшся самості́йно? 22. Скі́льки хвили́н у годи́ні? 23. Скі́льки хвили́н
трива́є мале́нька пере́рва? 24. Скі́льки хвили́н трива́є вели́ка пере́рва?
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Б. 1. Скі́льки ча́су трива́є навча́льний рік? 2. Скі́льки ча́су трива́є ко́жний
семе́стр? 3. Скі́льки ча́су трива́ють зимо́ві кані́кули? 4. Скі́льки ча́су
трива́ють лі́тні кані́кули? 5. Скі́льки ча́су інозе́мний студе́нт навча́ється на ПВ?
6. Скі́льки ча́су інозе́мний студе́нт навча́ється в університе́ті?
7. Скі́льки ча́су трива́є навча́льний день? 8. Скі́льки ча́су трива́є ко́жна па́ра?
9. Скі́льки ча́су трива́є навча́льний ти́ждень? 10. Скі́льки ча́су трива́є
мале́нька пере́рва? 11. Скі́льки ча́су трива́є вели́ка пере́рва?
Завдання 36. Відповідайте на запитання. Правильно називайте час. Запитуйте
за зразком.
1. Коли́ почина́ється і коли́ закі́нчується навча́льний день? 2. Коли́
почина́ється і коли́ закі́нчується пе́рша па́ра? 3. Коли́ почина́ється і коли́
закі́нчується дру́га па́ра? 4. Коли́ почина́ється і коли́ закі́нчується тре́тя па́ра?
5. Коли́ почина́ється і коли́ закі́нчується четве́рта па́ра? 6. Коли́ почина́ється і
коли́ закі́нчується пе́рша пере́рва? 7. Коли́ почина́ється і коли́ закі́нчується
вели́ка пере́рва? 8. Коли́ почина́ється і коли́ закі́нчується тре́тя пере́рва?
9. Коли́ почина́ється і коли́ закі́нчується навча́льний рік? 10. Коли́
почина́ється і коли́ закі́нчується пе́рший семе́стр? 11. Коли́ почина́ється і коли́
закі́нчується дру́гий семе́стр? 12. Коли́ почина́ються і коли́ закі́нчуються зимо́ві
кані́кули? 13. Коли́ почина́ються і коли́ закі́нчуються лі́тні кані́кули? 14. Коли́
почина́ється і коли́ закі́нчується весна́? 15. Коли́ почина́ється і коли́
закі́нчується зима́? 16. Коли́ почина́ється і коли́ закі́нчується о́сінь? 17. Коли́
почина́ється і коли́ закі́нчується лі́то?
Завдання 37. Повторюйте за викладачем речення. Запам’ятайте та запишіть
останнє речення. Вивчіть фрази.
Навча́льний рік почина́ється у ве́ресні. Навча́льний рік трива́є де́сять мі́сяців.
Навча́льний рік закі́нчується в че́рвні. Навча́льний рік почина́ється у ве́ресні і
трива́є де́сять мі́сяців. Навча́льний рік почина́ється у ве́ресні, трива́є де́сять
мі́сяців і закі́нчується в че́рвні. Навча́льний рік в Украї́ні почина́ється у
ве́ресні, трива́є де́сять мі́сяців і закі́нчується в че́рвні.
Завдання 38. Слухайте текст. Визначте, випишіть ключові слова.
Навча́льний рік
Усі́ інозе́мні студе́нти почина́ють своє́ навча́ння на ПВ. Навча́льний рік – це
час, коли́ студе́нти навча́ються. Навча́льний рік в Украї́ні почина́ється
пе́ршого ве́ресня. Він закі́нчується в че́рвні. Навча́льний рік трива́є де́сять
мі́сяців і поділя́ється на два семе́стри. Семе́стр – це полови́на навча́льного
ро́ку. Ко́жний семе́стр трива́є п’ять мі́сяців. Пе́рший семе́стр почина́ється у
ве́ресні й закі́нчується в сі́чні. Пі́сля пе́ршого семе́стру у студе́нтів мале́нькі
кані́кули. Це зимо́ві кані́кули, тому́ що вони́ бува́ють узи́мку. Дру́гий семе́стр
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почина́ється в лю́тому і закі́нчується в че́рвні. Пі́сля дру́гого семе́стру кані́кули
трива́ють два мі́сяці. Це лі́тні кані́кули, тому́ що вони́ бува́ють улі́тку.
Завдання 39. Прочитайте. Дайте відповідь «так» чи «ні».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Навча́льний рік – це 365 днів.
Семе́стр – це полови́на навча́льного ро́ку.
Навча́льний рік не поділя́ється на семе́стри.
Кані́кули бува́ють ті́льки пі́сля навча́льного ро́ку.
Усі́ кані́кули трива́ють 2 мі́сяці.
Навча́льний рік закі́нчується в кві́тні.
Дру́гий семе́стр почина́ється в лю́тому.
Кані́кули у студе́нтів бува́ють ті́льки влі́тку.
Ко́жний семе́стр трива́є шість мі́сяців.
Зимо́ві кані́кули трива́ють два ти́жні.
Навча́ння інозе́много студе́нта почина́ється на ПВ.
Рік трива́є два́дцять мі́сяців.
Навча́льний рік у всі́х краї́нах сві́ту почина́ється пе́ршого ве́ресня.
Пе́рший семе́стр – це дру́га полови́на навча́льного ро́ку.

Завдання 40. Прочитайте, вивчіть, розкажіть текст 38.
Завдання 41. Проговоріть за викладачем і запишіть ключові слова тексту.
Семе́стр, навча́ння, кані́кули, рік, мі́сяць, ПВ, університе́т, полови́на,
ве́ресень, лю́тий, че́рвень, ли́пень, сі́чень, час.
Завдання 42. Проговоріть за викладачем і запишіть фрази. Складіть із цими
фразами речення.
А. Пе́рший семе́стр, дру́гий семе́стр, навча́льний рік, лі́тні кані́кули, мале́нькі
кані́кули, зимо́ві кані́кули, вели́кі кані́кули, ко́жний семе́стр, навча́льний час,
інозе́мні студе́нти.
Б. Пі́сля пе́ршого семе́стру, після дру́гого семе́стру, пі́сля ко́жного семе́стру,
пі́сля навча́льного ро́ку, пі́сля кані́кул. Полови́на семе́стру, полови́на ро́ку,
полови́на навча́льного ро́ку.
В. Поділя́ється на два семе́стри, почина́ється у ве́ресні, трива́є де́сять мі́сяців,
закі́нчується влі́тку, бува́ють узи́мку, почина́ється пе́ршого ве́ресня, студе́нти
навча́ються, почина́ють своє́ навча́ння.
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Завдання 43. Проговоріть за викладачем речення, визначте, скільки слів у
кожному реченні. Запишіть.
1. Ко́жний семе́стр трива́є п’ять мі́сяців. 2. Навча́льний рік в Украї́ні
почина́ється пе́ршого ве́ресня. 3. Пі́сля пе́ршого семе́стру у студе́нтів
мале́нькі зимо́ві кані́кули. 4. Пі́сля дру́гого семе́стру у студе́нтів вели́кі лі́тні
кані́кули. 6. Навча́льний рік в університе́ті трива́є де́сять мі́сяців і поділя́ється
на два семе́стри.
Завдання 44. Слухайте, читайте текст. Зверніть увагу на ключові слова
тексту. Складіть аналогічні висловлювання про другий семестр, про літні
канікули, про зимові канікули, про навчальний день, про навчальний рік.

Пе́рший семе́стр
Семе́стр – це час, коли́ студе́нти навча́ються. Навча́льний рік
поділя́ється на два семе́стри. Пе́рший семе́стр – це пе́рша полови́на
навча́льного ро́ку. Пе́рший семе́стр почина́ється пе́ршого ве́ресня. Він
закі́нчується в сі́чні чи в лю́тому. Ко́жний семе́стр трива́є п’ять мі́сяців.
Завдання 45. Прослухайте текст. Намагайтеся зрозуміти його основний
зміст, не звертаючи уваги на незнайомі слова. Відповідайте на запитання.
Навча́льний ро́зклад
Навча́льний ро́зклад – це план навча́ння студе́нта та план робо́ти викладача́.
Навча́льний ро́зклад мі́стить усю́ інформа́цію про заня́ття. Про що мо́жна дізна́
тися з навча́льного ро́зкладу? Із навча́льного ро́зкладу мо́жна
дізна́тися, які́
предме́ти
і
в
яки́й
день
ти́жня
вивча́ють
студе́нти.
Із
навча́льного ро́зкладу мо́жна дізна́тися, коли́ почина́ється па́ра, коли́ вона́
закі́нчується і скі́льки ча́су вона́ трива́є. Із навча́льного ро́зкладу мо́жна
дізна́тися, в які́й аудито́рії бува́ють па́ри. Із ро́зкладу мо́жна дізна́тися, як звуть
ва́шого викладача́.
У рі́зні дні ти́жня у студе́нтів ПВ рі́зні заня́ття. Але́ найчасті́ше бува́є
украї́нська мо́ва, тому́ що це найважливі́ший предме́т. На ПВ студе́нти
вивча́ють украї́нську мо́ву щодня́.
Навча́льний ро́зклад ПВ виси́ть на дру́гому по́версі. Він змі́нюється щоти́жня.
Ко́жної п’я́тниці студе́нти та викладачі́ знайо́мляться з нови́м
навча́льним ро́зкладом.
1. Мо́жна сказа́ти, що навча́льний ро́зклад – це план робо́ти викладача́?
2. Мо́жна сказа́ти, що навча́льний ро́зклад – це план навча́ння студе́нта?
3. Про що мо́жна дізна́тися з навча́льного ро́зкладу? 4. У ро́зкладі є
інформа́ція про оці́нки студе́нта? 5. Із навча́льного ро́зкладу мо́жна дізна́тися,
як зва́ти студе́нта? 6. Яки́й предме́т на ПВ студе́нти вивча́ють щодня́?
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7. Яки́й предме́т на ПВ – найважливі́ший? 8. Студе́нти ПВ вивча́ють
матема́тику щодня́? 9. Студе́нти ПВ вивча́ють фі́зику щодня́? 10. Де ви́сить
навча́льний ро́зклад ПВ? 11. Навча́льний ро́зклад не змі́нюється? 12. Коли́
студе́нти і викладачі́ мо́жуть ознайо́митися з навча́льним ро́зкладом на
насту́пний ти́ждень?
Завдання 46. Прослухайте текст. Намагайтеся зрозуміти його основний
зміст, не звертаючи уваги на незнайомі слова. Відповідайте на запитання.

Ура́! Кані́кули!
Кані́кули – улю́блений час студе́нта. На кані́кулах студе́нт відпочива́є.
Він мо́же роби́ти все, що йо́му подо́бається. Він мо́же спа́ти весь день. Він
мо́же слу́хати му́зику або́ провести́ в інтерне́ті всю ніч. Він мо́же не ду́мати про
заня́ття й про дома́шні завда́ння. Кані́кули – це чудо́вий час! Кані́кули – це
за́вжди свя́то! Одне́ пога́но. Кані́кули мо́жуть трива́ти два ти́жні, два мі́сяці або́
ці́лий рік, але вони́ за́вжди мале́нькі.
1. Як ще мо́жна назва́ти кані́кули? 2. Яки́й це час для студе́нта? 3. Що ро́бить
студе́нт на кані́кулах? 4. Студе́нти навча́ються на кані́кулах? 5. Чи зго́дні ви, що
кані́кули – це за́вжди свя́то? 6. Ви зго́дні, що кані́кули за́вжди мале́нькі?
7. Чому́ кані́кули за́вжди мале́нькі?
2. 3. Ле́ксико-грамати́чний пра́ктикум
Завдання 47. Випишіть із тексту 38 слова зі значенням часу.
Завдання 48. Підберіть антоніми. Виконайте за зразком.
Зразо́к: пові́льно - шви́дко
Кані́кули, вели́кі кані́кули, лі́тні кані́кули, ма́ло, узи́мку, лі́то, почина́ється,
рі́зні, працюва́ти.
Завдання 49. Випишіть із тексту 38 споріднені слова.
Завдання 50. Прочитайте слова. Найдіть у тексті 38 спільнокореневі слова,
запишіть за зразком.
Зразо́к: січне́вий – сі́чень
Кіне́ць, ді́лення, семестро́вий, поча́ток, ма́ло, річни́й, лі́тній.
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Завдання 51. Випишіть із тексту 38 іменники, розподіліть їх за родами,
утворіть форму множини. Проаналізуйте особливості утворення форм.
Виконайте за зразком.
Зразо́к:
він
вона́
воно́
вони́
семе́стр
семе́стри
па́ра
па́ри
завда́ння
завда́ння
Завдання 52. Утворіть від іменників форми родового відмінка (в.2) однини та
множини. Використовуйте таблиці відмінкових закінчень на сторінках 103105. Виконайте за зразком.
Зразо́к:
в. 1
в. 2 однини́
в. 2 множини́
хто, що?
кого́? чого́?
семе́стр
семе́стру
семе́стрів
Рік, семе́стр, мі́сяць, ти́ждень, день, годи́на, хвили́на, раз, студе́нт.
Завдання 53. Випишіть із тексту 38 усі прикметники. Утворіть родові форми і
форми множини. Виконайте за зразком.
Зразок:
яки́й?
яка́?
яке́?
які́?
складни́й

складна́

складне́

складні́

Завдання 54. Утворіть від прикметників форми родового відмінка (в.2) однини
та множини. Використовуйте таблицю 5.5 на сторінці 106. Виконайте за
зразком.
Зразок:
в. 1
в. 2 однини́
в. 2 множини́
яки́й? яке́?
яка́?

пе́рший, пе́рше
пе́рша

яко́го?
яко́ї?

пе́ршого
пе́ршої

яки́х? пе́рших

Завдання 55. Випишіть із тексту 38 фрази, які містять числову інформацію.
Відновіть речення, запишіть їх.
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Завдання 56. Запишіть у таблицю назви місяців у формах називного (в.1),
родового (в.2) та місцевого (в.6) відмінків. Поставте наголос. Прочитайте
таблицю декілька раз. Виконайте за зразком. Вивчіть.
Зразок:
в.1
в.2
в.6
сі́чень
сі́чня
у сі́чні
Завдання 57. Прочитайте числівники. Утворіть від них форму родового
відмінка чоловічого роду (в.2). Використовуйте таблицю 5.5 на сторінці 106.
Виконайте за зразком. Прочитайте декілька разів, вивчіть.
Зразо́к:
в.1
в.2
пе́рший
пе́ршого
Пе́рше, дру́ге, тре́тє, четве́рте, п’я́те, шо́сте, сьо́ме, во́сьме, дев’я́те, деся́те,
одина́дцяте, двана́дцяте, трина́дцяте, чотирна́дцяте, п’ятна́дцяте, шістна́дцяте,
сімна́дцяте, вісімна́дцяте, дев’ятна́дцяте, двадця́те, тридця́те.
Завдання 58.
сторінці 118.

Розкрийте

дужки.

Використовуйте

таблицю

5.15

на

1. Навча́льний рік в університе́ті почина́ється у (ве́ресень). 2. Навча́льний рік на
ПВ закі́нчується в (че́рвень). 3. Пе́рший семе́стр почина́ється у (ве́ресень) і
закі́нчується в (сі́чень). 4. Дру́гий семе́стр почина́ється в (лю́тий) і закі́нчується
в (че́рвень). 5. Зимо́ві кані́кули почина́ються в (сі́чень) і закі́нчуються в
(лю́тий). 6. Лі́тні кані́кули почина́ються в (че́рвень) і закі́нчуються в (се́рпень).
7. Інозе́мні студе́нти почина́ють навча́ння на ПВ у (ве́ресень та жо́втень).
8. Зима́ почина́ється в (гру́день) і закі́нчується в (лю́тий). 9. Весна́ почина́ється
в (бе́резень) і закі́нчується в (тра́вень). 10. Лі́то почина́ється в (че́рвень) і
закі́нчується в (се́рпень).
Завдання 59 . Запишіть дати словами. Використовуйте таблицю 5.15 на
сторінці 118.
1. Навча́льний рік в Украї́ні почина́ється 1.09. 2. Студе́нти приї́хали в Украї́ну
6.10. 3. Нови́й рік почина́ється 1.01. 4. Навча́льний рік на ПВ закі́нчується
30.06. 5. Кані́кули почина́ються 25.03 і закі́нчуються 4.04. 6. Весна́ в Украї́ні
почина́ється 1.03. 7. Зима́ в Украї́ні почина́ється 1.12. 8. Дру́гий семе́стр
почина́ється 8.02.
Завдання 60. Випишіть із тексту 38 іменники з прийменниками. Визначте
відмінок іменників. Відновіть речення. Запишіть. Виконайте за зразком.
Зразо́к: поділя́ється на части́ни (в.4)
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Завдання 61. Повторіть використання фазових дієслів у синтаксичних
конструкціях (завдання 24). Вставте потрібне фазове дієслово в речення.
Почина́ти, почина́тися. 1. Навча́льний рік в Украї́ні … пе́ршого ве́ресня.
2. Мій ра́нок … о шо́стій годи́ні. 3. ПВ … працюва́ти у ве́ресні. 4. Банк …
працюва́ти о 9 годи́ні. 5. Пе́рша па́ра … о 8 годи́ні 15 хвили́н. 6. Інозе́мні
студе́нти … вивча́ти украї́нську мо́ву на ПВ. 7. Навча́ння інозе́много
студе́нта …на ПВ. 8. Дити́на …ходи́ти в оди́н рік. 9. Зима́ …в гру́дні.
10. Лі́тні кані́кули …в че́рвні. 11. Пе́рший семе́стр …у ве́ресні. 12. Коли́ …
дру́гий семе́стр?
Закі́нчувати, закі́нчуватися. 1. Навча́льний рік в університе́тах Украї́ни … в
ли́пні. 2. Заня́ття на ПВ … о 14 годи́ні 45 хвили́н. 3. Пе́рша па́ра … о 9
годи́ні 35 хвили́н. 4. Пе́рший семе́стр … в сі́чні. 5. Навча́ння на ПВ … в
че́рвні. 6. Пере́рва … че́рез п’ять хвили́н. 7. Банк … свою́ робо́ту о 18 годи́ні.
8. Виклада́ч … свій уро́к. 9. Уро́к … . 10. Декана́т … працюва́ти о 17 годи́ні.
Трива́ти, продо́вжувати. 1. Навча́льний рік в Украї́ні … 10 мі́сяців. 2. Ми ...
працюва́ти. 3. Па́ра … 80 хвили́н. 4. Пере́рва … 15 хвили́н. 5. Навча́льний день
… 8 годи́н. 6. Лі́тні кані́кули … 2 мі́сяці. 7. Інозе́мний студе́нт ... своє́ навча́ння
в меди́чному інститу́ті. 9. Виклада́ч ... уро́к. 10. Ко́жний семе́стр … 5 мі́сяців.
Завдання 62. Вставте у речення дієслова поділятися на або поділяти на.
1. Чоти́ри … на два. 2. Па́ра … на два уро́ки. 3. Навча́льний рік … на два
семе́стри. 4. Навча́льний ти́ждень …на шість днів. 5. Рі́чка Псел … мі́сто
Су́ми на дві части́ни. 6. Два́дцять … на п’ять. 7. Ніщо́ не … на нуль.
8. Навча́льний день … на чоти́ри па́ри. 9. Навча́льний семе́стр … на навча́льні
ти́жні.
Завдання 63. Розкрийте дужки. Повторіть закінчення іменників і
прикметників у родовому відмінку (в.2). Використовуйте таблиці на сторінках
103-105. Виконайте за зразком.
Зразо́к: навча́ння (інозе́мний студе́нт, інозе́мні студе́нти) – навча́ння
інозе́много студе́нта, навча́ння інозе́мних студе́нтів.
День (ти́ждень, мі́сяць), де́кілька (ти́жні, мі́сяці), навча́ння (інозе́мний
студе́нт, інозе́мні студе́нти, студе́нти-інозе́мці), план робо́ти (студе́нт та
виклада́ч, студе́нти та викладачі́), дру́га полови́на (навча́льний рік, лі́тні
кані́кули), ро́зклад (заня́ття, уро́ки), полови́на (пе́рший семе́стр, дру́гий
семе́стр), час (зимо́ві кані́кули, лі́тні кані́кули, навча́ння).
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Завдання 64. Розкрийте дужки.
1. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють де́кілька (навча́льні предме́ти). 2. На ПВ
почина́ється навча́ння (інозе́мні студе́нти). 3. Інозе́мні студе́нти приї́хали з
(рі́зні краї́ни) сві́ту. 4. Навча́льний ти́ждень поділя́ється на шість (навча́льні
дні). 5. У СумДУ́ де́кілька (студе́нтські гурто́житки). 6. Навча́льний день трива́є
ві́сім (навча́льні годи́ни). 7. Ли́пень і се́рпень – це час (лі́тні кані́кули).
8. Сього́дні ми ви́конали бага́то (важкі́ завда́ння).
Завдання 65 . Вставте дієслова. Прочитайте текст, розкажіть його.
Навча́льний день
Що таке́ навча́льний день? Навча́льний день – це час, коли́ студе́нти …
Навча́льний день на ПВ … вра́нці, о во́сьмій годи́ні п’ятна́дцять хвили́н і …
вдень, о чотирна́дцятій годи́ні со́рок п’ять хвили́н. Він … шість годи́н
три́дцять хвили́н. Навча́льний день … на чоти́ри па́ри. Па́ра … на два уро́ки.
Коли́ … па́ра, … пере́рва. Мале́нька пере́рва … п’ятна́дцять хвили́н. Вели́ка
пере́рва … со́рок п’ять хвили́н. Коли́ навча́льний день …, студе́нти
відпочива́ють. Уве́чері вони́ самості́йно … дома́шнє завда́ння або́ … з
викладаче́м. У п’я́тницю і субо́ту студе́нти здаю́ть ре́йтинги-контро́лі, а у
неді́лю відпочива́ють.
Завдання 66. Відновіть речення.
1. Навча́льний рік – це … 2. Кані́кули – це … 3. Навча́льний ро́зклад – це …
4. Лі́тні кані́кули бува́ють … 5. Узи́мку бува́ють … кані́кули. 6. Семе́стр – це …
7. Навча́льний рік … на де́сять мі́сяців. 8. Навча́льний рік … у ве́ресні.
9. Улі́тку бува́ють … кані́кули. 10. Інозе́мні студе́нти почина́ють … на ПВ.

Завдання 67. Об’єднайте речення за допомогою сполучників і або а.
1. Навча́льний рік трива́є де́сять мі́сяців. Навча́льний рік поділя́ється на два
семе́стри. 2. Зимові кані́кули трива́ють два ти́жні. Лі́тні кані́кули трива́ють два
мі́сяці. 3. Навча́льний рік – це час, коли́ студе́нти навча́ються. Кані́кули – це
час, коли́ студе́нти відпочива́ють. 4. Пе́рший семе́стр почина́ється пе́ршого
ве́ресня. Він трива́є п’ять мі́сяців. 5. Пе́рший семе́стр – це пе́рша полови́на
навча́льного ро́ку. Дру́гий семе́стр – це дру́га полови́на навча́льного ро́ку.
6. Пе́рший семе́стр почина́ється у ве́ресні або́ в жо́втні. Дру́гий семе́стр
почина́ється в сі́чні або в лю́тому.
Завдання 68. Об’єднайте речення за допомогою сполучника тому що.
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1. Мале́нькі кані́кули пі́сля пе́ршого семе́стру назива́ються зимо́вими. Мале́нькі
кані́кули бува́ють узи́мку.
2. Вели́кі кані́кули пі́сля дру́гого семе́стру
назива́ються лі́тніми. Вели́кі кані́кули бува́ють улі́тку. 3. У п’я́тницю студе́нти
та викладачі́ знайо́мляться з нови́м ро́зкладом. Навча́льний ро́зклад на ПВ
змі́нюється щоти́жня. 4. Усі́м студе́нтам подо́баються кані́кули. Кані́кули – це
час, коли́ студе́нти відпочива́ють.
Завдання 69. Відновіть, запишіть тексти. Прочитайте вголос декілька разів,
розкажіть. Запишіть тексти на диктофон. Прослухайте, проаналізуйте
помилки.
Навч день на ПВ
Навч день в ун-ті поч о 8 годи́ні 15 хвили́н і зак о 14 годи́ні 45 хвили́н. Ст
навч-cя 4 па́ри. П трив 80 хв і діл на 2 ур. Пі́сля зан-ть ст-ти обі́дають. По́тім
вони́ роб д/з. Зазвича́й ст роб д/з самості́йно. Але́ ст-ти част роб д/з ра́зом з
викл. У п’ят і суб ст-ти здаю́ть ре́йтинг-контро́лі, а у нед відпочива́ють.
Навч рік в ун-ті
Іноз ст поч своє́ навч на ПВ. Навч р – це час, коли́ ст-и навч-я. Навч р в Укр
поч-ся 1.09. Він зак-ся в 06. Навч р трив 10 міс і поділ на 2 сем. Сем – це
полови́на навч р. Ко́жний сем трив 5 міс. 1 сем поч-ся у 09 і зак-ся в 01. Пі́сля 1
сем у ст-ів мал кан. Це зимо́ві к, тому що вони́ був узи́мку. 2 сем поч-ся в 02 і
зак-ся в 06. Пі́сля 2 сем к трив 2 міс. Це лі́тні к, тому́ щ вони́ був улі́тку.
Завдання 70. Напишіть відповіді на запитання. Складіть текст. Прочитайте
його вголос декілька разів. Вивчіть.
1. Де почина́ють своє́ навча́ння інозе́мні студе́нти? 2. Що таке́ навча́льний рік?
3. Коли́ почина́ється навча́льний рік в Украї́ні? 4. Коли́ він закі́нчується?
5. Скі́льки ча́су він трива́є? 6. На що поділя́ється навча́льний рік? 7. Що таке́
семе́стр? 8. Скі́льки ча́су трива́є ко́жний семе́стр? 9. Коли́ почина́ється і коли́
закі́нчується пе́рший семе́стр? 10. Коли́ почина́ється і коли́ закі́нчується дру́гий
семе́стр? 11. Що таке́ кані́кули? 12. Які́ кані́кули бува́ють у студе́нтів пі́сля
пе́ршого семе́стру? 13. Скі́льки ча́су трива́ють зимо́ві кані́кули? 14. Які́
кані́кули бува́ють у студе́нтів пі́сля дру́гого семе́стру? 15. Скі́льки ча́су
студе́нти відпочива́ють улі́тку?
Завдання 71. Запишіть свою розповідь на диктофон. Проаналізуйте помилки.
Завдання 72. Складіть аналогічну розповідь про навчальний рік в університеті,
інституті, академії або школі, де ви навчалися. Запишіть текст. Вивчіть,
розкажіть.
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УРОК 3

НАЙВАЖЛИВІШИЙ
ПРЕДМЕТ
48
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3.1.Словник уроку
Завдання 1. Вивчіть слова уроку.
link
kerakli, kerakliroq
yodlash
talaffuz qilmoq

répondre

çağrışım.topluluk
önemli
öğrenmek
söylemek.telafüz
etmek
cevaplamak

parfaitement
géographie
dire, parler, raconter
fort
grammaire
s’étonner
économie
étudier

mükemmel
coğrafya
konuşmak
yüksek sesle
gramatik, gramer
şaşırmak
ekonomi
ilgilenmek

a`lo
geografiya
gapirmoq
baland
grammatika (imlo xato)
hayratlanmoq
iqtisod
shug`ullanmoq

retenir

aklinda tutmak

eslamoq, eslatmoq

poser des questions
se passionner

savol bermoq
vaqtini chog` o`tkazish

autre, autres

soru sormak
düşkün olmak
diğer(leri)

history

histoire

tarih

tarix

 تاريخ18

19 каза́ти

to say, to tell

dire, parler, raconter

konuşmak

gapirmoq

 أق ول19

20 кре́слення
21 легки́й
22 лише́, ті́льки

drawing
easy
only, just

dessin technique
facile
seulement, ne … que

çizim
kolay
sadece

chizmachilik
oson
faqat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

асоціа́ція
важли́вий
вивча́ти-ви́вчити
вимовля́ти-ви́
мовити
відповіда́тивідповісти́
відмі́нно
геогра́фія
говори́ти
го́лосно
грама́тика
дивува́тися
еконо́міка
займа́тися
запам’ято́вуватизапам’ята́ти
запи́туватизапита́ти
захо́плюватися
і́нший, і́нша,
і́нше, і́нші
істо́рія

association
important
to learn
to pronounce

liant
important,
importante
apprendre, étudier

to answer
excellent
geography
to say, to speak, to tell
loudly
grammar
to surprise
economics
to study
to memorize,
to remember
to ask questions
to be fond of
other, another

dire, prononcer
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javob bermoq

boshqa

جم ع ية
مهم
يدرس شيء
يتهجة

1
2
3
4

 يجاوب5
ممتاز
جغرافية
ي ت ك لم
ب صوت عال
قواعد
ينبهر
علم اإلقتصاد
يتدرب

6
7
8
9
10
11
12
13

 يحفظ14
 يسأل أسئلة15
 يهتم16
 آخر17

 تخطيط رسم20
 سهل21
 فقط22

23 літерату́ра
24 мело́дія

literature
melody, tune, ringtone

littérature
la mélodie

edebiyat
melodi

adabiyot
musiqa

25 мо́влення, мо́ва
26 напа́м’ять
нау́ковий стиль
27
мо́влення
не ті́льки…., але́
28
й (а й),
не лише́....., але́ й
29 необхі́дний
(а й)
30 ніко́ли
31 нічо́гo
32 особли́во
33 переклада́типерекла́сти
пови́нен, пови́
34 нна,
пови́нне, пови́нні
35 повто́рюватиподо́батися36 повтори́ти
37 сподо́батися
полі́тика

speech
by heart

discours, langage
par coeur
le langage
scientifique
pas seulement .., mais
aussi
nécessaire
jamais
rien
surtout,
particulièment
traduire

konuşma
ezbere

nutq
yoddan

bilim dili

nutqning ilmiy uslubi

sadece bu degil ve.

faqat u emas…,balki va

 ليس فقط والكن28

kerakli
hech qachon
hech nima
asosan
tarjima qilmoq

شيء مطلوب
ابدا
ال شيء
باألخص
يترجم
يجب
عليه,عليها,عليه
 يكرر,ميعيد
يعجب
س يا سة
ت ح تاج

scientific style of speech
not only…but also
necessary
never
nothing
Especial
to translate

devrait, devraient
répéter
aimer, se plaîre
politique
besoin

lazım
asla. hiçbirzaman
hiçbirşey
özellikle
çevirmek, tercüme
etmek
zorunlu(-meli,malı)
tekrarlamak
beğenmek
siyaset
gerek

38

потрі́бно

must
ly
to repeat
to like
politics, policy
need, have to

39

пра́вильно

correct, right

juste, correctement

doğru

to`gri

to work
subject
glad
different
rhythm

travailler
matière
content, contente
tents, contentes
différent, différente
le rythme
développement du
langage
comprendre
communiquer

çalışmak
ders
memnun(mutluluk)
farklı
ritim
dil gelişimi

ish
fan
mamnun
har xil, farqli
ritmini
nutqning rivojlanishi

anlamak
haberleşmek
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tushunmoq
muloqot qilmoq, habarlashmoq

працюва́ти
предме́т
ра́дий, ра́да, ра́ді
рі́зний, рі́зні
ритм
ро́звиток мо́
45
влення
46 розумі́ти-зрозумі́
47 ти
спілкува́тися
40
41
42
43
44

speech development
to understand
to communicate with

qilish lozim, shart
qaytarmoq, takrorlamoq
yoqtirmoq, yoqtirish
siyosat
kerak

 مطالعة23
 حنال ل24
 أسلوب التعبير25
 يحفظ غيبا26
علم أسلوب
27
التعبير

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

 صحيح39
ال عمل
موضوع
سعيد
مختلف
إي قاع
تمرين أسلوب
التعبير
يفهم
يتكلم

40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

самості́йно
си́льний
складни́й
скоромо́вка
слу́хати
співа́ти-заспіва́ти
споча́тку
спи́сок
ти́хо
ува́жно
фоне́тика
ціка́витися
чудо́во
чу́ти-почу́ти
чита́ти –
прочита
шви́дко ́ ти
шлях
щоде́нно, щодня́

independently, by
yourself
strong
difficult
tongue twister, patter
to listen
to sing
at first
list, listing
quiet
attentively
phonetics
to be interested in
excellent
to hear
to read
quickly
way
everyday

indépendamment
fort, forte
difficile
tongue-twister
écouter
chanter
d’abord
liste
calme
attentivement
phonétique
s’intéresser
parfaitement
entendre
lire
rapidement
chemin
chaque jour

kendi başına
güçlü
zor
pıtırtı
dinlemek
şarkı
başlangıç
liste, cetvel
sessiz
dikkatlice
fonetik
merak etmek
mükemmel
duymak
okumak
hızlı
yol
hergün
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o`zboshimchalik
kuchli
murakkab
patter
eshitmoq
kuylash
boshidan
ro'yxati
sokin
diqqatli
fonetika
qiziqmoq
a`lo
eshitish
o`qimoq
tez
yo'l
kundalik

بمفردك
قوي
ص عب
ط قطق
يسمع
ال غ ناء
من البداية
ق ائ مة
هادئ ة
بإنتباه
علم األصوات
يهتم
رائع
سماع
يقرأ
ب سرعة
ال طري قة
كل يوم
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

3. 2. Мовленнєвий практикум
Завдання 2. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте назви навчальних
предметів, які іноземні студенті вивчають на підготовчому відділенні.
Предме́т, предме́ти, навча́льні предме́ти, украї́́нська мо́ва, росі́йська мо́ва,
фоне́тика, грама́тика, ро́звиток мо́влення, науко́вий стиль мо́влення,
матема́тика, фі́зика, біоло́гія, хі́мія, креслення, інформа́тика, геогра́фія,
істо́рія, еконо́міка, літерату́ра.
Завдання 3. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте дієслова.
Вивча́ти-ви́вчити. Вивча́ти що, вивча́ю що, вивча́єш що, вивча́ють що.
Вивча́ти украї́нську мо́ву, вивча́є грама́тику, вивча́ють фі́зику, вивча́ли
науко́вий стиль мо́влення.
Подо́батися. Подо́бається кому́, мені́ подо́бається, йому́ подо́бається, нам
подо́бається, студе́нтам подо́баються. Він подо́бався мені́, вона подо́балася тобі́,
воно́ подо́балося їм, вони́ подо́балися вам.
Займа́тися. Займа́тися чим, займа́юся чим, займа́ємося чим, займа́ються чим,
чим він займа́вся, чим вона́ займа́лася, чим вони́ займа́лися. Займа́тися фі́зикою,
займа́юся істо́рією, займа́ємося хі́мією, займа́ються кре́сленням, займа́вся
матема́тикою, займа́лася спо́ртом, займа́лися грама́тикою.
Ціка́витися. Ціка́витися чим, ціка́влюся чим, ціка́виться чим, ціка́вимося чим,
він ціка́вився чим, вона́ ціка́вилася чим, вони́ ціка́вилися чим.
Ціка́витися істо́рією, ціка́влюся літерату́рою, ціка́виться біоло́гією,
ціка́вимося медици́ною, ціка́вився матема́тикою, ціка́вилася інозе́мною
мо́вою, ціка́вилися украї́нською мо́вою.
Захо́плюватися. Захо́плюватися чим, захо́плююся чим, захо́плюємося чим,
захо́плюєшся чим, він захо́плювався чим, вона́ захо́плювалася чим, вони́
захо́плювалися чим. Захо́плюватися фі́зикою, захо́плююся істо́рією,
захо́плюємося хі́мією, захо́плюються украї́нською мо́вою, захо́плювався
матема́тикою, захо́плювалася спо́ртом, захо́плювалися грама́тикою.
Завдання 4. Змініть дієслова у теперішньому, минулому і майбутньому часі.
Використовуйте таблицю 5.10 на сторінці 113.
Вивча́ти, ви́вчити, займа́тися, подо́батися; захо́плюватися; ціка́витися.
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Завдання 5. Проаналізуйте таблицю. Запам’ятайте вживання дієслів уроку
в синтаксичних конструкціях.
хто? (в.1)

вивча́є - ви́вчить

Таблиця 3. 2. 1
кого́, що? (в. 4)

Студе́нти вивча́ють біоло́гію. Ми ви́вчимо украї́нську мо́ву.
кому́? (в.3)

подо́бається - сподо́бається

хто, що? (в.1),
що роби́ти?

Мені́ подо́бається літерату́ра. Студе́нтам подо́бається вчи́тися.
хто? (в.1)

займа́ється, захо́плюється, ціка́виться

чим? (в.5)

Студе́нти ціка́вляться (займа́ються, захо́плюються) спо́ртом.
Завдання 6. Повторіть закінчення іменників у орудному відмінку (в.5).
Використовуйте відмінкові таблиці на сторінках 103-105.
Завдання 7. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте та відповідайте за
зразком.
А. 1. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють украї́нську мо́ву? 2. На ПВ інозе́мні
студе́нти вивча́ють біоло́гію та хі́мію? 3. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють
фі́зику і матема́тику? 4. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють істо́рію і
літерату́ру? 5. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють інформа́тику та еконо́міку?
6. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють анато́мію? 7. Ви вивча́єте
мікробіоло́гію на ПВ?
Б. 1. Вам подо́бається біоло́гія? 2. Інозе́мним студе́нтам подо́бається
інформа́тика? 3. Тобі́ подо́бається істо́рія? 4. Вам подо́бається украї́нська
мо́ва? 5. Вам подо́бається навча́тися? 6. Інозе́мним студе́нтам подо́бається
медици́на? 7. Тобі́ подо́бається матема́тика?
В. 1. Ти захо́плюєшся матема́тикою? 2. Ти захо́плюєшся спо́ртом? 3. Ти
захо́плюєшся хі́мією? 4. Ви захо́плюєтеся медици́ною? 5. Ви захо́плюєтеся
біоло́гією? 6. Ви захо́плюєтеся еконо́мікою? 7. Інозе́мні студе́нти
захо́плюються футбо́лом? 8. Інозе́мні студе́нти захо́плюються те́хнікою?
Г. 1. Ти ціка́вишся істо́рією? 2. Ти ціка́вишся полі́тикою? 3. Ти ціка́вишся
геогра́фією? 4. Ви ціка́витеся медици́ною? 5. Ви ціка́витеся літерату́рою?
6. Ви ціка́витеся те́хнікою? 7. Інозе́мні студе́нти ціка́вляться спо́ртом? 8. Ти
бага́то займа́єшся? 9. Ти щоде́нно займа́єшся спо́ртом? 10. Ти займа́єшся
матема́тикою? 11. Ви займа́єтеся самості́йно? 12. Ти щоде́нно займа́єшся
самості́йно украї́нською мо́вою?
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Завдання 8. Відповідайте за зразком.
Зразо́к. Ви вивча́єте матема́тику? Тобі́ подо́бається цей предме́т? – Так, ми
вивча́ємо матема́тику, і мені́ подо́бається матема́тика. Так, ми вивча́ємо
матема́тику, але́ мені́ не подо́бається матема́тика.
1. Ви вивча́єте хі́мію. Тобі́ подо́бається цей предме́т? 2. Ви вивча́єте
грама́тику. Тобі́ подо́бається цей предме́т? 3. Ви вивча́єте ро́звиток мо́влення.
Тобі́ подо́бається цей предме́т? 4. Ви вивча́єте біоло́гію. Тобі́ подо́бається цей
предме́т? 5. Ви вивча́єте хі́мію. Ти захо́плюєшся хі́мією? 6. Ви вивча́єте
матема́тику. Ти захо́плюєшся матема́тикою? 7. Ви вивча́єте фі́зику. Ти
захо́плюєшся фі́зикою? 8. Ви вивча́єте біоло́гію. Ти захо́плюєшся біоло́гією?
9. Ви вивча́єте інформа́тику. 10. Ти ціка́вишся інформа́тикою? 11. Ви
вивча́єте матема́тику. Ти ціка́вишся матема́тикою? 12. Ви вивча́єте фі́зику. Ти
ціка́вишся фі́зикою? 13. Ви вивча́єте біоло́гію. Ти ціка́вишся біоло́гією?
Завдання 9. Запитуйте, відповідайте на запитання за зразком.
Використовуйте слова – назви навчальних предметів із завдання 2.
Зразо́к. Ти вивча́єш хі́мію. Тобі́ подо́бається хі́мія? – Ні, я не захо́плююся
хі́мією. Мені́ не подо́бається хі́мія. Я ціка́влюся матема́тикою.
Завдання 10. Відповідайте на запитання Запитуйте за
Використовуйте слова – назви навчальних предметів із завдання 2.

зразком.

А. 1. Які́ предме́ти вивча́ють інозе́мні студе́нти на ПВ? 2. Які́ предме́ти
інозе́мні студе́нти не вивча́ють на ПВ? 3. Ви зна́єте, які́ предме́ти інозе́мні
студе́нти бу́дуть вивча́ти у меди́чному інститу́ті? 4. Ви зна́єте, які́ предме́ти
інозе́мні студе́нти бу́дуть вивча́ти на економі́чному факульте́ті? 5. Ви зна́єте,
які́ предме́ти інозе́мні студе́нти бу́дуть вивча́ти на інжене́рному факульте́ті?
6. Які́ предме́ти ти вивча́в у шко́лі? 7. Ти зна́єш, які́ предме́ти ти бу́деш
вивча́ти в цьо́му ро́ці? 8. Ти зна́єш, які́ предме́ти ти бу́деш вивча́ти в
насту́пному ро́ці? 9. Які́ предме́ти ти вивча́в у мину́лому ро́ці? 10. Ти знаєш, які́
предме́ти ви вивча́ли в пе́ршому семе́стрі? 11. Ти зна́єш, які́ предме́ти ви бу́дете
вивча́ти в дру́гому семе́стрі?
Б. 1. Які́ предме́ти тобі́ подо́баються? 2. Які́ предме́ти тобі́ не подо́баються?
3. Які́ предме́ти тобі́ подо́балися в шко́лі? 4. Які́ предме́ти тобі́ не подо́балися в
шко́лі? 5. Чим ти захо́плюєшся? 6. Чим ти захо́плювався, коли́ навча́вся в
шко́лі? 7. Чим ти ніко́ли не захо́плювався? 8. Чим ти ціка́вився, коли́ навча́вся в
шко́лі? 9. Чим ти ніко́ли не ціка́вився? 10. Чим ти ціка́вишся?
Завдання 11. Слухайте речення. Трансформуйте їх за зразком. Використовуйте
сполучники не лише,... але(а) й, не тільки,... але(а) й. Говоріть за зразком.
Зразо́к. На ПВ студе́нти вивча́ють матема́тику. На ПВ студе́нти вивча́ють
біоло́гію. На ПВ студе́нти вивча́ють не ті́льки матема́тику, але́ й біоло́гію.
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1. Студе́нти займа́ються з викладаче́м. Студе́нти займа́ються самості́йно.
2. І́гор захо́плюється літерату́рою. Він захо́плюється геогра́фією. 3. Інозе́мні
студе́нти вивча́ють украї́нську мо́ву на ПВ. Інозе́мні студе́нти вивча́ють
украї́нську мо́ву в меди́чному інститу́ті. 4. На пе́ршому курсі інозе́мні
студе́нти бу́дуть слу́хати ле́кції украї́нською. На пе́ршому ку́рсі вони́ бу́дуть
відповіда́ти на запита́ння викладача́ украї́нською. 5. Макси́м зна́є украї́нську
мо́ву. Він зна́є англі́йську мо́ву. 6. Інозе́мні студе́нти до́бре навча́ються.
Інозе́мні студе́нти до́бре відпочива́ють. 7. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють
украї́нську мо́ву. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють і́нші предме́ти.
8. Украї́нська мо́ва – важли́вий предме́т. Украї́нська мо́ва – ціка́вий предме́т.
9. Інформа́тика – ціка́вий предме́т. Інформа́тика – потрі́бний предме́т.
Завдання 12. Запитуйте, відповідайте на запитання за зразком.
Використовуйте слова – назви навчальних предметів із завдання 2.
Зразо́к. Ти за́раз вивча́єш ті́льки украї́нську мо́ву? – Ні, я вивча́ю не лише́
украї́нську мо́ву, але́ й і́нші предме́ти.
Завдання 13. Прослухайте діалог, складіть аналогічний.
Зразо́к. – Яки́й предме́т тобі́ подо́бається?
– Мені́ подо́бається біоло́гія.
– Ти захо́плюєшся ті́льки біоло́гією?
– Ні, я захо́плююсь не лише́ біоло́гією, а й хі́мією.
Завдання 14. Слухайте речення. Повторіть їх. Запам’ятайте, запишіть по
пам'яті.
На ПВ ми вивча́ємо рі́зні предме́ти: украї́нську мо́ву та матема́тику, біоло́гію та
хі́мію, інформа́тику та фі́зику. Мені́ ду́же подо́бається матема́тика.
Завдання 15. Повторіть утворення прикметників вищого та найвищого
ступенів (таблиця 5.7 на сторінці 108). Говоріть, запитуйте, відповідайте за
зразком.
Зразо́к 1. Іра́к – краси́ва краї́на. Ви зго́дні? – Так, я зго́ден (зго́дна). Іра́к – одна́
з найкрасиві́ших краї́н сві́ту.
1. Украї́нська мо́ва – важли́вий предме́т. 2. Украї́нська мо́ва – ціка́вий предме́т.
3. Украї́нська мо́ва – важки́й предме́т. 4. Украї́нська мо́ва – потрі́бний предме́т.
5. Фі́зика – важки́й предме́т. 6. Біоло́гія – ціка́вий предме́т. 7. Хі́мія – важли́вий
предме́т. 8. Інформа́тика – потрі́бний предме́т. 9. Це молоди́й університе́т.
10. Сумськи́й держа́вний університе́т – вели́кий. 11. Сумськи́й держа́вний
університе́т – відо́мий.
Зразок 2. Іра́к – некраси́ва краї́на. Ви зго́дні? – Ні, я не зго́ден (не зго́дна). Це не
так. Я вважа́ю, що Іра́к – одна́ з найкраси́віших краї́н сві́ту.
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1. Украї́нська мо́ва – неважли́вий предме́т. 2. Украї́нська мо́ва – неціка́вий
предме́т. 3. Украї́нська мо́ва – легки́й предме́т. 4. Фі́зика – легки́й предме́т.
5. Біоло́гія – неціка́вий предме́т. 6. Це стари́й університе́т. 7. Сумськи́й
держа́вний університе́т – мале́нький. 8. Сумськи́й держа́вний університе́т –
невідо́мий.
Завдання 16. Повторюйте речення за викладачем. Останній варіант запишіть.
Вивчіть.
Украї́нська мо́ва – оди́н із предме́тів. Украї́нська мо́ва – оди́н із важли́вих
предме́тів. Украї́нська мо́ва – оди́н із найважливі́ших предме́тів. Украї́нська
мо́ва – оди́н із найважливі́ших предме́тів на ПВ. Украї́нська мо́ва – оди́н із
найважливі́ших предме́тів на підгото́вчому відді́ленні.
Завдання 17. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте дієслова, які позначають
навчальні дії.
Слу́хати. Слу́хати кого́, слу́хати що, слу́хаю текст, слу́хають викладача́,
слу́хає ува́жно, слу́хали неува́жно. Слу́хай! Слу́хайте!
Повто́рювати-повтори́ти.
Повто́рювати
що,
повто́рюю
дієслова́,
повто́рюєш відмі́нки, повто́рюють уро́к, повто́рювали нові́ слова́. Повтори́ти,
повторю́, повто́риш, повто́рять. Повторю́ дієслова́, повто́риш відмі́нки,
повто́рять ще раз, повтори́в уро́к. Повто́рюй! Повто́рюйте! Повтори́! Повторі́ть!
Чита́ти-прочита́ти. Чита́ю текст, чита́ємо фра́зи, чита́ють украї́нською,
чита́є шви́дко, чита́ли пові́льно. Чита́йте! Прочита́йте!
Відповіда́ти. Відповіда́ти на що, відповіда́ю на запита́ння, відповіда́єш на
запита́ння до́бре, відповіда́ють на запита́ння пра́вильно. Відповіда́й!
Відповіда́йте! Да́йте ві́дповідь!
Пита́ти-спита́ти. Пита́ти кого́, пита́ти про що, пита́ю ба́тька, пита́єш про
ро́зклад, спита́ли батькі́в. Пита́й! Пита́йте! Спита́й! Спита́йте!
Запи́тувати-запита́ти. Запи́тувати кого́, запи́тувати про що. Запита́ти кого,
запита́ти про що. Запи́тую викладача́, запита́ю водія́, запи́тує украї́нською,
запита́є украї́нською, запи́тують дру́зів, запита́ють батькі́в, запи́туєш
пра́вильно, запита́єш пра́вильно. Запи́туй! Запи́туйте! Запита́й! Запита́йте!
Мо́жна запита́ти?
Завдання 18. Змініть дієслова у теперішньому, минулому і майбутньому часі.
Використовуйте таблицю 5.10 на сторінці 113.
Слу́хати, чита́ти, повто́рювати, відповіда́ти, запи́тувати, запита́ти, повтори́ти.
Завдання 19. Підтвердіть інформацію або заперечте.
1. Усі́ інозе́мні студе́нти за́вжди ува́жно слу́хають украї́нську мо́ву.
2. Потрі́бно повто́рювати нові́ слова́ щодня́. 3. Ми завжди́ пра́вильно
повто́рюємо нові́ украї́нські слова́. 4. Студе́нти споча́тку слу́хають слова́, а
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лише́ по́тім повто́рюють. 5. Інозе́мний студе́нт пови́нен щодня́ чита́ти
украї́нською. 6. Виклада́ч запи́тує пові́льно та го́лосно, а студе́нти
відповіда́ють ти́хо і шви́дко. 7. Студе́нти пови́нні відповіда́ти на запита́ння
викладача́. 8. Виклада́ч пови́нен відповіда́ти на запита́ння студе́нта. 9. Ти
відповіда́єш на запита́ння. 10. Студе́нти споча́тку повто́рюють, а лише́
по́тім слу́хають. 11. Тобі́ подо́бається запи́тувати, але́ тобі́ не подо́бається
відповіда́ти на запита́ння. 12. Не тре́ба відповіда́ти на запита́ння викладача́.
13. На уро́ках студе́нти не запи́тують. Запи́тує ті́льки виклада́ч. 14. Студе́нти
пога́но відповіда́ють на запита́ння викладача́, якщо́ слу́хають неува́жно.
Завдання 20. Відповідайте на запитання, запитуйте за зразком.
1. Кого́ студе́нти слу́хають на уро́ці? 2. Що студе́нти слу́хають на уро́ці
украї́нської мо́ви? 3. Як студе́нти слу́хають украї́нську? 4. Що повто́рюють
студе́нти? 5. Як вони́ повто́рюють зву́ки, слова́, фра́зи? 6. Що чита́ють
інозе́мні студе́нти? 7. Як вони́ чита́ють украї́нською? 8. Як ча́сто інозе́мні
студе́нти пови́нні чита́ти украї́нські те́ксти? 9. Кому́ студе́нти відповіда́ють на
уро́ці? 10. Як студе́нти відповіда́ють на запита́ння викладача́? 11. Студе́нт
пови́нен відповіда́ти на запита́ння викладача́? 12. Виклада́ч пови́нен
відповіда́ти на запита́ння студе́нта? 13. Хто запи́тує на уро́ках? 14. Як
запи́тують студе́нти? 15. Як запи́тує виклада́ч? 16. Студе́нт пови́нен
запи́тувати на уро́ках? 17. Ти пови́нен щодня́ слу́хати украї́нську? 18. Ти
пови́нен щодня́ чита́ти украї́нською? 19. Ти пови́нен щодня́ повто́рювати нові́
украї́нські слова́? 20. Тобі́ подо́бається відповіда́ти на запита́ння? 21. Тобі́
подо́бається запи́тувати?
Завдання 21. Скажіть, що каже викладач. Виконуйте за зразком.
Зразо́к. Якщо́ потрі́бно слу́хати но́ві слова́, виклада́ч гово́рить: “Будь ла́ска,
слу́хайте!”
1. Якщо́ необхі́дно повтори́ти нову́ фра́зу, виклада́ч гово́рить:... 2. Якщо́
студе́нти пови́нні чита́ти текст, виклада́ч гово́рить:... 3. Якщо́ студе́нти
пови́нні відповіда́ти на запита́ння, виклада́ч про́сить:... 4. Якщо́ студе́нт
пога́но повтори́в нове́ сло́во, виклада́ч про́сить:... 5. Якщо́ студе́нт запи́тує
ти́хо, виклада́ч про́сить його́:... 6. Якщо́ студе́нти пови́нні запи́тувати, виклада́ч
гово́рить:...7. Якщо́ студе́нти повто́рюють ду́же шви́дко, виклада́ч гово́рить:...
Завдання 22. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте дієслова, які позначають
навчальні дії.
Розумі́ти-зрозумі́ти. Розумі́ти, зрозумі́ти що, розумі́ти, зрозумі́ти кого́,
розумі́ю слова́, розумі́ємо викладача́, розумі́ємо украї́нську, все розумі́є,
нічо́го не розумі́ють.
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Запам’ято́вувати-запам'ята́ти.
Запам’ято́вувати,
запам'ята́ти
що,
запам’ято́вувати, запам'ята́ти кого́, Запам’ято́вую бу́кви, запам’ято́вуєш
зву́ки, запам’ято́вують ро́зклад, запам’ято́вували на́зви. Запам’ято́вуй!
Запам’ято́вуйте! Запам'ята́ю текст, запам'ята́ємо дру́зів, запам'ята́ють усі́,
запам'ята́в пога́но, нічо́го не запам'ята́ли.
Завдання 23. Підтвердіть інформацію або заперечте.
1. Усі́ інозе́мні студе́нти ПВ до́бре розумі́ють украї́нську. 2. Споча́тку
інозе́мні студе́нти нічо́го не розумі́ють украї́нською. 3. Ми не розумі́ємо
викладача́, тому́ що він гово́рить шви́дко і ти́хо. 4. Запам’ято́вувати украї́нські
слова́ ду́же ва́жко. 5. Ми все розумі́ємо. 6. Викладачі́ не розумі́ють нас. 7. Ми
щодня́ запам’ято́вуємо нові́ украї́нські слова́. 8. Інозе́мні студе́нти
запам’ято́вують нові́ украї́нські слова́ самості́йно. 9. Усі інозе́мні студе́нти
до́бре запам'ята́ли свій пе́рший день в Украї́ні. 10. Якщо́ інозе́мний студе́нт не
розумі́є фра́зу, він не мо́же її́ запам'ята́ти. 11. Ви вже непога́но розумі́єте
украї́нську. 12. Якщо́ інозе́мний студе́нт щодня́ слу́хає украї́нську, він бу́де
до́бре розумі́ти викладача́. 13. Ви пога́но запам’ято́вуєте да́ти. 14. Інозе́мний
студе́нт пови́нен щодня́ запам’ято́вувати 15 нови́х украї́нських слів.
Завдання 24. Відповідайте на запитання, запитуйте за зразком.
1. Як ти розумі́єш украї́нську? 2. Ти розумі́єш украї́нську? 3. Як ви розумі́єте
викладача́? 4. Як ти розумі́єш англі́йську? 5. Ти до́бре розумі́єш украї́нську
грама́тику? 6. Як ти розумі́єш фі́зику? 7. Як ти запам’ято́вуєш нові́ слова́?
8. Ви шви́дко запам’ято́вуєте нову́ інформа́цію? 9. Ви запам'ята́ли, як зва́ти
викладача́? 10. Ти запам'ята́в свою́ нову́ адре́су? 11. Ви запам'ята́ли доро́гу до
це́нтру? 12. Ви розумі́єте мої́ запита́ння? 13. Як ви запам'ята́ли украї́нський
алфаві́т? 14. Скі́льки украї́нських слів ви вже запам'ята́ли? 15. Ви завжди́
розумі́єте свої́ помилки́?
Завдання 25. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте дієслова, які позначають
навчальні дії.
Спілкува́тися. Спілкува́тися з ким, спілкува́тися яко́ю мо́вою. Спілку́юся
украї́нською, спілку́єшся з дру́гом, спілку́ємося з дру́зями, бага́то
спілкува́вся, спілкува́лася рі́дною мо́вою. Спілку́йся! Спілку́йтесь!
Говори́ти-сказа́ти. Говори́ти з ким, говори́ти-сказа́ти кому, говори́тисказа́ти про що. Говорю́ з викладаче́м, гово́риш із бра́том, гово́рять
украї́нською, гово́римо по телефо́ну, Говори́в, говори́ла, говори́ли. Говори́
пові́льно! Говорі́ть украї́нською! Скаже́ студе́нтам, ска́же про ро́зклад, скажі́мо
ра́зом, ска́жуть мені́. Сказа́в, сказа́ла, сказа́ли. Скажи́, будь ла́ска! Скажіть, будь
ла́ска!
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Каза́ти. Каза́ти кому́, каза́ти що, каза́ти про що. Каже́ пра́вду, ка́жеш
батька́м, ка́же викладаче́ві, ка́жемо про дру́зів, ка́жуть украї́нською. Каза́в,
каза́ла, каза́ли. Кажи́ го́лосно, кажі́ть студе́нтам.
Завдання 26. Проаналізуйте мовну інформацію.
говори́ти пра́вду = каза́ти пра́вду
говорі́ть украї́нською = кажі́ть украї́нською
говори́ дру́зям = кажи́ дру́зям
Завдання 27. Підтвердіть інформацію або заперечте.
1.Усі́м інозе́мним студе́нтам подо́бається говори́ти украї́нською, подо́бається
спілкува́тися украї́нською. 2. Ви гово́рите украї́нською, спілку́єтеся
украї́нською лише́ на уро́ці. 3. Виклада́ч не гово́рить з на́ми украї́нською, не
спілку́ється з на́ми украї́нською. 4. Ви ніко́ли не гово́рите рі́дною мо́вою, не
спілку́єтеся рі́дною мо́вою. 5. Інозе́мні студе́нти не спілку́ються в інтерне́ті
украї́нською. 6. Студе́нти вже непога́но гово́рять украї́нською і до́бре її́
розумі́ють. 7. На уро́ці украї́нської мо́ви інозе́мні студе́нти ніко́ли не
гово́рять рі́дною мо́вою, не спілку́ються рі́дною мо́вою. 8. Ти гово́риш,
спілку́єшся туре́цькою, англі́йською, росі́йською.
Завдання 28. Відповідайте на запитання, запитуйте за зразком.
1. Скажі́ть, будь ла́ска, ви спілку́єтеся украї́нською? 2. Скажі́ть, будь ла́ска, ви
спілку́єтеся украї́нською ті́льки на уро́ці? 3. Скажі́ть, будь ла́ска, ви
спілку́єтеся украї́нською в інтерне́ті? 4. Скажи́, будь ла́ска, як ча́сто ти
спілку́єшся з батька́ми? 5. Скажи́, будь ла́ска, яки́ми мо́вами ти спілку́єшся?
6. Скажи́, будь ла́ска, як ти гово́риш украї́нською? 7. Скажі́ть, будь ла́ска,
яко́ю мо́вою вам подо́бається спілкува́тися? 8. Скажі́ть, будь ла́ска, як
гово́рить ваш виклада́ч? 9. Скажи́, будь ла́ска, ти спілку́єшся украї́нською з
дру́зями? 10. Скажи́, будь ла́ска, тобі́ подо́бається спілкува́тися?
Завдання 29. Слухайте, повторюйте, запам’ятовуйте дієслова, які позначають
навчальні дії.
Писа́ти-написа́ти. Писа́ти, написа́ти що, писа́ти, написа́ти кому́. Пишу́,
напишу́ бу́кви, пи́шемо, напи́шемо батька́м, пи́шете, напи́шете дикта́нт,
пи́шуть, напи́шуть ре́чення. Писа́в, написа́в, писа́ла, написа́ла, писа́ли,
написа́ли. Пиши́ украї́нською! Пиші́ть украї́нською! Напиши́ ре́чення!
Напиші́ть батька́м!
Вимовля́ти. Вимовля́ти що, вимовля́ю зву́ки, вимовля́єш фра́зи, вимовля́ємо
ра́зом, вимовля́ють пра́вильно. Вимовля́в, вимовля́ла, вимовля́ли. Вимовля́й
го́лосно! Вимовля́йте пра́вильно!
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Переклада́ти-перекла́сти. Переклада́ти, перекла́сти що, переклада́ю слова́,
переклада́єш те́ксти, переклада́ють ві́рші, переклада́ємо ре́чення. Переклада́в,
переклада́ла, переклада́ли. Переклада́й! Переклада́йте! Перекладу́ фра́зи,
перекладе́ш украї́нською, перекладу́ть пра́вильно. Перекла́в, перекла́ла,
перекла́ли. Переклади́! Перекладі́ть!
Завдання 30. Підтвердіть інформацію або заперечте.
1. Інозе́мні студе́нти пови́нні до́бре писа́ти украї́нською. 2. Не тре́ба бага́то
писа́ти украї́нською, тре́ба бага́то спілкува́тися. 3. Студе́нти щодня́ пи́шуть нові́
украї́нські слова́. 4. На уро́ці ми пи́шемо небага́то, але́ бага́то пи́шемо вдо́ма.
5. Ви пови́нні переклада́ти те́ксти украї́нською. 6. Ми переклада́ємо
до́бре та шви́дко. 7. Студе́нти-інозе́мці споча́тку переклада́ють нові́ украї́нські
слова́, а по́тім пи́шуть. 8. Студе́нти-інозе́мці вже непога́но пи́шуть украї́нською
і до́бре переклада́ють. 9. Інозе́мні студе́нти вимовля́ють украї́нські зву́ки,
склади́ і слова́. 10. Виклада́ч вимовляє украї́нські зву́ки і слова́ пові́льно та
го́лосно. 11. Ви пови́нні вимовля́ти слова́ пра́вильно. 12. Споча́тку студе́нти
ува́жно слу́хають украї́нські зву́ки, а по́тім вимовля́ють. 13. Ва́жко вимовля́ти
украї́нський звук [и]. 14. Студе́нти ча́сто непра́вильно вимовля́ють украї́нський
звук [ж]. ?
Завдання 31. Відповідайте на запитання, запитуйте за зразком.
1. Як ти пи́шеш украї́нською? 2. Що ти пи́шеш на уро́ці? 3. Ти пи́шеш
ру́чкою або́ олівце́м? 4. Що ти вимовля́єш на уро́ках? 5. Як ти вимовля́єш
украї́нські зву́ки? 6. Що ти переклада́єш щодня́? 7. Як ти переклада́єш
украї́нські те́ксти? 8. Ти переклада́єш зі словнико́м? 9. Ти вчи́шся пра́вильно
вимовля́ти украї́нські зву́ки? 10. Ти щодня́ пи́шеш нові́ украї́нські слова́?
11. Інозе́мні студе́нти пови́нні писа́ти украї́нською щодня́? 12. Ти
переклада́єш украї́нські те́ксти щодня́? 13. Ти працю́єш зі словнико́м? 14. Ти
пра́вильно вимовля́єш украї́нські зву́ки [и] та [ж]? 15. Ти переклада́єш
самості́йно? 16. Ти пра́вильно вимовля́єш сло́во "табли́ця"? 17. Як виклада́ч
вимовля́є слова́? 18. Яки́й украї́нський звук ти вимовля́єш пога́но? 19. Як ти
пови́нен вимовля́ти украї́нські зву́ки? 20. Як ви пови́нні писа́ти украї́нською?
21. Що таке́ "ща́стя"? Перекладі́ть!
Завдання 32. Скажіть, що каже викладач. Виконуйте за зразком.
Зразо́к. Якщо́ потрі́бно переклада́ти нові́ слова́, виклада́ч ка́же: "Студе́нти,
переклада́йте!"
1. Якщо́ необхі́дно написа́ти нову́ фра́зу, виклада́ч ка́же: ... 2. Якщо́ студе́нти
пови́нні вимовля́ти зву́ки пра́вильно, виклада́ч ка́же: ... 3. Якщо́ студе́нти
пови́нні запам'ята́ти нову́ інформа́цію, виклада́ч про́сить: ... 4. Якщо́ студе́нт
пога́но вимовля́є нове́ сло́во, виклада́ч про́сить: ... 5. Якщо́ студе́нт гово́рить
ти́хо, виклада́ч про́сить його́: ... 6. Якщо́ на уро́ці студе́нти спілку́ються рі́дною
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мо́вою, виклада́ч ка́же: ... 7. Якщо́ студе́нти пови́нні вдо́ма перекла́сти і
запам'ята́ти нові́ слова́, виклада́ч ка́же: ...
Завдання 33. Змініть дієслова у теперішньому, минулому і майбутньому часі.
Використовуйте таблицю 5.10 на сторінці 113 .
Розумі́ти, переклада́ти, перекла́сти, вимовля́ти, писа́ти, говори́ти, каза́ти,
спілкува́тися, запам’ято́вувати, запам'ята́ти.
Завдання 34. Проаналізуйте таблицю. Запам’ятайте вживання дієслів, які
позначають навчальні дії у синтаксичних конструкціях .
Таблиця 3.2.2
НДВ-ДВ

запита́ння

зразо́к

слу́хати-прослу́хати
розумі́ти-зрозумі́ти
запам’ято́вувати-запам'ята́ти

що
кого́

фра́зи
викладача́

запи́тувати-запита́ти

кого́
про ко́го
про що

повто́рювати-повтори́ти
чита́ти-прочита́ти
писа́ти-написа́ти
вимовля́ти-ви́мовити
переклада́ти-перекла́сти

що

викладача́
про ньо́го
про сло́во
дієслова́
запита́ння
слова́
те́ксти
зву́ки
інформа́цію
на запита́ння
мені́, йому́, їй
з дру́гом, з ма́мою
мені́, йому́, їй
з викладаче́м
фра́зи
про те́бе
про мо́ву
мені́, йому́, їй
слова́
про те́бе
про мо́ву

відповіда́ти-відповісти́
спілкува́тися

говори́ти

каза́ти-сказа́ти

на що
кому́
з ким
кому́
з ким
що
про ко́го
про що
кому́
що
про ко́го
про що
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відмі́нок

в.4

в.4
в.3
в.5
в.3
в.5
в.4
в.3
в.4

Завдання 35. Слухайте речення. Трансформуйте їх за зразком. Використовуйте
сполучники не лише,...але(а) й, не тільки,... але(а) й. Говоріть за зразком.
Зразо́к. На пе́рших уро́ках студе́нти пи́шуть бу́кви. На пе́рших уро́ках
студе́нти пи́шуть склади́, слова́, фра́зи. – На пе́рших уро́ках студе́нти пи́шуть не
ті́льки бу́кви, але́ й склади́, слова́, фра́зи.
1. Інозе́мні студе́нти щодня́ спілку́ються украї́нською на уро́ках. Інозе́мні
студе́нти щодня́ спілку́ються украї́нською пі́сля них. 2. На заня́ттях студе́нтиінозе́мці чита́ють нові́ украї́нські слова́. На заня́ттях студе́нти-інозе́мці
пи́шуть нові́ украї́нські слова́. 3. Необхі́дно вивча́ти украї́нську грама́тику.
Необхі́дно щодня́ спілкува́тися украї́нською. 4. Інозе́мні студе́нти
відповіда́ють на запита́ння украї́нською. Інозе́мні студе́нти запи́тують
украї́нською. 5. Тре́ба працюва́ти в аудито́рії. Тре́ба щодня́ займа́тися
самості́йно. 6. На пе́ршому ку́рсі студе́нти-інозе́мці бага́то гово́рять
́
украї́нською.
На пе́ршому ку́рсі студе́нти-інозе́мці пи́шуть ле́кції украї́нською.
7. Ми слу́хаємо украї́нське мо́влення. Ми вже непога́но розумі́ємо украї́нське
мо́влення. 8. Я до́бре гово́рю украї́нською. Я до́бре говорю́ англі́йською.
9. Мені́ подо́бається спілкува́тися в інтерне́ті ара́бською. Мені́ подо́бається
спілкува́тися в інтерне́ті украї́нською. 10. На
уро́ках ро́звитку мо́влення ми
відповіда́ємо на запита́ння. На уро́ках ро́звитку мо́влення ми вже розповіда́ємо
невели́кі те́ксти. 11. Мені́ подо́бається запи́тувати. Мені́ подо́бається
відповіда́ти на запита́ння. 12. Якщо́ інозе́мний студе́нт хо́че до́бре ви́вчити
украї́нську, він пови́нен працюва́ти на уро́ках. Якщо́ інозе́мний студе́нт хо́че
до́бре ви́вчити украї́нську, він пови́нен щоде́нно займа́тися самості́йно.
Завдання 36. Кажіть за зразком. Скажіть, що іноземний студент повинен
робити щодня, якщо він хоче вивчити українську на ПВ.
Зразо́к. Я пови́нен щоде́нно чита́ти те́ксти украї́нською. Ми пови́нні щодня́
роби́ти дома́шні завдання́.
Завдання 37. Розкажіть, як ви вивчаєте українську мову. Використовуйте
таблицю 3.2.2.
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Завдання 38. Слухайте текст. Визначте і запишіть ключові слова цього
тексту.
Найважливі́ший предме́т
На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють рі́зні предме́ти: матема́тику і фі́зику,
біоло́гію та хі́мію, істо́рію і геогра́фію, літературу та украї́нську мо́ву. Але́
найважливі́ший предме́т на ПВ – це украї́нська мо́ва. На пе́ршому ку́рсі
студе́нти бу́дуть слу́хати ле́кції і відповіда́ти на запита́ння викладача́
украї́нською. Тому́ на ПВ студе́нти-інозе́мці серйо́зно вивча́ють украї́нську
грама́тику. На уро́ках студе́нти бага́то гово́рять украї́нською, запам’ято́вують
нові́ слова́, чита́ють те́ксти, відповіда́ють на запита́ння, запи́тують, пи́шуть
мале́нькі ле́кції. Усі викладачі́ ка́жуть: «Якщо́ інозе́мний студе́нт хо́че до́бре
ви́вчити украї́нську мо́ву, він пови́нен не ті́льки працюва́ти на уро́ках, але́ й
щодня́ займа́тися самості́йно не менш ніж три годи́ни».
Завдання 39. Виберіть правильну інформацію
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

На ПВ студе́нти-інозе́мці вивча́ють ті́льки украї́нську мо́ву.
Якщо́ інозе́мець хо́че до́бре говори́ти украї́нською, він пови́нен
ви́вчити ті́льки украї́нську грама́тику.
В украї́нській мо́ві 7 відмі́нків.
Найважливі́ший предме́т на ПВ – це матема́тика.
Студе́нт-інозе́мець пови́нен щодня́ займа́тися самості́йно не менш ніж
3 годи́ни.
На ПВ інозе́мні студе́нти не вивча́ють мікробіоло́гію та анато́мію.
На ПВ студе́нти-інозе́мці вивча́ють всі предме́ти украї́нською
мо́вою.
Студе́нти ПВ почина́ють вивча́ти хі́мію у пе́ршому семе́стрі.
У дру́гому семе́стрі студе́нти-інозе́мці не вивча́ють украї́нську мо́ву.
Студе́нти-інозе́мці почина́ють писа́ти ле́кції украї́нською ті́льки на
пе́ршому ку́рсі.
На пе́ршому ку́рсі студе́нти-інозе́мці не вивча́ють украї́нську мо́ву.
Інозе́мний студе́нт вивча́є украї́нську мо́ву ті́льки на уро́ках.
Інозе́мний студе́нт закі́нчує вивча́ти украї́нську мо́ву на ПВ.

Завдання 40. Відповідайте на запитання.
1. Які́ предме́ти вивча́ють інозе́мні студе́нти на ПВ? 2. Яки́й предме́т
вивча́ють інозе́мні студе́нти ПВ у пе́ршому семе́стрі? 3. Які предме́ти
вивча́ють інозе́мні студе́нти ПВ у дру́гому семе́стрі? 4. Яки́й предме́т на ПВ –
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найважливі́ший? 5. Чому́ украї́нська мо́ва – найважливі́ший предме́т на ПВ?
6. Яко́ю мо́вою інозе́мні студе́нти бу́дуть слу́хати ле́кції у насту́пному ро́ці?
7. Інозе́мні студе́нти бу́дуть відповіда́ти на запита́ння викладача́ ара́бською?
8. Чому́ на ПВ інозе́мні студе́нти серйо́зно вивча́ють украї́нську грама́тику?
9. Що інозе́мні студе́нти ро́блять на уро́ках украї́нської мо́ви? 10. Що
пови́нен роби́ти інозе́мний студе́нт, якщо́ він хо́че до́бре ви́вчити украї́нську
мо́ву? 11. Скі́льки ча́су інозе́мний студе́нт пови́нен займа́тися самості́йно?
Завдання 41. Говоріть за викладачем і записуйте слова. Перевірте самостійно.
Предме́т, біоло́гія, матема́тика, мо́ва, інформа́тика, грама́тика, стиль, ле́кція,
щодня́, украї́нською, самості́йно, пови́нен, ви́вчити.
Завдання 42. Говоріть за викладачем і записуйте фрази. Перевірте
самостійно. Складіть речення.
Вивча́ють рі́зні предме́ти, найважливі́ший предме́т, бу́дуть слу́хати ле́кції,
пови́нні відповіда́ти на запита́ння, серйо́зно вивча́ють грама́тику, на уро́ках
украї́нської мо́ви, бага́то гово́рять украї́нською, ви́вчити фі́зику, пови́нен
займа́тися самості́йно, потрі́бно працюва́ти щодня́, слу́хають украї́нську.
Завдання 43. Говоріть за викладачем речення. Запам’ятайте останнє речення
та запишіть його. Перевірте самостійно.
1. Студе́нти бу́дуть слу́хати. Студе́нти бу́дуть слу́хати ле́кції. Студе́нти
бу́дуть слу́хати ле́кції і відповіда́ти Студе́нти бу́дуть слу́хати ле́кції і
відповіда́ти на запита́ння. Студе́нти бу́дуть слу́хати ле́кції і відповіда́ти на
запита́ння викладача́ украї́нською. На пе́ршому ку́рсі інозе́мні студе́нти
бу́дуть слу́хати ле́кції і відповіда́ти на запита́ння викладача́ украї́нською. На
пе́ршому ку́рсі інозе́мні студе́нти бу́дуть не ті́льки слу́хати ле́кції, але́ й
відповіда́ти на запита́ння викладача́ украї́нською.
2. Студе́нт пови́нен працюва́ти на уро́ках. Студе́нт пови́нен бага́то працюва́ти
на уро́ках і займа́тися самості́йно. Студе́нт пови́нен бага́то працюва́ти на
уро́ках і щодня́ займа́тися самості́йно. Інозе́мний студе́нт пови́нен бага́то
працюва́ти на уро́ках і щодня́ займа́тися самості́йно. Інозе́мний студе́нт
пови́нен бага́то працюва́ти на уро́ках і щодня́ займа́тися самості́йно не менш
ніж три годи́ни. Інозе́мний студе́нт пови́нен не лише́ бага́то працюва́ти на
уро́ках, але́ й щодня́ займа́тися самості́йно не менш ніж три годи́ни.
3. Студе́нти гово́рять украї́нською. Студе́нти гово́рять украї́нською,
вивча́ють нові́ слова́. Студе́нти гово́рять украї́нською, вивча́ють нові́ слова́,
чита́ють те́ксти. Студе́нти гово́рять украї́нською, вивча́ють нові́ слова́,
чита́ють те́ксти, відповіда́ють на запита́ння. Студе́нти гово́рять украї́нською,
вивча́ють нові́ слова́, чита́ють те́ксти, відповіда́ють на запита́ння, пи́шуть
мале́нькі ле́кції. Студе́нти-інозе́мці бага́то гово́рять украї́нською, вивча́ють нові́
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слова́, чита́ють те́ксти, відповіда́ють на запита́ння, пи́шуть мале́нькі
ле́кції. На уро́ках студе́нти-інозе́мці бага́то гово́рять украї́нською,
вивча́ють нові́ слова́, чита́ють те́ксти, відповіда́ють на запита́ння,
пи́шуть мале́нькі ле́кції.
Завдання 44. Слухайте текст. Запишіть тільки числову інформацію. Відновіть
речення за записом.
1. У сві́ті прибли́зно три ти́сячі мов. 2. Найбі́льший алфаві́т у сві́ті –
кхме́рський алфаві́т. У ньо́му 72 бу́кви. 3. В украї́нській мо́ві прибли́зно 200
ти́сяч слів. 4. Інозе́мний студе́нт пови́нен зна́ти не менш ніж 3000 украї́нських
слів. 5. Студе́нт-інозе́мець пови́нен щодня́ займа́тися не менш ніж 8 годи́н.
6. В украї́нській мо́ві 6 голосни́х зву́ків. 7. В украї́нському алфаві́ті 33 бу́кви.
8. Півтора мілья́рда чолові́к розмовля́є англі́йською. 9. Украї́нською мо́вою
розмовля́ють більш ніж 40 мільйо́нів чолові́к.

Завдання 45. Прослухайте текст. Запишіть ключові слова. Відповідайте на
запитання. Запитуйте.
Украї́нська мо́ва на ПВ
Студе́нти-інозе́мці почина́ють вивча́ти украї́нську мо́ву на підгото́вчому
відді́ленні. Вони́ вивча́ють украї́нську мо́ву не ті́льки чоти́ри па́ри щодня́,
шість днів на ти́ждень, але́ й ко́жен день ро́блять дома́шні завдання́.
У пе́ршому семе́стрі студе́нти вивча́ють фоне́тику і грама́тику. Споча́тку
студе́нти вивча́ють украї́нські зву́ки та алфаві́т. На уро́ках вони́ слу́хають, як
виклада́ч вимовля́є зву́ки, склади́, слова́ і мале́нькі фра́зи. По́тім вони́
повто́рюють бага́то разі́в те, що говори́в виклада́ч. На пе́рших уро́ках
студе́нти чита́ють невели́кі і неважкі́ те́ксти, пи́шуть дикта́нти. Інозе́мні
студе́нти серйо́зно вивча́ють украї́нську грама́тику. Украї́нська грама́тика
ду́же важка́, тре́ба бага́то вчи́ти напа́м'ять. У дру́гому семе́стрі інозе́мці
вивча́ють не лише́ грама́тику, але́ й і́нші предме́ти: ро́звиток мо́влення та
науко́вий стиль мо́влення. На уро́ках ро́звитку мо́влення студе́нти бага́то
гово́рять украї́нською, відповіда́ють на запита́ння, запи́тують, розповіда́ють,
вча́ться розумі́ти украї́нську, спілкува́тися украї́нською. Науко́вий стиль
мо́влення – оди́н із найважливі́ших предме́тів. Науко́вий стиль мо́влення вивча́є
мо́ву нау́ки. Цей предме́т вивча́є мо́ву матема́тики, мо́ву біоло́гії, мо́ву хі́мії,
мо́ву фі́зики. На уро́ках студе́нти запам’ято́вують науко́ві те́рміні,
пи́шуть ле́кції, розповіда́ють науко́ві те́ксти.
Ви́вчити украї́нську мо́ву за оди́н рік ду́же ва́жко. Викладачі́ завжди́
повто́рюють студе́нтам: «Ви пови́нні бага́то працюва́ти самості́йно». Так
ка́жуть не ті́льки викладачі́, але́ й ста́рші студе́нти. Вони́ вже зна́ють: вивча́ти
інозе́мну мо́ву – серйо́зна щоде́нна робо́та. Якщо́ інозе́мний студе́нт хо́че
65

ви́вчити украї́нську мо́ву за оди́н рік, він пови́нен не лише́ працюва́ти на
уро́ках, але́ й щодня́ займа́тися самості́йно не менш ніж три годи́ни.
1. Де студе́нти-інозе́мці почина́ють вивча́ти украї́нську мо́ву? 2. Скі́льки днів на
ти́ждень інозе́мні студе́нти вивча́ють украї́нську мо́ву? 3. Студе́нти
вивча́ють украї́нську мо́ву щодня́? 4. Які́ предме́ти вивча́ються у пе́ршому
семе́стрі? 5. Що ро́блять студе́нти на пе́рших уро́ках украї́нської мо́ви?
6. Чому́ потрі́бно серйо́зно вивча́ти украї́нську грама́тику? 7. Які́ предме́ти
студе́нти-інозе́мці вивча́ють у другому семе́стрі? 8. Що роблять студе́нти на
уро́ках ро́звитку мо́влення? 9. Що вивча́є предме́т науко́вий стиль мо́влення?
10. Мо́жна навчи́тися говори́ти украї́нською за оди́н рік? 11. Ви зго́дні, що
потрі́бно не ті́льки займа́тися на уро́ках, але́ й бага́то працюва́ти самості́йно?
12. Скі́льки ча́су інозе́мний студе́нт пови́нен займа́тися щодня́ самості́йно?
13. Які́ предме́ти тобі́ подо́баються, а які́ не подо́баються? Чому́?

Завдання 46. Прослухайте текст. Прочитайте його самостійно. Складіть
запитання до тексту. Відповідайте на запитання.
Працю́йте самості́йно!
Наш пе́рший виклада́ч украї́нської мо́ви – О́льга Микола́ївна. За́раз вона́
почина́є уро́к. О́льга Микола́ївна ка́же: "До́брий день, студе́нти! Я ра́да вас
ба́чити!" Студе́нти відповіда́ють: "Здра́стуйте, О́льго Микола́ївно!" Виклада́ч
ка́же: "Слу́хайте нові́ слова́!" О́льга Микола́ївна вимовля́є слова́ го́лосно і
пові́льно. Студе́нти ува́жно слу́хають. По́тім О́льга Микола́ївна ка́же:
"Слу́хайте слова́ ще раз і повто́рюйте!" Студе́нти вимовля́ють слова́ пові́льно і
пра́вильно. О́льга Микола́ївна продо́вжує уро́к. Вона́ ка́же: "Чита́йте!" Студе́нти
чита́ють нови́й текст. Одні́ студе́нти чита́ють до́бре, і́нші студе́нти чита́ють не
ду́же до́бре. Де́які студе́нти чита́ють пога́но. Несі́м чита́є ду́же пога́но. О́льга
Микола́ївна ка́же: "Пога́но, Несі́ме! Ти ма́ло працю́єш самості́йно!" Несі́м
відповіда́є: "Ви́бачте, О́́льго Микола́ївно! Але́ я вивча́ю украї́нську мо́ву лише́
два мі́сяці." Виклада́ч диву́ється: "Ось твій друг Самі́р. Ви приї́хали ра́зом. Але́
він чита́є відмі́нно! Чому́, студе́нти?" "Самі́р вивча́є украї́нську мо́ву щодня́
самості́йно не менш ніж три годи́ни," – відповіда́ють студе́нти. Працю́йте
самості́йно!

Завдання 47. Прочитайте ще раз, вивчіть, розкажіть текст 38.
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3. 3. Ле́ксико-грамати́чний пра́ктикум
Завдання 48. Напишіть назви навчальних предметів, які ви вивчаєте на ПВ.
Вивчіть.
Завдання 49. Напишіть за зразком споріднені слова.
Зразо́к: математи́чний – матема́тика.
Мо́вний, нау́ка, важли́во, ви́вчення, хімі́чний, лекці́йні, біо́лог, пра́ця,
самості́йність, навча́тися, запита́ння, серйо́зний, чита́ння, розмо́ва, ві́дповідь.
Завдання 50. Випишіть із тексту 38 усі іменники, розподіліть їх за родами,
утворіть форми множини, де це можливо. Проаналізуйте закінчення.
Виконайте за зразком.
Зразо́к:
він
вона́
воно́
вони́
предме́т
предме́ти
мо́ва
мо́ви
завда́ння
завда́ння
Завдання 51. Утворіть від іменників-назв навчальних предметів форми
знахідного (в.4) і орудного (в.5) відмінків однини. Використовуйте відмінкові
таблиці. Проаналізуйте закінчення. Виконайте за зразком.
Зразо́к:
в. 1
в. 4
в. 5
подо́бається що? вивча́ємо що? займа́ємося, захо́плюємося, ціка́вимося чим?
анато́мія
анато́мію
анато́мією
Завдання 52. Випишіть із тексту 39 усі прикметники, утворіть родові форми,
форми множини. Проаналізуйте закінчення. Виконайте за зразком.
Зразо́к:
яки́й?
яка́?
яке́?
які́?
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важки́й

важка́

важке́

важкі́

Завдання 53. Утворіть від прикметників форми родового відмінка (в.2) однини
та множини. Виконуйте за зразком. Використовуйте таблицю 5.5 на
сторінці 106.
Зразо́к:
в.1

в. 2 однини́

яки́й? яке́?

важки́й, важке́

яко́го?

важко́го

яка́?

важка́

яко́ї?

важко́ї

в. 2 множини́
яки́х?

важки́х

Завдання 54. Утворіть від прикметників форми місцевого відмінка (в.6) однини та
множини. Виконуйте за зразком. Використовуйте таблицю 5.5 на сторінці 106.
Зразо́к:
в.1
в. 6 однини́
в. 6 множини́
яки́й? яке́?

важки́й, важке́

у яко́му?

у важко́му

яка́?

важка́

у які́й?

у важкі́й

у яки́х?

у важки́х

Завдання 55. Утворіть прикметники найвищого ступеня за зразком.
Використовуйте таблицю 5.7 на сторінці 108 .
́
Зразо́к: те́плий – найтеплі́ший
Важли́вий, серйо́зний, відповіда́льний, до́брий, вели́кий, відо́мий, краси́вий,
весе́лий, спокі́йний, розу́мний, необхі́дний, потрі́бний.
Завдання 56. Прочитайте, перекладіть вірш відомого українського поета
Василя Симоненка. Випишіть прикметники та прислівники з префіксом най-.
Вивчіть вірш напам’ять.
Найоги́дніші о́чі поро́жні…
Найоги́дніші о́чі поро́жні,
Найгрізні́ше мовчи́ть гроза́,
Найнікче́мніші ду́рні вельмо́жні,
Найпідлі́ша брехли́ва сльоза́.
Найпрекра́сніша ма́ти щасли́ва,
Найсоло́дші коха́ні вуста́,
Найчисті́ша душа́ незрадли́ва,
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Найскладні́ша люди́на проста́.
Але́ пра́вди в брехні́ не розмі́шуй,
Не ганьби́ все підря́д без пуття́,
Бо на сві́ті той наймудрі́ший,
Хто найду́жче лю́бить життя́.
Завдання 57. Утворіть прислівники за зразком.
Зразо́к: те́плий – те́пло
До́брий, важли́вий, серйо́зний, вели́кий, мале́нький, самості́йний, ко́жен день.
Завдання 58. Випишіть із тексту 38 усі словосполучення дієслово+іменник з
прийменником. Визначте відмінок іменника. Відновіть речення.
Зразо́к: зустріча́юсь із дру́зями (в.5)
Завдання 59. Розкрийте дужки. Визначте відмінок іменника. Виконайте за
зразком.
Зразо́к: навча́юсь в університе́ті (в.6)
Бу́дуть слу́хати (ле́кції), вивча́ємо (украї́нська грама́тика), захо́плюється (бокс),
відповіда́ти
на
(запита́ння),
працюва́ти
на
(уро́ки),
ціка́витися
(медици́на), захо́плююсь (полі́тика), чита́ти (те́ксти), вивча́ти (мікробіоло́гія),
слу́хати (істо́рія), спілкува́тися з (дру́зі), пита́ти (виклада́ч), займа́тися
(му́зика), сказа́ти (брат і сестра́), ціка́витися (хі́мія).
Завдання 60. З'єднайте прислівники і дієслова.
До́бре, самості́йно, бага́то, серйо́зно, щоде́нно, щодня́.
Говори́ти, вивча́ти, ви́вчити, спілкува́тися, чита́ти, працюва́ти, займа́тися.
Завдання 61. Складіть речення за зразком. Використовуйте таблиці
відмінкових закінчень.
Зразо́к: я – біоло́гія (люби́ти, вивча́ти, захо́плюватися, ціка́витися, займа́тися,
подо́батися). Я люблю́ біоло́гію. Я вивча́ю біоло́гію. Я захо́плююся
біоло́гією. Я ціка́влюся біоло́гією. Я займа́юся біоло́гією. Мені́ подо́бається
біоло́гія.
1. Виклада́ч – цей словни́к (ціка́витися, подо́батися, вивча́ти). 2. Лі́кар –
медици́на (люби́ти, вивча́ти, захо́плюватися, ціка́витися, займа́тися,
подо́батися). 3. Ба́тько – полі́тика (захо́плюватися, ціка́витися, подо́батися).
4. Він – бокс (люби́ти, ціка́витися, займа́тися, подо́батися). 5. Студе́нти –
матема́тика (люби́ти, вивча́ти, захо́плюватися, подо́батися). 6. Вона́ –
літерату́ра (люби́ти, подо́батися, захо́плюватися, ціка́витися). 7. Інжене́р –
те́хніка (люби́ти, вивча́ти, ціка́витися). 8. Водії ́– маши́ни (люби́ти, ціка́витися,
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подо́батися). 9. Інозе́мці – Украї́на (люби́ти, ціка́витися, подо́батися).
10. Дру́зі – хі́мія (люби́ти, вивча́ти, захо́плюватися, ціка́витися, займа́тися,
подо́батися).

Завдання 62. Вставте у текст назви навчальних предметів. Розкажіть про
свої навчальні інтереси.
1. На ПВ я вивча́ю... . 2. У пе́ршому семе́стрі я вивча́в (вивча́ла) ... . 3. У
дру́гому семе́стрі я бу́ду вивча́ти ... . 4. У меди́чному інститу́ті я бу́ду вивча́ти ... .
5. На ПВ я не вивча́ю ... . 6. У пе́ршому семе́стрі я не вивча́в (вивча́ла)... . 7. У
дру́гому семе́стрі я не бу́ду вивча́ти... . 8. У меди́чному інститу́ті я не
бу́ду вивча́ти... . 9. У шко́лі я вивча́в (вивча́ла) ... . 10. У шко́лі я не вивча́в
(вивча́ла) ... . 11. Рані́ше я захо́плювався (захо́плювалася) ... . 12. Рані́ше я
ціка́вився (ціка́вилася) ... . 13. Рані́ше мені́ подо́балася (подо́бався,
подо́балися) ... . 14. За́раз я захо́плююся ... . 15. За́раз я ціка́влюся ... .
16. За́раз мені́ подо́бається ... . 17. Мені́ не подо́бається... . 18. Мені́ ніко́ли не
подо́бався (не подо́балася, не подо́балися) ... . 19. Мені́ завжди́ подо́бався
(подо́балася, подо́балися) ... .
Завдання 63. Вставте у текст потрібне дієслово (вивчати, займатися,
подобатися, цікавитися, захоплюватися).
На ПВ інозе́мні студе́нти ... рі́зні предме́ти. У пе́ршому семе́стрі вони́ ... ті́льки
украї́нську мо́ву. У дру́гому семе́стрі студе́нти ... тако́ж і́нші предме́ти: біоло́гію
і хі́мію, матема́тику і фі́зику, істо́рію і літературу, кре́слення і украї́нську мо́ву.
Мені́ ... біоло́гія, тому́ що я хо́чу ста́ти лі́карем. Ще я ... хі́мією і інформа́тикою.
Коли́ я навча́вся в шко́лі, я ... літерату́рою. Особли́во мені́ ... ара́бська
літерату́ра.
Завдання 64. Напишіть, на якому факультеті будуть навчатися студенти.
Використовуйте таблицю 5.13 на сторінці 116.
1. Студе́нти-інозе́мці вивча́ють на ПВ біоло́гію та хі́мію. Вони́ бу́дуть
продо́вжувати навча́ння на ... . 2. Ахме́д вивча́в на ПВ геогра́фію, істо́рію і
літерату́ру, і за́раз він уже навча́ється на ... . 3. Ара́бські студе́нти почали́
вивча́ти на ПВ фі́зику, матема́тику, кре́слення, тому́ що вони́ хо́чуть навча́тися
на... . 4. Мої́ дру́зі навча́ються в СумДУ на ПВ. За́раз вони́ вивча́ють еконо́міку та
геогра́фію украї́нською мо́вою, тому́ що вони́ хо́чуть навча́тися на ... .
Завдання 65. Об'єднайте речення за зразком.
Зразо́к. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють украї́нську мо́ву. На ПВ інозе́мні
студе́нти вивча́ють і́нші предме́ти. – На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють не
ті́льки украї́нську мо́ву, але́ й і́нші предме́ти.
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1. На ПВ інозе́мні студе́нти вивча́ють біоло́гію. На ПВ інозе́мні студе́нти
вивча́ють хі́мію. 2. На уро́ках украї́нської мо́ви студе́нти-інозе́мці чита́ють те́ксти. На
уро́ках украї́нської мо́ви студе́нти-інозе́мці бага́то гово́рять украї́нською.
3. Студе́нти слу́хають нові́ слова́. Студе́нти повто́рюють старі́ слова́. 4. Студе́нти
займа́ються на уро́ках. Студе́нти бага́то працю́ють самості́йно. 5. Він
захо́плюється істо́рією. Він захо́плюється літерату́рою. 6. Вона́ до́бре гово́рить
украї́нською. Вона́ непога́но розумі́є украї́нську мо́ву. 7. На пе́ршому курсі
студе́нти-інозе́мці бу́дуть слу́хати ле́кції украї́нською. На пе́ршому ку́рсі
студе́нти-інозе́мці бу́дуть відповіда́ти на запита́ння викладачі́в украї́нською.
8. Украї́н ська мо́ва – це грама́тика. Украї́ н ська мо́ва – це спілкува́ння.
9. Життя́ студе́нта – це серйо́зне навча́ння. Життя́ студе́нта – це весе́лі кані́кули.
10. Він ціка́виться інформа́тикою. Він захо́плюється украї́нською мо́вою.
Завдання 66. Відновіть скорочені слова.
Б-гія, сам-но, з-ння, вив-ти, щ-нно, л-ції, сер-но, ін-ка, пр-т.
Завдання 67. Відновіть скорочені фрази.
Найв пр-т, за-ння вик-ча, відп на зап., сл-ти л-ції, зай-юся щ-нно, с-но вив-ти гр,
на 1к, доб нав-тися, мал лек, пов пр-ти, з-ться сам.
Завдання 68. Відновіть скорочений текст Розкажіть його. Запишіть текст на
диктофон. Прослухайте, проаналізуйте помилки.
Найв. пр-т
На ПВ ін-і ст в-ють різні пр: м-ку і фіз, біол та хім, іст і геогр, літ та укр м . Але
найв пр на ПВ – це укр м. На перш кур ст-ти буд сл-ти л-ції і від-ти на за-ння
викл укр . Тому на ПВ ст-ін сер-но вив укр гр. На ур ст-ти баг гов укр, зап-ють
нові с-а, чит тексти, відп на за-ння, за-ть, пиш мал л-ції. Усі вик каж: «Якщо іний ст-т хоч добре вивч укр мов, він повинен не тільки пр-ти на урок, але й щ-ня
займ сам-о не менш ніж три год».
Завдання 69. Напишіть відповіді на запитання. Складіть текст. Прочитайте
його вголос кілька разів. Вивчіть його. Запишіть свою розповідь на диктофон.
Проаналізуйте помилки.
1. Які́ предме́ти вивча́ють на ПВ інозе́мні студе́нти? 2. Яки́й предме́т на ПВ
найважливі́ший? 3. Студе́нти бу́дуть слу́хати ле́кції украї́нською на пе́ршому
ку́рсі? 4. На пе́ршому ку́рсі студе́нти бу́дуть відповіда́ти на запита́ння
викладача́ украї́нською? 5. Що інозе́мні студе́нти серйо́зно вивча́ють на ПВ?
6. Що студе́нти ро́блять на уро́ках украї́нської мо́ви? 7. Що ка́же студе́нтам
виклада́ч украї́нської мо́ви?
Завдання 70. Складіть розповідь про свої навчальні інтереси. Для цього
вставте в текст пропущені слова. Вивчіть текст, розкажіть.
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Я – ... . Рані́ше я навча́вся (навча́лася)... . ... я вивча́в... . Мені́ подо́бався
(подо́балася)... . Я серйо́зно вивча́в (вивча́ла)... , тому́ що я хоті́в (хоті́ла) бу́ти... .
Ще я захо́плювався (захо́плювалася) ... і ціка́вився (ціка́вилася)... . Я завжди́
хоті́в (хоті́ла) вивча́ти... . Мені́ ніко́ли не подо́бався (подо́балася)... . За́раз я
навча́юся ... . Ми вивча́ємо ... . Мені́ ду́же подо́бається вивча́ти... . Я
ціка́влюся... і захо́плююся..., тому́ що ... . Я ду́маю, що найважливі́ший
предме́т – це..., а найва́жчий предме́т – ... . Мені́ не подо́бається..., тому́
що... . У майбу́тньому я хо́чу вивча́ти..., тому́ що... .
Завдання 71. Перекладіть текст. Дайте відповіді. Скажіть, про що цей
текст?
Вчі́ться говори́ти украї́нською!
Якщо́ ви хо́чете навчи́тися пла́вати, вам потрі́бна вода́. Якщо́ ви хо́чете
спілкува́тися украї́нською, вам потрі́бна жива́ украї́нська мо́ва. Її́ тре́ба
слу́хати як му́зику, тому́ що жива́ украї́нська мо́ва і є му́зика. Вона́ ма́є свою́
мело́дію, свій ритм, свої́ зву́ки. Слу́хайте цю му́зику, і ви почу́єте ко́жен її́ звук.
Обов'язко́во почу́єте! Не мо́жете не почу́ти!
1. Що вам потрі́бно, якщо́ ви хо́чете навчи́тися пла́вати? 2. Що вам потрі́бно,
якщо́ ви хо́чете навчи́тися говори́ти украї́нською? 3. Жива́ мо́ва – це му́зика. Ви
зго́дні? 4. Жива́ мо́ва ма́є свою мело́дію? 5. Ви ча́сто слу́хаєте украї́нську?
6. Вам подо́бається спілкува́тися украї́нською?
Завдання 72. Прослухайте текст. намагайтеся зрозуміти його основний зміст,
не звертаючи уваги на незнайомі слова. Скажіть, як ви вивчаєте українську.
Які методи ви використовуєте?
12 шляхі́в ви́вчити украї́нську мо́ву
1. Пиши́ украї́нські те́ксти. 2. Шука́й слова́ у словника́х. 3. Пиши́ слова́ на
картки́ і пості́йно їх перегляда́й. 4. Знайди́ до украї́нського сло́ва сло́воасоціа́цію рі́дною мо́вою. 5. Учи слова́ за спи́ском. 6. Переклада́й те́ксти.
7. Учи скоромо́вки. 8. Повто́рюй за ди́ктором все, що він ка́же. 9. Співа́й
украї́нські пісні́. 10. Пиши́ листи́ украї́нською. 11. Бі́льше говори́ украї́нською.
́
12. Пості́йно спілку́йся украї́нською!
Завдання 73. Перекладіть анкету та заповніть її. Проведіть анкетування
серед своїх друзів (10 анкет). Підготуйте повідомлення про результати
анкетування.
Я вивча́ю украї́нську на ПВ
1. Як ча́сто ви запам’ято́вуєте
нові́ украї́нські слова́?

щодня́
не завжди́
не запам’ято́вую
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2. Як ча́сто ви ро́бите дома́шнє
завда́ння?
3. Як ви вважа́єте, чи мо́жете ви
ви́вчити украї́нську грама́тику
за оди́н рік?

4. Як
ви
запам’ято́вуєте
украї́нські слова́?
5. Скі́льки
слів
запам’ято́вуєте за день?

ви

6. Хто або́ що найбі́льш за все
допомага́є
вам
вивча́ти
украї́нську?

7. Що є найважливі́шим для вас у
ви́вченні мо́ви?

8. Що є найва́жчим для вас у
ви́вченні мо́ви?

9. Що
вам
найбі́льше
подо́бається роби́ти на уро́ках
украї́нської мо́ви?

запам’ято́вую, але́ ті́льки на уро́ках
щодня́
не завжди́
не роблю́, мені́ це не потрі́бно
обов’язко́во ви́вчу, це не ва́жко
ви́вчу, якщо́ бу́ду бага́то працюва́ти
ніко́ли не ви́вчу, тому́ що
украї́нська грама́тика ду́же складна́
мені́ не потрі́бна украї́нська
грама́тика, мене́ і так розумі́ють
шви́дко
пові́льно
пога́но
нічо́го не запам’ято́вую
5
10
30
більш ніж 30
виклада́ч
словни́к
живе́ спілкува́ння
самості́йна робо́та
комп'ю́тер
аудіоза́писи
слу́хати
повто́рювати
писа́ти
чита́ти
запам’ято́вувати нові́ слова́
говори́ти
спілкува́тися
слу́хати
повто́рювати
писа́ти
чита́ти
запам’ято́вувати нові́ слова́
говори́ти
спілкува́тися
слу́хати
писа́ти дикта́нти
чита́ти
говори́ти
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відповіда́ти на запита́ння
вико́нувати грамати́чні впра́ви
спілкува́тися
мені́
не
подо́баються
уро́ки
украї́нської мо́ви
10. Вам не подо́баються уро́ки я нічо́го не розумі́ю
украї́нської мо́ви. Чому́?
ду́же бага́то ново́ї інформа́ції
виклада́ч гово́рить ду́же шви́дко, не
завжди́ повто́рює
виклада́ч ка́же бага́то нови́х слів, я
його́ пога́но розумі́ю
мені́ не подо́бається виклада́ч
ні, мені́ ду́же подо́баються уро́ки
украї́нської мо́ви
11. Як ви розумі́єте викладача́ чудо́во
украї́нської мо́ви?
до́бре
не завжди́
пога́но
зо́всім не розумі́ю
12. Яки́й предме́т вам найбі́льше фоне́тика
подо́бається?
грама́тика
науко́вий стиль мо́влення
ро́звиток мо́влення
Завдання 74. Підготуйте та проведіть презентацію „Я вивчаю українську”.
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УРОК 4

ЕКСКУРСІЇ
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УНІВЕСИТЕТОМ
4.1.Словник уроку
Завдання 1. Вивчіть слова уроку.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

а́ктова за́ла
ба́за
басе́йн
бібліоте́ка
бібліоте́чний
будь-яки́й
весе́лий
ве́село
вид спо́рту
видава́ти
́́
ві́дділ
́́
відді́лення

28
29
30
31
32
33
34

відпочи́нок
во́дний
головни́й
дека́н
декана́т
департа́мент
дире́ктор
до́брий
до́відка
дрібни́ця
екза́мен
екску́рсія
електро́нний
жахли́во
жи́тель

assembly hall
base
pool
library
adj. library
any
glade
merrily
kind of sports,
publish
type of sport
department,
separation,
branch
rest
section
water
main
dean
dean's office
department
director
kind
certificate,
trifle
reference
exam,
excursion
examination
electronic
terribly,
resident
awfully

salle de réunion
base, station
piscine
bibliothèque
de bibliothèque
n’importe quel
gai,
gaie,
n’importe
gaiement
joyeux
joyeuse
quelle, chacun,
sort de sport
chacune
publier
section, service
section
repos
d’eau,
principal,
nautique
doyen
capital
décanat
département
directeur
bon, bonne
certificat,
bagatelle,
référence
examen
bêtise
excursion
électronique
terriblement
habitant

salonu salonu,
sosyal
yasam
amfi aktivite
havuz
alanlari
kütüphane
kütüphaneyle ilgili
herhangi
neşeli
mutlu, neşeli
spor türü
yayımlamak
bölüm
bölüm
tatil
su
baş
dekan
dekanlık
bölüm
müdür
iyi
ruhsat
önemsiz
sınav
tur, gezi
elektronik
korkunç
yaşayan (bir

faollar zali
baza
basseyn
kutubxona
kutubxona,
har
bir
kutubxonadan
hushchaqchaq,
hushchaqchaq
shadod
sport turi
nashr etmoq
bism, bo`lim
bo`lim
dam olish
suvli, suvdan
bosh, aosiy
dekan
dekanat
departament
direktor
oq-kongil
ruxsatoma,
shunchaki,
bekor
ma`lumotnoma
imtixon
ekskursiya
elektron
(aylanmoq)
daxshatli
yahovcho, axoli

ق اعة الجم ع ية
اعدة
قال عامة
مس بح
مت ت بة
مت ت بي
اي واحد
مرح
ممرح
ن وع ري ا ضة
ي صدر
ق سم
داارة
راحة
ماا ي
ا سا سي
ال عم يد
مت تب ال عم يد
ق سم
مدي ر
ج يد
اث بات,شهادة
سهل
امتحان
رحلة
تروني
إلست ياح ية
ف ض يع
مواطن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
29
20
21
22
23
24
25
26

життя́
з собо́ю
заві́дувач
за́лік
засту́пник
захо́плюючий
зібра́ння

life
with me
head
test
deputy, vice
exciting
meeting
enjoyable

vie
avec moi
gérant, chef
épreuve
adjoint
interrogation
entraînant
réunion,

hayat
yerde)
kendinle
başkan
not
başkan yardımcısı
büyüleyici
toplantı

hayot
o`zi bilan birga
boshqaruvchi
uni yoki shuni deb
o`rin bosar
hushchaqchaq
yig`ilish

ح ياة
مع
سم
را
يسفق سي
معي\ ن
امتحان
ناا ب
مشوق
اج تماع

27
28
39
30
31
32
33
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

змага́ння
знайо́митися
знахо́дитися
зу́стріч
зустріча́тися
ідеоло́гія
їда́льня
кабіне́т
катало́г
ка́федра
квито́к
керівни́к
клас
коменда́нт
комп’ю́терний
контролюва́ти
конфере́нц-за́ла
конфере́нція
конце́рт
ко́рпус
корт
кура́тор
лаборато́рія
ле́кція
ли́жний
лінгафо́нний
лю́ди
ма́ти значення,
зна
́ чити
ме́шканець

competition
to meet, to
to be situated
make
meeting
acquaintance
to meet
ideology
canteen,
cabinet,
cafeteria
catalogue
office,room
department
ticket
to lead
classroom
commandant
computer
to control
conference
conference
hall
concert
corps,
court
building
curator,
laboratory
supervisor
lecture
mentor
ski
language
people
laboratory
to matter, to

compétition
Faire la
se trouver
connaissance
rencontre
de, étudier
se rencontrer
idéologie
cantine,
cabinet, salle
réfectoire
catalogue
chaire
billet
diriger,
classe
administrer
gérant
d’ordinateur
contrôler
salle de
conférence
conférence
concert
bâtiment
court
curateur
laboratoire
conférence,
de
ski
cours
laboratoire de
gens, hommes
langue
avoir

rekabet
tanışmak
bulunmak
görüşme
karşılaşmak
ideoloji
yemekhane,
kabin
kantin
katalog
bölüm
bilet
yönetmek
sınıf
müdür (yurt)
bilgisayar
kontrol etmek
konferans salonu
konferans
konser
bina
kort
sınıf öğretmeni
laboratuvar
ders
kayakçılık
dil laboratuvarı
insanlar
demek

ме́шкати

resident
mean
to live

habitant
l’importance
vivre

yaşayan (bir yerde) yahovcho,
bo`lmoq axoli
oturmak
jonli

міжнаро́дний
містечко, студе́
мі́
сце містечко
нтське
мо́зок
музе́й
науко́вий
об’є́кт
осві́та
отри́мувати,
пам’ята
́ ти
отри́мати
парла́мент
па́спорт
пере́пустка
підгото́вка

international
University
place
campus
brain
museum
scientific
object
education
to receive, to
to
getremember
parliament
passport
omission,
preparation
missing

international
cité
place, lieu
cerveau
musée
scientifique
objet
instruction
recevoir,
se
rappeler
obtenir
parlement
passeport
absence,
préparation
omission

uluslararası
şehir, öğrenci şehri
yer
(yurt)
beyin
müze
bilimsel
nesne
öğrenim
almak, elde etmek
hatırlamak
meclis
pasaport
geçmek
hazırlık
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bellashuv
tanishmoq
joylashmoq
uchrashuv
uchrashmoq
ideologiya
oshxona
xona
catalog (royxat)
kafedra (bo`lim)
chipta
bohqarmoq
sinfxona
xo`jalik ishlar
kompyuter
bohlig`i xonasi
boshqarmoq
kanferensiya
konfereniya
xonasi (zali)
konsert
korpus (bo`lim,
kort
bino)(tennis
yol
bohlovchi
oyinida)
labarotoriya
ma`ruza (leksiya)
chang`i
lingafon (li)
odamlar
axamiatga ega

xalqaro
shahrcha, talabalar
joy
haxarchasi
miya
muzey
ilmiy
mo`ljal
bilim, ta`lim
qabul qilmoq
eslatmoq
parlament
pasport
ruxsatnoma
tayorlanmoq

مناف سة
ي تعرف
 ي تواجد,ي قع
ل قاء
ي ل ت قي
علم ال ف تر
كاف ي ت يري ة
مت تب
كاك الوج
ق سم
ك ذكرة
ال قاا د
صف
محاف ظ
حا سوب ي
ي تح تم
ق اعة
مؤك
المؤكمرمرات
ح ف لة
إ ستان
ملعب تنس
مخ ت بر
المنالمسؤول
سقضرة
محا
ك زل جي
المخ ت بري ة
ناس
ي ع ني
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35
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37
38
49
40
41
42
43
44
45
46
47
48
59
50
51
52
53
54
55
56
57
58
69
60
61

مواطن
يعيش

62
63

عالمي
 ب لدة, ب لدة
متان
طالب
مخ
م تحف
علمي
مفعول به
ك ع ل يم
, ي س ت لم
تذكر
اي س ت لم
ال برلمان
جواز
سماح ية دخول
ك ح ض ير

64
65
66
67
68
79
70
71
72
73
74
75
76
77
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

по́ле
полі́тика
помічни́к
пора́да
поса́да
посвідка
посві́дчення
реєстра́ція
ре́ктор
ректора́т
рі́дний дім
розташо́ваний
свій, своя́, своє́,
секрета
свої́ ́ р
семіна́р
сертифіка́т
се́кція (спорти́вна)
спеціа́льність
спорти́вний
студе́нтський
танцюва́льний
те́нісний
тренаже́рний
турбо́тливий
увійти́
університе́тський
у́ряд
усе́ до́бре
фо́рум
футбо́льний
центра́льний
чита́льний
чита́цький
чудо́вий

field
policy
assistant,
advice
helper
position
certificate,
certificate,
license
registration
license
rector,
rektorat,
chancellor
native
house
administration
located
one’s own
secretary
seminar,
certificate
workshop
section (sport)
speciality
sport, sporting
student
dancing,
tennis
dance
gym, fitness
careful
enter, come in
university
government
all right
forum
football
central
reading
reading,
remarkable
library

champ
politique
adjoint
conseil
place, poste
certification
certification
enregistrement
recteur
rectorat
maison
situé,
située
paternelle
son, sa, ses,
secrétaire
leur, leurs
séminaire
certificat
section (sport)
spécialité
sportif
d’étudiant
de danse
de tennis
sport
plein de
entrer
sollicitude
universitaire
gouvernement
d’université
tout va bien
forum
de football
central
de lecture
de lecteur
remarquable

wonderful

excellent,

saha
politika
asistan
öğüt
görev
kimlik
sertifika
kayıt
rektör
rektörlük
ev
yer almaktadır
kendi
sekreter
seminer
sertifika
bölüm spor
uzmanlık
sporcu
öğrenci
dans
tenis
antreman
düşünceli, ilgili,
girmek
alakadar
üniversite
hükümet
herşey yolunda
forum
futbol
merkezi
okuma
kütüphane karti
harika

chegara
siyosat
yordamchi
maslaxat
martaba
yoqimli hissiyot
yoqimli hissiyot
royxatga olish
rektor
rektarat
qadrli uy
joylashgan
shaxsiy, o`zimniki
kotib
yig`ilish
sertifikat
to`garak (sport)
yo`nalish (kasbiy)
sport bilan
talabta
(labalik)
shug`ullangan
o`yinqaroq
tennis (tennis
shug`ullanih
maydoni) joyi
yordam bermoq
kirmoq
uneversitet
yuqori boshqaruv
hammasi joyida
forum
fudbol (fudbol
markaziy
maydoni)
o`qish joyi
o`qish joyi
ajoyib

ملعب
س يا سة
مساعد
ن ص يحة
وظ ي فة
اتاث ب
باتص ية
اثشخ
االقامةص ية
شخ
را يس جامعة
را ا سة
ال ب يت
الجامعة
اواقع
ص لي
كملتي
ستري ت ير
ن دوة
شهادة
دورةري ا ض ية
اخ ت صاص
ري ا ضي
طكالبي
رق صي
ري ا ضة
درينسبي
كال ت
مهموم
ي دخل الى
جامعي
ال س لطة
ك مام
الحاكمة
من تدى
كرة ق دم
مركزي
ق راا ي
ق ارئ
راا ع
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4. 2. Мовленнєвий практикум
2. Слухайте, повторюйте. Запам'ятовуйте слова, словосполучення, які
називають місця, де студенти навчаються. Прочитайте, вивчіть.
Ба́за, навча́льна ба́за, центра́льна ба́за, кабіне́т, лінгафо́нний кабіне́т, клас,
комп'ю́терний клас, аудито́рія, навча́льна аудито́рія, лаборато́рія, навча́льна
лаборато́рія, ко́рпус, корпуси́, навча́льний ко́рпус, головни́й ко́рпус,
центра́льний ко́рпус, бібліоте́чний ко́рпус, університе́тські корпуси́.
Завдання 3. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте форми дієприкметника
розташований.
Розташо́ваний, розташо́вана, розташо́ване, розташо́вані. Університе́т
розташо́ваний, гурто́житок розташо́ваний, ба́за розташо́вана, мі́сто
розташо́ване, корпуси́ розташо́вані. Розташо́ваний у це́нтрі, розташо́вана в
головно́му ко́рпусі, розташо́ване в гурто́житку, що розташо́вано, де
розташо́вані.
Завдання 4. Вивчіть план центральної бази університету. Назвіть об'єкти,
які розташовані на центральній базі.
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Центра́льна ба́за СумДУ́
Ц – центра́льний ко́рпус; Г – головни́й ко́рпус; БК – бібліоте́чний ко́рпус
Завдання 5. Підтвердіть інформацію або заперечте.
А. 1. Підгото́вче відді́лення розташо́ване в гурто́житку но́мер три. 2. Бібліоте́ка
розташо́вана в бібліоте́чному ко́рпусі. 3. Аудито́рії розташо́вані в навча́льних
корпуса́х. 4. Лінгафо́нний кабіне́т розташо́ваний у головно́му ко́рпусі.
5. Ректора́т розташо́ваний на тре́тьому по́версі. 6. Лінгафо́нний кабіне́т
розташо́ваний на во́сьмому по́версі. 7. Ми за́раз у навча́льній аудито́рії.
8. Басе́йн розташо́ваний на центра́льній ба́зі університе́ту. 9. Комп'ю́терні кла́си
розташо́вані на рі́зних по́верхах. 10. Виклада́ч за́раз в аудито́рії. 11. Гру́па за́раз
на заня́тті. 12. Головни́й ко́рпус розташо́ваний на центра́льній ба́зі
університе́ту. 13. Центра́льний ко́рпус розташо́ваний на центра́льній ба́зі
університе́ту. 14. Бібліоте́чний ко́рпус розташо́ваний на центра́льній ба́зі
університе́ту.
Б. 1. Підгото́вче відді́лення розташо́ване в центра́льному ко́рпусі. 2. Аудито́рії
розташо́вані в бібліоте́ці. 3. Виклада́ч за́раз на пере́рві. 4. Бібліоте́ка
розташо́вана в гурто́житку. 5. Бібліоте́ка розташо́вана в центра́льному ко́рпусі.
6. Лаборато́рії розташо́вані в бібліоте́чному ко́рпусі. 7. Усі навча́льні аудито́рії
розташо́вані ті́льки в головно́му ко́рпусі. 8. Підгото́вче відді́лення розташо́ване
на центра́льній ба́зі університе́ту. 9. Гру́па за́раз у головно́му ко́рпусі.
10. Комп'ю́терний клас розташо́ваний у лаборато́рії.
Завдання 6. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте за зразком.
Відповідайте на запитання.
А. 1. Що розташо́вано в гурто́житку но́мер три? 2. Що розташо́вано на
центра́льній ба́зі університе́ту? 3. Що розташо́вано в бібліоте́чному ко́рпусі?
4. Що розташо́вано в головно́му ко́рпусі? 5. Що розташо́вано в центра́льному
ко́рпусі? 6. Що розташо́вано в рі́зних корпуса́х? 7. Хто за́раз в аудито́рії? 8. Хто
за́раз у бібліоте́ці? 9. Хто за́раз на заня́тті? 10. Як назива́ються корпуси́ СумДУ́?
Б. 1. Де студе́нти? 2. Де розташо́вана на́ша аудито́рія? 3. На яко́му по́версі
розташо́вана на́ша аудито́рія? 4. На яко́му по́версі розташо́вана твоя́ кімна́та?
5. Де розташо́ване підгото́вче відді́лення? 6. Де виклада́ч? 7. Де розташо́вані
навча́льні лаборато́рії? 8. Де розташо́ваний лінгафо́нний кабіне́т? 9. На яко́му
по́версі розташо́ваний лінгафо́нний кабіне́т? 10. Де розташо́ваний бібліоте́чний
ко́рпус? 11. Де розташо́вані комп'ю́терні кла́си?
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В. 1. Де розташо́ваний бібліоте́чний ко́рпус? 2. Де розташо́ваний головни́й
ко́рпус? 3. Де розташо́ваний центра́льний ко́рпус? 4. Де розташо́ваний басе́йн
СумДУ́? 5. Де розташо́вана їда́льня?
Завдання 7. Слухайте текст, повторіть його декілька разів. Запишіть по
пам'яті. Вивчіть, розкажіть.
Навча́льна ба́за університе́ту – це навча́льні корпуси́, навча́льні аудито́рії,
науко́ві лаборато́рії, комп'ю́терні кла́си, лінгафо́нні кабіне́ти. Тут студе́нти
навча́ються.
Завдання 8. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте.
Бібліоте́ка, університе́тська бібліоте́ка, за́ла, чита́льна за́ла, а́ктова за́ла,
конфере́нц-за́ла,
конфере́нція,
університе́тська
конфере́нція,
фо́рум,
студе́нтський фо́рум, збо́ри, студе́нтські збо́ри.
Завдання 9. Підтвердіть інформацію або заперечте.
А. 1. Бібліоте́ка університе́ту розташо́вана в бібліоте́чному ко́рпусі.
2. Конфере́нц-за́ла розташо́вана в головно́му ко́рпусі. 3 Чита́льні за́ли
розташо́вані в бібліоте́ці. 4. А́ктова за́ла розташо́вана в головно́му ко́рпусі на
пе́ршому по́версі. 5. У бібліоте́ці викладачі́ та студе́нти вивча́ють науко́ву
літерату́ру. 6. Фо́руми, конфере́нції, збо́ри бува́ють у конфере́нц-за́лі.
7. Бібліоте́ка СумДУ́ - одна́ з найбі́льших бібліоте́к мі́ста. 8. Університе́тський
музе́й розташо́ваний у бібліоте́чному ко́рпусі.
Б. 1. В університе́ті нема́є бібліоте́ки. 2. У головно́му ко́рпусі не бува́є збо́рів.
3. Чита́льна за́ла розташо́вана в центра́льному ко́рпусі. 4. В а́ктовій за́лі
студе́нти навча́ються. 5. Ми за́раз на конфере́нції. 6. Конфере́нц-за́ла
розташо́вана в гурто́житку. 7. Бібліоте́ка СумДУ́ - мале́нька. 8. У СумДУ́ не
бува́є конфере́нцій. 9. Гру́па за́раз на збо́рах. 10. У СумДУ́ нема́є
університе́тського музе́ю. 11. У головно́му ко́рпусі нема́є а́ктової за́ли.
Завдання 10. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
1. Де розташо́вана а́ктова за́ла? 2. Де розташо́ваний бібліоте́чний ко́рпус? 3. Де
розташо́ваний головни́й ко́рпус? 4. Де розташо́ваний центра́льний ко́рпус? 5. Де
розташо́вана бібліоте́ка? 6. Де розташо́вані чита́льні за́ли? 7. Де розташо́вана
конфере́нц-за́ла? 8. Де розташо́ваний університе́тський музе́й? 9. Де бува́ють
збо́ри? 10. Де бува́ють конфере́нції? 11. Де бува́ють фо́руми? 12. Де бува́ють
конце́рти? 13. Яка́ бібліоте́ка в університе́ті? 14. Що ро́блять викладачі́ та
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студе́нти в чита́льних за́лах? 15. Що бува́є в а́ктовій за́лі? 16. Що бува́є в
конфере́нц-за́лі? 17. Що розташо́вано в бібліоте́чному ко́рпусі?

Завдання 11. Слухайте, повторюйте речення. Останнє речення запишіть по
пам'яті. Вивчіть його.
У бібліоте́ках університе́ту студе́нти та викладачі́ чита́ють. У бібліоте́ках
університе́ту студе́нти та викладачі́ чита́ють, вивча́ють науко́ву літерату́ру. У
бібліоте́ках університе́ту студе́нти та викладачі́ чита́ють, вивча́ють
науко́ву літерату́ру, працю́ють в інтерне́ті.
Завдання 12. Слухайте, повторюйте. Запам'ятовуйте слова, словосполучення,
які називають спортивні об'єкти університету.
Ба́за, спорти́вна ба́за, спорти́вна ба́за університе́ту, ли́жна ба́за, во́дна ба́за, за́ла,
спорти́вна за́ла, тренаже́рна за́ла, по́ле, футбо́льне по́ле, корт, те́нісний корт,
стадіо́н, басе́йн, клуб, університе́тський клуб, спорти́вний клуб, спорти́вний
клуб "Університе́т", фі́тнес-клуб.
Завдання 13. Підтвердіть інформацію або заперечте.
А. 1. Спорти́вна ба́за університе́ту – це спорти́вні за́ли, спорти́вний клуб
"Університе́т", стадіо́ни, басе́йн. 2. Басе́йн і стадіо́ни розташо́вані на
центра́льній ба́зі університе́ту. 3. Футбо́льне по́ле розташо́ване по́ряд із
гурто́житком. 4. Те́нісний корт розташо́ваний на центра́льній ба́зі університе́ту.
5. Спорти́вний клуб "Університе́т" – оди́н із найвідо́міших спорти́вних клу́бів
Украї́ни. 6. В університе́ті є ли́жна ба́за та во́дна ба́за. 7. У басе́йні студе́нти й
викладачі́ пла́вають та навча́ються пла́вати. 8. На те́нісному ко́рті викладачі́ й
студе́нти гра́ють в те́ніс та навча́ються гра́ти в те́ніс.
Б. 1. У СумДУ́ нема́є спорти́вного клу́бу. 2. Басе́йн розташо́ваний на стадіо́ні.
3. Тренаже́рна за́ла розташо́вана в гурто́житку. 4. Спорти́вний клуб
"Університе́т" – мале́нький і невідо́мий. 5. В університе́ті нема́є во́дної ба́зи.
6. Футбо́льне по́ле розташо́ване по́ряд із головни́м ко́рпусом. 7. На те́нісному
ко́рті студе́нти гра́ють у баскетбо́л. 8. У СумДУ́ нема́є басе́йну.
Завдання 14. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
1. Як назива́ється спорти́вний клуб СумДУ́? 2. Яки́й спорти́вний клуб у
СумДУ́? 3. Де студе́нти займа́ються спо́ртом? 4. Де розташо́ваний басе́йн
СумДУ́? 5. Де розташо́ваний те́нісний корт СумДУ́? 6. Де розташо́ваний
стадіо́н? 7. Де розташо́ване футбо́льне по́ле? 8. Які спорти́вні об'є́кти
розташо́вані на центра́льній ба́зі університе́ту? 9. Що розташо́вано неподалі́к
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від гурто́житку? 10. Яки́й вид спо́рту тобі́ подо́бається? 11. Яки́м спо́ртом ти
захо́плюєшся? 12. Яки́м спо́ртом ти хо́чеш займа́тися?

Завдання 15. Слухайте текст, повторіть його декілька разів. Запишіть по
пам'яті. Вивчіть.
Університе́т – це спорти́вні за́ли, те́нісні ко́рти, футбо́льні по́ля, стадіо́ни,
басе́йн. Це спорти́вна ба́за університе́ту. Тут студе́нти та викладачі́ займа́ються
спо́ртом.
Завдання 16. Слухайте, повторюйте. Запам'ятовуйте, як називаються місця,
де студенти відпочивають.
Ба́за, ба́за відпочи́нку, кафе́, студе́нтське кафе́, клуб, інтерне́т-клуб, за́ла,
танцюва́льна за́ла, гурто́житок, студе́нтський гурто́житок, місте́чко,
студе́нтське місте́чко, музе́й, університе́тський музе́й.
Завдання 17. Підтвердіть інформацію або заперечте.
А. 1. Ба́за відпочи́нку розташо́вана на рі́чці. 2. Студе́нтське кафе́ розташо́ване
на центра́льній ба́зі університе́ту. 3. У ві́льний час студе́нти бува́ють на
екску́рсіях в університе́тському музе́ї. 4. У танцюва́льній за́лі танцю́ють і
вча́ться танцюва́ти. 5. У ві́льний час студе́нти знайо́мляться, зустріча́ються,
спілку́ються в студе́нтському кафе́. 6. На ба́зі відпочи́нку мо́жна відпочива́ти не
ті́льки влі́тку, але́ й узи́мку. 7. Гурто́житки розташо́вані в студе́нтському
місте́чку. 8. Студе́нтське місте́чко розташо́ване на бе́резі о́зера.
9. Університе́тський музе́й розташо́ваний у бібліоте́чному ко́рпусі.
10. Інтерне́т-клуб розташо́ваний у головно́му ко́рпусі на пе́ршому по́версі.
11. Гурто́житки СумДУ́ розташо́вані на рі́зних ву́лицях мі́ста.
Б. 1. Студе́нтське місте́чко розташо́ване на центра́льній ба́зі університе́ту.
2. Ба́за відпочи́нку розташо́вана в студе́нтському місте́чку. 3. У СумДУ́ нема́є
гурто́житків. 4. На ба́зі відпочи́нку мо́жна відпочива́ти ті́льки влі́тку. 5. В
університе́ті нема́є музе́ю. 6. В університе́тському кафе́ студе́нти навча́ються.
6. Усі гурто́житки СумДУ́ розташо́вані на центра́льній ба́зі університе́ту. 7. У
ві́льний час студе́нти вико́нують дома́шні завда́ння. 8. На підгото́вчому
відді́ленні нема́є музе́ю.
Завдання 18. Запитуйте за зразком.
1. Де ме́шкають студе́нти? 2. Де студе́нти відпочива́ють у ві́льний час? 3. Де
розташо́вані гурто́житки університе́ту? 4. Де розташо́ване студе́нтське кафе́?
5. Де студе́нти зустріча́ються, знайо́мляться, спілку́ються у ві́льний час? 6. Де
розташо́ване студе́нтське місте́чко? 7. Де розташо́ваний інтерне́т-клуб? 8. Де
розташо́ваний університе́тський музе́й? 9. Де ви відпочива́єте у ві́льний час?
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10. Що ро́блять на ба́зі відпочи́нку? 11. Що ро́блять у танцюва́льній за́лі?
12. Що ро́блять у студе́нтському кафе́? 13. Коли́ мо́жна відпочива́ти на ба́зі
відпочи́нку?
Завдання 19. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте за зразком.
Відповідайте на запитання.
1. У те́бе є ві́льний час? 2. У те́бе бага́то ві́льного ча́су? 3. У те́бе ма́ло ві́льного
ча́су? 4. Ти займа́єшся спо́ртом у ві́льний час? 5. Інозе́мні студе́нти спілку́ються
з дру́зями у ві́льний час? 6. Ви лю́бите гуля́ти у ві́льний час? 7. Тобі́
подо́бається диви́тися фі́льми у ві́льний час? 8. Ти лю́биш слу́хати му́зику у
ві́льний час? 9. Що ти лю́биш роби́ти у ві́льний час? 10. Що тобі́ подо́бається
роби́ти у ві́льний час? 11. Що ти ро́биш у ві́льний час? 12. Чим ти
захо́плюєшся? 13. Чим ти ціка́вишся?
Завдання 20. Розкажіть, що вам подобається робити у вільний час.
Завдання 21. Розкажіть, що ви робите у вільний час. Говоріть за зразком.
Зразок. У ме́не ма́ло ві́льного ча́су. У ме́не ма́йже нема́є ві́льного ча́су.
У ві́льний час я зустріча́юся з дру́зями.
Завдання 22. Слухайте, повторюйте речення. Останнє речення запишіть по
пам'яті. Вивчіть його.
У ві́льний час студе́нти займа́ються спо́ртом. У ві́льний час студе́нти
займа́ються спо́ртом, зустріча́ються. У ві́льний час студе́нти займа́ються
спо́ртом, зустріча́ються з дру́зями. У ві́льний час студе́нти займа́ються спо́ртом,
зустріча́ються з дру́зями, відпочива́ють. У ві́льний час студе́нти займа́ються
спо́ртом, зустріча́ються з дру́зями, відпочива́ють у кафе́. У ві́льний час
студе́нти займа́ються спо́ртом, зустріча́ються з дру́зями, відпочива́ють у
студе́нтському кафе́.
Завдання 23. Слухайте, повторюйте слова, запам'ятовуйте, хто і де працює в
університеті.
Ре́ктор, ре́ктор університе́ту, проре́ктор, проре́ктор університе́ту, дире́ктор,
дире́ктор департа́менту, дире́ктор інститу́ту, дека́н, дека́н факульте́ту,
нача́льник, нача́льник ві́дділу, заві́дувач, заві́дувач ка́федри, заві́дувач
підгото́вчого відді́лення, заві́дувач ПВ, заві́дувач бібліоте́ки, заві́дувач
їда́льні, засту́пник, засту́пник дире́ктора, засту́пник нача́льника, засту́пник
дека́на, помічни́к, помічни́к ре́ктора, помічни́к дека́на, помічни́к дире́ктора,
профе́сор, виклада́ч, кура́тор, коменда́нт, коменда́нт гурто́житку, бібліоте́кар,
секрета́р, вахте́р, лабора́нт.
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Ректора́т, декана́т, департа́мент, ка́федра, ві́дділ, факульте́т, гурто́житок,
бібліоте́ка, їда́льня, студе́нтське місте́чко, меди́чний інститу́т, підгото́вче
відді́лення.
Завдання 24. Слухайте, повторюйте, запам'ятайте конструкцію хто керує
ким, чим (в.5).
Керу́є університе́том, керу́є факульте́том, керу́є ка́федрою, керу́є ві́дділом,
керу́є підгото́вчим відді́ленням, керу́є бібліоте́кою, керу́є гурто́житком, керу́є
їда́льнею, керу́є гру́пою, керу́є студе́нтами, керу́є меди́чним інститу́том.
Завдання 25. Підтвердіть інформацію.
1. Ре́ктор керу́є університе́том. Ре́ктор працю́є в ректора́ті. 2. Дека́н керу́є
факульте́том. Дека́н працю́є в декана́ті. 3. Дире́ктор керу́є департа́ментом.
Дире́ктор працю́є в департа́менті. 4. Заві́дувач ка́федри керу́є ка́федрою.
Заві́дувач ка́федри працю́є на ка́федрі. 5. Коменда́нт керу́є гурто́житком.
Коменда́нт працю́є в гурто́житку. 6. Заві́дувач ПВ керу́є підгото́вчим
відді́ленням. Заві́дувач ПВ працю́є на підгото́вчому відді́ленні. 7. Кура́тор керу́є
гру́пою. Кура́тор працю́є в гру́пі. 8. Нача́льник ві́дділу реєстра́ції керу́є ві́дділом
́
реєстра́ції. Нача́льник ві́дділу реєстра́ції працю́є у ві́дділі
реєстра́ції.
Завдання 26. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
Зразок 1. Хто керу́є університе́том? – Університе́том керу́є ре́ктор.
1. Хто керу́є факульте́том? 2. Хто керу́є департа́ментом? 3. Хто керу́є ві́дділом
реєстра́ції? 4. Хто керу́є бібліоте́кою? 5. Хто керу́є гурто́житком? 6. Хто керу́є
гру́пою? 7. Хто керу́є меди́чним інститу́том? 8. Хто керу́є ка́федрою?
Зразок 2. Чим керу́є ре́ктор? – Ре́ктор керу́є університе́том.
1. Чим керу́є дека́н? 2. Чим керу́є нача́льник ві́дділу реєстра́ції? 3. Чим керу́є
заві́дувач ка́федри? 4. Чим керу́є заві́дувач бібліоте́ки? 5. Чим керу́є
дире́ктор меди́чного інститу́ту? 6. Чим керу́є коменда́нт? 7. Чим керу́є кура́тор?
8. Чим керу́є заві́дувач підгото́вчого відді́лення?
Зразок 3. Де працю́є ре́ктор? – Ре́ктор працю́є в університе́ті.
́
1. Де працю́є виклада́ч? 2. Де працю́є нача́льник ві́дділу
реєстра́ції? 3. Де
працю́є коменда́нт? 4. Де працю́є заві́дувач ка́федри? 5. Де працю́є заві́дувач
бібліоте́ки? 6. Де працю́є заві́дувач їда́льні? 7. Де працю́є дире́ктор
департа́менту? 8. Де працю́є дека́н? 9. Де працю́є дире́ктор меди́чного
інститу́ту? 10. Де працю́є кура́тор? 11. Де працю́є бібліоте́кар? 12. Де працю́є
вахте́р? 13. Де працю́є секрета́р?
Зразок 4. Як зва́ти ре́ктора СумДУ́? – Ре́ктора СумДУ́ зва́ти Васи́льєв
Анато́лій Васи́льович.
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1. Як зва́ти дире́ктора департа́менту міжнаро́дної осві́ти? 3. Як зва́ти заві́дувача
підгото́вчого відді́лення? 4. Як зва́ти коменда́нта гурто́житку? 5. Як зва́ти
ва́шого кура́тора? 6. Як зва́ти ва́ших викладачі́в?
Завдання 27. Слухайте, повторюйте. Запам'ятовуйте назви вулиць, на яких
розташовані університетські об'єкти.
Ри́мського-Ко́рсакова, ву́лиця Ри́мського-Ко́рсакова, Замостя́нська, ву́лиця
Замостя́нська, Санато́рна, ву́лиця Санато́рна, Ха́рківська, ву́лиця Ха́рківська.
На ву́лиці Ри́мського-Ко́рсакова, на ву́лиці Замостя́нській, на ву́лиці
Санато́рній, на ву́лиці Ха́рківській.
Завдання 28. Відповідайте на запитання. Скажіть, на яких вулицях
розташовані об'єкти університету. Запитуйте за зразком.
1. Що розташо́вано на ву́лиці Замостя́нській? 2. Що розташо́вано на ву́лиці
Ри́мського-Ко́рсакова? 3. Що розташо́вано на ву́лиці Санато́рній? 4. Що
розташо́вано на ву́лиці Ха́рківській? 5. Де розташо́вана центра́льна ба́за
університе́ту? 6. Де розташо́ваний головни́й ко́рпус? 7. Де розташо́ваний
басе́йн? 8. Де розташо́ваний центра́льний ко́рпус? 9. Де розташо́ваний
гурто́житок но́мер три? 10. Де розташо́ваний гурто́житок но́мер чоти́ри? 11. Де
розташо́ване студе́нтське місте́чко СумДУ́? 12. Де розташо́ване підгото́вче
відді́лення СумДУ́? 13. Де розташо́вана бібліоте́ка меди́чного інститу́ту? 14. Де
розташо́вана зупи́нка "Університе́т"? 15. Де розташо́ваний меди́чний інститу́т
СумДУ́? 16. Де розташо́вана бібліоте́ка СумДУ́? 17. Де розташо́ваний гурто́житок
но́мер п’ять?
Завдання 29. Назвіть свою адресу. Говоріть за зразком.
Зразок 1. Я ме́шкаю на ву́лиці Покро́вській. Моя́ адре́са: мі́сто Су́ми, ву́лиця
Покро́вська, буди́нок сім, кварти́ра оди́н.
Зразок 2. Сумськи́й держа́вний університе́т розташо́ваний на ву́лиці
Ри́мського-Ко́рсакова.
Адре́са
університе́ту:
мі́сто
Су́ми,
ву́лиця
Ри́мського-Ко́рсакова, два.
Зразок 3. Сумськи́й держа́вний університе́т розташо́ваний за адре́сою:
мі́сто Су́ми, ву́лиця Ри́мського-Ко́рсакова, два.
Завдання 30. Скажіть, на яких вулицях розташовані об'єкти центральної бази
університету. Використовуйте план (завдання 4).
Завдання 31. Слухайте текст. Визначте ключові слова цього тексту.
Університе́т – вели́ка студе́нтська країна
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Університе́т – це вели́ка студе́нтська краї́на. Тут навча́ються студе́нти та
працю́ють викладачі́. Центра́льна ба́за Сумсько́го держа́вного університе́ту
розташо́вана за адре́сою: мі́сто Су́ми, ву́лиця Ри́мського-Ко́рсакова, два. На
центра́льній ба́зі розташо́вані навча́льні корпуси́, бібліоте́ка, стадіо́н, басе́йн,
їда́льня. Навча́льні аудито́рії є в рі́зних корпуса́х. Тут студе́нти навча́ються.
Університе́тська бібліоте́ка – одна́ з найбі́льших бібліоте́к мі́ста. Тут чита́ють,
вивча́ють науко́ву літерату́ру, працю́ють в інтерне́ті.
Студе́нти СумДУ́ не ті́льки до́бре навча́ються, але́ й до́бре відпочива́ють. У
ві́льний час вони́ займа́ються спо́ртом у спорти́вному клу́бі "Університе́т",
спілку́ються з дру́зями в студе́нтському кафе́, хо́дять на екску́рсії, на конце́рти,
на ви́ставки. Ду́же ціка́ві екску́рсії бува́ють в університе́тському музе́ї. Він
розташо́ваний у бібліоте́чному ко́рпусі.
Студе́нтське місте́чко СумДУ́ розташо́ване на ву́лиці Замостя́нській. Тут є
гурто́житки, де ме́шкають студе́нти. На ву́лиці Замостя́нській розташо́ване
тако́ж підгото́вче відді́лення. Тут почина́ють своє́ навча́ння інозе́мні студе́нти.
Студе́нти, які́ хо́чуть ста́ти лікаря́ми, навча́ються в меди́чному
інститу́ті СумДУ́. Центра́льна ба́за меди́чного інститу́ту розташо́вана на ву́лиці
Санато́рній. Гурто́житки номер 4 і 5 тако́ж розташо́вані на цій ву́лиці.
Завдання 32. Виберіть правильну інформацію.
Головни́й ко́рпус розташо́ваний на ву́лиці Замостя́нській.
У СумДУ́ є невели́ка бібліоте́ка.
Студе́нти займа́ються спо́ртом у спорти́вному клу́бі "Спарта́к".
Меди́чний інститу́т розташо́ваний на ву́лиці Ри́мського-Ко́рсакова.
Студе́нтське місте́чко розташо́ване на ву́лиці Замостя́нській.
Навча́льні аудито́рії розташо́вані в рі́зних корпуса́х.
Підгото́вче відді́лення розташо́ване на ву́лиці Замостя́нській.
У СумДУ́ нема́є басе́йну.
У бібліоте́ці студе́нти слу́хають ле́кції.
Студе́нти меди́чного інститу́ту навча́ються на ву́лиці Замостя́нській.
У на́шому університе́ті є га́рний музе́й.
Центра́льна ба́за університе́ту розташо́вана на ву́лиці Ри́мського-Ко́рсакова.
Майбу́тні лікарі́ навча́ються в меди́чному інститу́ті, яки́й розташо́ваний на
13
ву́лиці Санато́рній.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Завдання 33. Відповідайте на запитання. Запитуйте.
1. Що таке́ університе́т? 2. За яко́ю адре́сою розташо́вана центра́льна ба́за
університе́ту? 3. Що розташо́вано на центра́льній ба́зі університе́ту? 4. Де є
навча́льні аудито́рії? 5. Яка́ бібліоте́ка в СумДУ́? 6. Де розташо́вана
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університе́тська бібліоте́ка? 7. Що ро́блять студе́нти та викладачі́ в бібліоте́ці?
8. Що таке́ спорти́вна ба́за університе́ту? 9. Як назива́ється спорти́вний клуб
СумДУ́? 10. Де студе́нти займа́ються спо́ртом? 11. Де відпочива́ють студе́нти
СумДУ́? 12. Що зазвича́й ро́блять у ві́льний час студе́нти СумДУ́? 13. Де
розташо́ваний університе́тський музе́й? 14. Де навча́ються студе́нти, які́ хо́чуть
ста́ти лікаря́ми? 15. Де розташо́ваний меди́чний інститу́т СумДУ́? 16. Що таке́
студе́нтське місте́чко? 17. За яко́ю адре́сою розташо́ване підгото́вче відді́лення
СумДУ́?
Завдання 34. Слухайте, повторюйте, пишіть слова.
Ба́за, ко́рпус, корпуси́, аудито́рія, лаборато́рія, кабіне́т, за́ла, по́ле, стадіо́н, клуб,
корт, кафе́, гурто́житок, місте́чко, музе́й, бібліоте́ка.
Завдання 35. Слухайте, повторюйте, пишіть фрази. Складіть речення.
А. Центра́льна ба́за, центра́льний ко́рпус, університе́тські корпуси́, навча́льна
аудито́рія, університе́тська лаборато́рія, навча́льний кабіне́т, спорти́вна за́ла,
футбо́льне по́ле, центра́льний стадіо́н, студе́нтський клуб, студе́нтське кафе́,
студе́нтське місте́чко, університе́тський гурто́житок, університе́тський музе́й,
університе́тська бібліоте́ка.
Б. Розташо́ваний на центра́льній ба́зі, є в бібліоте́ці, у ві́льний час, розташо́вані
в студе́нтському місте́чку, вивча́ють науко́ву літерату́ру, займа́ються спо́ртом,
зустріча́ються з дру́зями, розташо́вані в рі́зних корпуса́х, до́бре відпочива́ють,
працю́ють в інтерне́ті, хо́дять на конце́рти, бува́ють екску́рсії.
Завдання 36. Слухайте, повторюйте речення і запишіть їх повні варіанти.
1. Студе́нти навча́ються. Студе́нти до́бре навча́ються. Студе́нти відпочива́ють.
Студе́нти до́бре відпочива́ють. Студе́нти до́бре навча́ються та до́бре
відпочива́ють. Студе́нти не ті́льки до́бре навча́ються, а й до́бре відпочива́ють.
Студе́нти університе́ту не ті́льки до́бре навча́ються, але́ й до́бре
відпочива́ють.
2. Студе́нти займа́ються спо́ртом. Студе́нти займа́ються спо́ртом у клу́бі.
Студе́нти займа́ються спо́ртом у спорти́вному клу́бі. Студе́нти займа́ються
спо́ртом у спорти́вному клу́бі "Університе́т". У ві́льний час студе́нти
займа́ються спо́ртом у спорти́вному клу́бі "Університе́т".
3. У місте́чку розташо́вані гурто́житки. У студе́нтському місте́чку розташо́вані
гурто́житки. У студе́нтському місте́чку розташо́вані гурто́житки, де
ме́шкають студе́нти.
Завдання 37. Згадайте відмінкові форми іменників після слів зі значенням
кількості. Повторіть закінчення іменників у формі родового відмінка однини і
множини (в.2). Використовуйте таблиці на сторі́нках 103-105.
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Табли́ця 4. 2
скі́льки
1(оди́н, одна́, одне́)
2 (два), 3, 4
2(дві, два), 3, 4
5–20, 100 …
скі́льки, бага́то,
ма́ло, кі́лька,
де́кілька....

відмі́нок
він
+ в.1 однини́
оди́н стадіо́н
+ в.1 множини́ два стадіо́ни
+ в. 2 однини́
----

вона́
одна́ аудито́рія
---дві аудито́рії

воно́
одне́ завда́ння
---два завда́ння

+ в.2 множини́ п’ять стадіо́нів бага́то аудито́рій скільки завда́нь

Завдання 38. Згадайте граматичну інформацію.
Слова́ більш ніж, менш ніж, не більш ніж, не менш ніж,
прибли́зно, ма́йже вка́зують на прибли́зну кі́лькість. Зверні́ть ува́гу, що
числі́вники пі́сля цих слів вживаються в називно́му відмі́нку (в.1).

Завдання 39. Слухайте речення. Запишіть тільки числову інформацію.
Відновіть речення.
1. У СумДУ́ здобува́є ви́щу осві́ту бли́зько 20 000 студе́нтів. 2. У СумДУ́ мо́жна
здобу́ти бі́льш ніж 60 профе́сій. 3. У СумДУ́ навча́ється не менш ніж 1 000
інозе́мних студе́нтів. 4. Інозе́мні студе́нти СумДУ приї́хали з рі́зних краї́н сві́ту.
Це ма́йже 60 краї́н. 5. Наш університе́т видає́ не ме́нш ніж 10 науко́вих
журна́лів. 6. У бібліоте́ці університе́ту бли́зько 3 000 000 книг. 7. У меди́чному
інститу́ті СумДУ́ навча́ється бли́зько 2 000 студе́нтів. 8. В університе́ті 30
навча́льних корпусі́в. 9. У СумДУ́ працю́є не менш ніж 131 навча́льна лаборато́рія.
10. В університе́ті працю́є не ме́нше ніж 2 000 комп'ютерів. 11. У СумДУ́
більш ніж 9 гурто́житків. 12. У спорти́вному клу́бі «Університе́т» працю́є більш
ніж 51 спорти́вна се́кція. 13. У се́кціях спорти́вного клу́бу «Університе́т»
займа́ються спо́ртом не менш ніж 1 500 спортсме́нів.

Завдання 40. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком.
Використовуйте слова більш ніж, менш ніж, не менш ніж, майже,
приблизно.
1. Скі́льки студе́нтів навча́ється в СумДУ́? 2. Скі́льки профе́сій мо́жна здобу́ти в
СумДУ́? 3. Скі́льки інозе́мних студе́нтів навча́ється в СумДУ́? 4. Інозе́мні
студе́нти СумДУ́ приї́хали з рі́зних краї́н сві́ту. Скі́льки це краї́н?
5. Скі́льки науко́вих журна́лів видає́ СумДУ́? 6. Скі́льки книжо́к у бібліоте́ці
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СумДУ́? 7. Скі́льки студе́нтів навча́ється в меди́чному інститу́ті СумДУ́?
8. Скі́льки гурто́житків у СумДУ́? 9. Скі́льки навча́льних корпусі́в у СумДУ́?
10. Скі́льки спорти́вних се́кцій у спорти́вному клу́бі "Університе́т"? 11. Скі́льки
спортсме́нів займа́ються в спорти́вному клу́бі "Університе́т"?
Завдання 41. Прослухайте текст. Намагайтеся зрозуміти його основний
зміст, не звертаючи уваги на незнайомі слова. Відповідайте на запитання.
Університе́т – це вели́ка студе́нтська краї́на. У цій краї́ні є все, що потрі́бно для
життя́. Тут є свій у́ряд, свій парла́мент, свої́ ме́шканці. Тут є своя́ істо́рія, своя́
еконо́міка, своя́ полі́тика, своя́ ідеоло́гія. У цій країні жи́ти ва́жко, але́ ду́же ціка́
во та ве́село. Тут навча́ються, працю́ють, займа́ються спо́ртом, відпочива́ють,
знайо́мляться, зустріча́ються, спілку́ються тисячі́ люде́й. Ко́жен університе́т –
це навча́льні корпуси́, аудито́рії, лаборато́рії, комп'ю́терні кла́си, лінгафо́нні
кабіне́ти. Тут навча́ються студе́нти та працю́ють викладачі́.
Університе́т – це спорти́вні за́ли, тренаже́рні за́ли, фі́нтес-клу́би, те́нісні ко́рти,
спорти́вні ба́зи, футбо́льні поля́, басе́йн. Тут студе́нти та викладачі́
займа́ються спо́ртом.
Університе́т – це бібліоте́ки та чита́льні за́ли. У бібліоте́ках чита́ють, вивча́ють
науко́ву і навча́льну літерату́ру, працю́ють в інтерне́ті.
Університе́т – це а́ктові за́ли і конфере́нц-за́ли. Тут бува́ють науко́ві
конфере́нції, фо́руми, збо́ри, зу́стрічі.
Університе́т – це ба́зи відпочи́нку, студе́нтські кафе́, інтерне́т-клу́би,
танцюва́льна за́ла. Це місця́, де студе́нти й викладачі́ відпочива́ють у ві́льний
час.
І, звича́йно, університе́т – це студе́нтське місте́чко, гурто́житки, де
ме́шкають студе́нти.
Університе́т – це ле́кції і семіна́ри, за́ліки та і́спити, дома́шні завда́ння й важка́
щоде́нна самості́йна робо́та.
Університе́т – це весе́лі кані́кули, ціка́ві зу́стрічі, нові́ дру́зі, чудо́ві
конце́рти, захо́плюючі екску́рсії, спорти́вні змага́ння.
Університе́т на лати́ні – alma mater, до́бра, турбо́тлива ма́ти, а студе́нти й
викладачі́ – вели́ка дру́жна сім'я́. Ко́жен з нас запам'ята́є свій університе́т на все
життя́.
1. Як назива́ється університе́т у те́ксті? 2. Що є в цій вели́кій студе́нтській
краї́ні? 3. Що ро́блять ме́шканці ціє́ї краї́ни? 4. Назві́ть місця́, де студе́нти
навча́ються. 5. Назві́ть місця́, де студе́нти займа́ються спо́ртом. 6. Назві́ть місця́,
де студе́нти відпочива́ють. 7. Де ме́шкають студе́нти? 8. Як на лати́ні
назива́ється університе́т? 9. Що означа́є alma mater? Перекладі́ть украї́нською
мо́вою. 10. Прочита́йте оста́ннє ре́чення. Ви зго́дні?
Завдання 42. Прослухайте текст. Намагайтеся зрозуміти його основний
зміст, не звертаючи уваги на незнайомі слова. Відповідайте на запитання.
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Гурто́житок – рі́дний дім студе́нта
Ду́же ча́сто ка́жуть: "Гурто́житок – рі́дний дім студе́нта". Ось що ду́мають про
це студе́нти на́шого гурто́житку.
Юрко́: "Гурто́житок – це прекра́сно! Тут ти мо́жеш почува́тися як вдо́ма. О
дру́гій годи́ні но́чі ти мо́жеш піти́ в будь-яку́ кімна́ту, спілкува́тися з дру́зями,
говори́ти про навча́ння, про життя́, про коха́ння, про свої́ пробле́ми. "
Олекса́ндр: "Гурто́житок – це жахли́во! О дру́гій годи́ні но́чі в твою́ кімна́ту мо́же
увійти́ будь-яки́й студе́нт і всю ніч бу́де говори́ти з тобо́ю про дрібни́ці. І ти нічо́го
не мо́жеш сказа́ти йому́: він твій друг. А вра́нці він ска́же тобі́ "на добра́ніч!" і
пі́де в свою́ кімна́ту відпочива́ти. А тобі́ вже потрі́бно йти до університе́ту ... "
1. Ви зго́дні, що гурто́житок – рі́дний дім студе́нта? 2. Як ти розумі́єш слова́
"почува́тися як вдо́ма"? 3. Ти лю́биш спілкува́тися о дру́гій годи́ні но́чі? 4. Тобі́
подо́бається спілкува́тися з дру́зями? 5. Чому́ гурто́житок – це прекра́сно?
6. Чому́ гурто́житок – це жахли́во? 7. З ким ви зго́дні: з Юрко́м чи з
Олекса́ндром? 8. Тобі́ подо́бається ме́шкати в гурто́житку? Чому́?
Завдання 43. Прослухайте тексти. Намагайтеся зрозуміти їх основний зміст,
не звертаючи уваги на незнайомі слова. Відповідайте на запитання.
Текст 1
Ректора́т
Що таке́ ректора́т? Ректора́т – це мо́зок університе́ту. У ректора́ті працю́ють
ре́ктор, проре́ктори і Вче́на ра́да університе́ту. У Сумсько́му держа́вному
університе́ті є тако́ж студе́нтський ре́ктор і студе́нтський ректора́т. На Вче́ній
ра́ді викладачі́ та студе́нти ра́зом вирі́шують всі найважли́віші пита́ння життя́
університе́ту.
Ректора́т СумДУ́ розташо́ваний у головно́му ко́рпусі на тре́тьому по́версі.
1. Що таке́ ректора́т? 2. Хто працю́є в ректора́ті? 3. В університе́ті є студе́нтський
ректора́т? 4. Хто працю́є в студе́нтському ректора́ті? 5. Як ви ду́маєте, які́ студе́нти
працю́ють у студе́нтському ректора́ті? 6. Хто вирі́шує найважли́віші пита́ння життя́
університе́ту? 7. Де вирі́шуються найважли́віші пита́ння життя́ університе́ту? 8. Де
розташо́ваний ректора́т СумДУ́? 9. Ви зна́єте, як зва́ти ре́ктора СумДУ́?
Текст 2
Факульте́ти
Мо́жна сказа́ти, що університе́т – вели́ка студе́нтська краї́на, а факульте́т – це
мі́сто в університе́тській краї́ні. У СумДУ́ бага́то факульте́тів. Тут мо́жна
здобу́ти більш ніж 60 спеціа́льностей. Факульте́том керу́є дека́н і його́
кома́нда – декана́т. Дека́н – це оди́н із найбі́льш досві́дчених,
найавторите́тніших і найшано́ваних викладачі́в факульте́ту. Дека́н пови́нен
зна́ти все про життя́ факульте́ту. Він пови́нен зна́ти всі факульте́тські
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пробле́ми. Він пови́нен до́бре зна́ти всіх свої́х студе́нтів і всіх викладачі́в
факульте́ту. Щомі́сяця найважли́віші пробле́ми факульте́ту вирі́шує Ра́да
факульте́ту. Рі́зні факульте́ти розташо́вані в рі́зних корпуса́х і на рі́зних
по́верхах.
1. Як мо́жна ще назва́ти університе́т і факульте́т? 2. Скі́льки факульте́тів у
СумДУ́? 3. Хто керу́є факульте́том? 4. Хто мо́же бу́ти дека́ном факульте́ту?
5. Хто вирі́шує пита́ння життя́ факульте́ту? 6. Де розташо́вані факульте́ти
СумДУ́? 7. Скі́льки спеціа́льностей мо́жна здобу́ти в СумДУ́?
Текст 3
Меди́чний інститу́т
Інозе́мні студе́нти СумДУ́, які́ ви́рішили ста́ти лікаря́ми, навча́ються в
меди́чному інститу́ті. Меди́чному інститу́ту СумДУ́ більш ніж 20 ро́ків. За́раз
тут навча́ється прибли́зно дві ти́сячі студе́нтів і працю́є не меньш ніж 300
викладачі́в. Тут здобу́ли ви́щу осві́ту кі́лька со́тен інозе́мних лікарі́в, які працю́ють
у рі́зних краї́нах сві́ту: у Кана́ді, у Фра́нції, в Ізра́їлі, у Палести́ні, в краї́нах
А́фрики.
Меди́чний інститу́т ма́є свою́ газе́ту, свій журна́л, своє́ ра́діо, свій музе́й.
Студе́нти навча́ються не ті́льки в центра́льному ко́рпусі, але́ й у рі́зних клі́ніках
мі́ста, де розташовані ма́йже 30 ка́федр інститу́ту.
Меди́чний інститу́т СумДУ́ розташо́ваний на ву́лиці Санато́рній. Тут
розташо́вані центра́льний ко́рпус, гурто́житки інститу́ту, їда́льня, стадіо́н,
бібліоте́ка.
1. Де навча́ються інозе́мні студе́нти СумДУ́, які́ ви́рішили ста́ти лікаря́ми?
2. Скі́льки прибли́зно студе́нтів навча́ється в меди́чному інститу́ті СумДУ?
3. Скі́льки ка́федр працю́є в меди́чному інститу́ті? 4. Скі́льки викладачі́в працю́є
тут? 5. Скі́льки ро́ків працю́є меди́чний інститу́т? 6. Скі́льки інозе́мних лікарі́в
підготува́в цей інститу́т? 7. Де навча́ються студе́нти меди́чного інститу́ту?
8. Де розташо́ваний меди́чний інститу́т СумДУ́? 9. Що ще розташо́вано на
центра́льній ба́зі інститу́ту?
Текст 4
Департа́мент міжнаро́дної осві́ти
СумДУ́ – оди́н із найбі́льших і найвідо́міших університе́тів Украї́ни. Це
вели́кий міжнаро́дний осві́тній центр. Тут здобува́ють ви́щу осві́ту інозе́мні
студе́нти з рі́зних краї́н сві́ту. Пита́ння навча́ння і життя́ інозе́мних студе́нтів
вирі́шує Департа́мент міжнаро́дної осві́ти. Департа́ментом керу́є дире́ктор.
Йому́ допомага́ють засту́пники. Ко́жен засту́пник вирі́шує свої́ пита́ння. Оди́н
вирі́шує фіна́нсові пита́ння, і́нший займа́ється пита́ннями життя́, по́буту та
відпочи́нку студе́нтів. Підгото́вчим відді́ленням керу́є заві́дувач ПВ. У
Департа́менті є ві́дділ реєстра́ції інозе́мних студе́нтів, кабіне́т дире́ктора
Департа́менту, кабіне́ти засту́пників дире́ктора. Департа́мент міжнаро́дної
осві́ти розташо́ваний у головно́му ко́рпусі СумДУ́ на во́сьмому по́версі.
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1. Які́ пита́ння вирі́шує Департа́мент міжнаро́дної осві́ти? 2. Хто керу́є
Департа́ментом міжнаро́дної осві́ти? 3. Хто допомага́є дире́ктору
Департа́менту? 4. Які́ пита́ння вирі́шують засту́пники дире́ктора
Департа́менту? 5. Хто вирі́шує пита́ння навча́ння інозе́мних студе́нтів на ПВ?
6. Що є в Департа́менті міжнаро́дної осві́ти? 7. Де розташо́ваний
Департа́мент міжнаро́дної осві́ти СумДУ́? 8. Ви зна́єте, як зва́ти дире́ктора
Департа́менту міжнаро́дної осві́ти? 9. Ви зна́єте, як зва́ти заві́дувача
підгото́вчого відді́лення?
Текст 5
Ві́дділ реєстра́ції інозе́мних студе́нтів
Всі інозе́мні студе́нти зна́ють, що таке́ ві́дділ реєстра́ції. У цьо́му ві́дділі
реєстру́ють докуме́нти інозе́мних студе́нтів. Лари́са Ві́кторівна Наза́ренко –
нача́льник ві́дділу реєстра́ції. Вона́ ду́же лю́бить студе́нтів, розумі́є ї́хні
пробле́ми, за́вжди допомага́є їм. Вона́ ро́бить для студе́нтів все, що мо́же.
Лари́са Ві́кторівна ува́жно вивча́є всі докуме́нти студе́нта. Вона́ ка́же:
"Докуме́нти за́вжди пови́нні бу́ти в поря́дку. У вас за́вжди пови́нні бу́ти з собо́ю
посві́дка, студе́нтський квито́к, пере́пустка в гурто́житок". Лари́са Ві́кторівна
пита́є: "Ваш па́спорт у поря́дку? Ва́ша ві́за в поря́дку? Ва́ша посвідка в
поря́дку?" "Все в поря́дку!"– відповіда́ють студе́нти.
Ві́дділ реєстра́ції розташо́ваний у головно́му ко́рпусі на во́сьмому по́версі в
кабіне́ті 813. Він почина́є працюва́ти о дев’я́тій годи́ні і закі́нчує свою́ робо́ту о
вісімна́дцітій годи́ні. Пере́рва почина́ється о двана́дцятій годи́ні і закі́нчується о
трина́дцятій годи́ні.
1. Чим займа́ється ві́дділ реєстра́ції інозе́мних студе́нтів? 2. Як зва́ти нача́льника
ві́дділу реєстра́ції інозе́мних студе́нтів? 3. Яка́ вона́ люди́на? 4. Де розташо́ваний ві́дділ
реєстра́ції інозе́мних студе́нтів? 5. Як він працю́є? 6. Які́ докуме́нти у вас є? 7. Ва́ші
докуме́нти в поря́дку? 8. Чому́ докуме́нти інозе́много студе́нта пови́нні бу́ти в
поря́дку? 9. Де ваш па́спорт? 10. Які́ докуме́нти за́вжди пови́нні бу́ти з собо́ю у
інозе́много студе́нта? 11. Покажі́ть ва́ші докуме́нти. Як вони́ назива́ються украї́нською?
Текст 6
Підгото́вче відді́лення
Підгото́вче відді́лення – це вели́ка дру́жня інтернаціона́льна сім'я́. Тут
навча́ються інозе́мні студе́нти з рі́зних краї́н сві́ту. Всі вони́ хо́чуть здобу́ти
ви́щу осві́ту в університе́тах Украї́ни. Інозе́мні студе́нти почина́ють вивча́ти
украї́нську мо́ву на підгото́вчому відді́ленні. Тут розташо́вані навча́льні
аудито́рії, кабіне́т заві́дувача підгото́вчого відді́лення, ка́федра мо́вної
підгото́вки та музе́й ПВ. Заві́дувач підгото́вчого відді́лення керу́є навча́льним
проце́сом і контролю́є робо́ту студе́нтів і викладачі́в. Йому́ допомага́ють
секретарі́. Секретарі́ склада́ють ро́зклад заня́ть, готу́ють рі́зні докуме́нти:
до́відки, листи́, сертифіка́ти. Вони́ відповіда́ють на всі запита́ння студе́нтів,
поя́снюють їм, як тре́ба жи́ти і навча́тися в університе́ті. Підгото́вче відді́лення
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розташо́ване в студе́нтському місте́чку на
в гурто́житку но́мер три, на тре́тьому по́версі.

ву́лиці

Замостя́нській,

7,

1. Як ще мо́жна назва́ти ПВ? 2. Хто тут навча́ється? 3. Де хо́чуть отри́мати
ви́щу осві́ту інозе́мні студе́нти ПВ? 4. Де інозе́мні студе́нти почина́ють вивча́ти
украї́нську мо́ву? 5. Де розташо́ване підгото́вче відді́лення СумДУ́? 6. Що
є на підгото́вчому відді́ленні? 7. Хто керу́є підгото́вчим відді́ленням?
8. Що контролю́є заві́дувач відді́лення? 9. Хто допомага́є заві́дувачу відді́лення?
10. Що ро́блять секретарі́ ПВ? 11. Які́ докуме́нти готу́ють секретарі́? 12. Хто
склада́є навча́льний ро́зклад?
Текст 7
Ка́федра мо́вної підгото́вки
Сло́во "ка́федра" ма́є кі́лька зна́чень. По-пе́рше, ка́федра – це колекти́в
викладачі́в, які́ виклада́ють оди́н предме́т. По-дру́ге, ка́федра – це збо́ри
викладачі́в, які́ бува́ють щомі́сяця. І, по-тре́тє, ка́федра – це кабіне́т, робо́че
мі́сце викладача́. На ка́федрі мо́вної підгото́вки працю́є ма́йже 30 викладачі́в
украї́нської та росі́йської мо́ви. Бли́зько 10 викладачі́в працю́ють на ПВ,
ма́йже 20 викладачі́в навча́ють студе́нтів-інозе́мців на і́нших факульте́тах.
Ка́федрою керу́є заві́дувач. Він контролю́є робо́ту викладачів ка́федри. Ка́федра
мо́вної підгото́вки розташо́вана в головно́му ко́рпусі на во́сьмому по́версі.
1. Що таке́ ка́федра? 2. Хто працю́є на ка́федрі мо́вної підгото́вки? 3. Скі́льки
викладачі́в на ка́федрі мо́вної підгото́вки? 4. Скі́льки викладачі́в працю́ють на
ПВ, а скі́льки - на і́нших факульте́тах? 5. З ким працю́ють викладачі́ ка́федри
мо́вної підгото́вки? 6. Що виклада́ють викладачі́ ка́федри мо́вної підгото́вки?
7. Кому виклада́ють викладачі́ ка́федри мо́вної підгото́вки украї́нську та
росі́йську мо́ви? 8. Хто керу́є ка́федрою? 9. Де розташо́вана ка́федра мо́вної
підгото́вки? 10. Ви зна́єте, як зва́ти ва́ших викладачі́в? Що вони́ виклада́ють?

4. 3. Лексико-граматичний практикум
Завдання 44. Перепишіть офіційні назви. Вивчіть.
Сумськи́й держа́вний університе́т, Департа́мент міжнаро́дної осві́ти, ка́федра
мо́вної підгото́вки, ві́дділ реєстра́ції інозе́мних студе́нтів, підгото́вче
відді́лення СумДУ́, меди́чний інститу́т Сумсько́го держа́вного університе́ту.
Завдання 45. Напишіть, хто працює в університеті. Вивчіть.
Завдання 46. Із текстів 31 і 41 випишіть слова, які позначають
університетські об'єкти. Заповніть таблицю. Виконайте за зразком.
Зразок:
навча́льні об'є́кти
клас, …
94

спорти́вні об'є́кти
об'є́кти відпочи́нку

ба́за, …
кафе́, …

Завдання 47. Розподіліть слова за групами. Заповніть таблицю. Виконайте за
зразком.
Зразок:
студе́нтські докуме́нти
профе́сії (поса́ди)
ві́дділи університе́ту
Ре́ктор, департа́мент, сертифіка́т, факульте́т, заві́дувач ка́федри, до́відка,
посві́дчення, підгото́вче відді́лення, пере́пустка, коменда́нт, ректора́т, секрета́р,
кура́тор, студе́нтський квито́к, бібліоте́ка, ві́дділ реєстра́ції, нача́льник, дека́н,
декана́т, проре́ктор, бібліоте́кар, чита́цький квито́к, профе́сор, дипло́м,
заві́дувач підгото́вчого відді́лення.
Завдання 48. Випишіть із тексту 41 слова, які називають види навчальної
діяльності.
Завдання 49. Випишіть із текстів 41 і 43 прикметники, які характеризують
людей.
Завдання 50. З'єднайте антоніми в пари. Виконайте за зразком.
Зразо́к: шви́дко – пові́льно.
Мале́нький, відпочи́нок, ну́дно, ле́гко, вороги́, за́йнятий, стари́й, злий, забу́ти,
нудни́й, сумни́й, легки́й, відпочива́ти, ма́ло.
Нови́й, вели́кий, ві́льний, ціка́вий, важки́й, весе́лий, до́брий, робо́та, дру́зі,
ціка́во, ва́жко, бага́то, запам'ята́ти, працюва́ти.
Завдання 51. Випишіть із тексту 31 споріднені слова.
Завдання 52. Прочитайте слова. Знайдіть в тексті 41 споріднені. Запишіть за
зразком.
Зразо́к: студе́нтський – студе́нт.
Кіне́ць, тру́днощі, знайо́мство, непотрі́бний, інтере́с, весе́лощі, спілкува́ння,
аудито́рний, те́ніс, виклада́ти, зу́стріч, лаборато́рний, ви́вчення, ві́льно,
літерату́рний, екскурсово́д, захо́плення, підгото́вка.
Завдання 53. Випишіть із текстів 31, 41, прикметники, які утворені від
наступних іменників. Запишіть слова парами. Виконайте за зразком.
Зразо́к: волейбо́л – волейбо́льний.
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Університе́т, студе́нт, центр, спорт, тано́к, бібліоте́ка, навча́ння, комп'ю́тер,
тренаже́р, футбо́л, нау́ка, акт, дру́жба, те́ніс, електро́н, інтере́с, пра́ця, вода́, ли́жі.
Завдання 54. Випишіть із тексту 31 усі іменники, розподіліть їх за родами,
утворіть форму множини. Проаналізуйте особливості утворення форм.
Виконайте за зразком.
Зразок:
він
вона́
воно́
вони́
ко́рпус
корпуси́
аудито́рія
аудито́рії
мі́сто
міста́

Завдання 55. Утворіть від іменників форми родового (в.2) і місцевого (в.6)
відмінків однини́ та множини. Використовуйте таблиці на сторінках 103-105.
Виконайте за зразками.
Зразок 1:
Відмінок 2
в. 2
в. 1
однина́
множина́
хто, що?
кого́, чого́?
університе́т
університе́ту
університе́тів
Зразок 2:
Відмінок 6
в. 1

в. 6

однина́
множина́
хто, що?
де? в(у), на кому́? в(у), на чому́?
університе́т
в університе́ті
в університе́тах
Краї́на, у́ряд, люди́на, студе́нт, бібліоте́ка, ко́рпус, аудито́рія, лаборато́рія, клас,
ба́за, по́ле, басе́йн, клуб, конфере́нція, збо́ри, кафе́, виклада́ч, гурто́житок,
катало́г, мі́сто, ле́кція, семіна́р, за́лік, і́спит, завда́ння, зу́стріч, друг, конце́рт,
музе́й, екску́рсія, змага́ння, сім'я́.
Завдання 56. Випишіть із тексту 31 усі прикметники. Утворіть родові форми і
форми множини. Проаналізуйте закінчення. Виконайте за зразком.
Зразок:
яки́й?
яка́?
яке́?
які́?
університе́тський
університе́тська
університе́тське
університе́тські
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Завдання 57. Утворіть від прикметників тексту 31 форми родового відмінка
(в.2) та місцевого відмінка (в.6) однини й множини. Використовуйте таблицю
5. 5 на сторінці 106. Виконайте за зразками.
Зразок 1:
Відмінок 2
в.2
в.1
однина́
множина́
яки́й, яке́, яка́?
яко́го? яко́ї?
яки́х?
головни́й, головне́
головно́го
головни́х
головна́
головно́ї

Зразок 2:
Відмінок 6
в.1
яки́й, яке́, яка́?
головни́й, головне́
головна́

в.6
однина́
в(у), на яко́му? в (у), на які́й?
у головно́му
у головні́й

множина́
в(у), на яки́х?
у головни́х

Завдання 58. Випишіть із тексту 31 іменники з прийменниками. Визначте
відмінок іменника.
Зразок: в інститу́т (в.4), в інститу́ті (в.6)
Завдання 59. Випишіть із тексту 31 дієслівні фрази, визначте відмінок
іменника.
Зразок: слу́хати му́зику (в.4)
Завдання 60. Складіть словосполучення. Використовуйте відмінкові таблиці.
в.1 + в.2: 1. Ре́ктор, університе́т. 2. Дека́н, факульте́т. 3. Нача́льник, ві́дділ
реєстра́ції. 4. Дире́ктор, департа́мент міжнаро́дної осві́ти. 5. Засту́пник,
дире́ктор департа́менту. 6. Засту́пник, дека́н. 7. Кура́тор, гру́па. 8. Коменда́нт,
гурто́житок. 9. Дире́ктор, меди́чний інститу́т. 10. Засту́пник, заві́дувач ка́федри.
11. Виклада́ч, ка́федра хі́мії. 12. Секрета́р, декана́т. 13. Помічни́к, дека́н.
14. Заві́дувач, ка́федра. 15. Заві́дувач, центр. 16. Заві́дувач, відді́лення.
17. Заві́дувач, їда́льня. 18. Заві́дувач, лаборато́рія. 19. Заві́дувач бібліоте́ка.
Завдання 61. Складіть речення за схемою. Використовуйте відмінкові
таблиці.
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Хто (в. 1) керу́є чим (в. 5): 1. Ре́ктор, університе́т. 2. Дека́н, факульте́т.
3. Нача́льник, ві́дділ реєстра́ції. 4. Дире́ктор, департа́мент. 5. Заві́дувач,
ка́федра. 6. Заві́дувач, відді́лення. 7. Кура́тор, гру́па. 8. Коменда́нт, гурто́житок.
9. Нача́льник, студе́нтське місте́чко.
Хто (в. 1) допомага́є кому́ (в. 3): 1. Проре́ктори, ре́ктор. 2. Засту́пники дека́на,
дека́н. 3. Засту́пники дире́ктора, дире́ктор. 4. Студе́нти, кура́тор. 5. Кура́тор,
студе́нти. 6. Студе́нти, нача́льник студе́нтського місте́чка.
Хто (в.1) працю́є де (в.6): 1. Ре́ктор, ректора́т. 2. Дека́н, декана́т. 3. Коменда́нт,
гурто́житок. 4. Виклада́ч, ка́федра. 5. Бібліоте́кар, бібліоте́ка. 6. Дире́ктор,
меди́чний інститу́т. 7. Дире́ктор, департа́мент. 8. Заві́дувач ка́федри, ка́федра.
9. Секрета́р, ректора́т. 10. Студе́нти, чита́льний зал. 11. Виклада́ч, інтерне́т.

Завдання 62. Вставте дієслова в речення.
1. Університе́т ... нови́х студе́нтів. Сього́дні ми ... з дру́зями в студе́нтському
кафе́ (зустріча́ти, зустріча́тися). 2. В університе́тській бібліоте́ці викладачі́ та
студе́нти ... науко́ву літерату́ру. На ПВ ... не ті́льки украї́нська мо́ва, а й і́нші
предме́ти (вивча́ти, вивча́тися). 3. Я ... свій університе́т на все життя́. Мій
університе́т ... мені́ на все життя́ (запам'ята́ти, запам'ята́тися). 4. Робо́чий день
ві́дділу реєстра́ції інозе́мних студе́нтів ... о 9 годи́ні. Ві́дділ реєстра́ції інозе́мних
студе́нтів ... працюва́ти о 9 годи́ні (почина́ти, почина́тися). 5. Декана́т ...
навча́льний ро́зклад. Нови́й навча́льний ро́зклад ... декана́том щоти́жня
(склада́ти, склада́тися). 6. Робо́та студе́нта ... викладаче́м. Виклада́ч украї́нської
мо́ви ... свої́х студе́нтів щодня́ (контролюва́ти, контролюва́тися).
Завдання 63. Вставте пропущені слова.
1. Де ... СумДУ́? Центра́льна ... розташо́вана на ... Тут ... голо́вний, ... і
бібліоте́чний .... У головно́му ко́рпусі ... адміністра́ція університе́ту: на ...
по́версі – ректора́т, на ... по́версі Департа́мент міжнаро́дної осві́ти, ... мо́вної
підгото́вки, ві́дділ ... інозе́мних студе́нтів.
2. ... студе́нти не ті́льки до́бре навча́ються, але й до́бре ... . У ... час вони́ ...
спо́ртом, ... з дру́зями, хо́дять в кіно́, в ..., на ... . На .... вони́ до́бре ... мі́сто, в
яко́му ... . Бага́то ... були́ на екску́рсіях у Су́мах та і́нших ... Украї́ни.
Завдання 64. Відновіть слова.
Ц-ний, б-ка, а-рія, каф, зав бібл, гурт-к, ст-кий, н-ся, роз-ний, н-ний, ф-тет,
д-тор, л-ція, пасп.
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Завдання 65. Відновіть фрази.
Хоч ст лікаря́ми, ст-ти у-та, добр нав-ся, ст-ке міс, навч кор-а, бібл, к-с, акт
за́ла, деп-нт між ос-ти, сп клуб, ун-ка б -ка, мед і-т.
Завдання 66. Відновіть тексти.
1. В у-ті навч ст-ти та прац виклад. Центр ба́за ун-у розташ на вул Ри́мськогоКо́рсакова. Тут р-ні навч корпуси́, б-ка, ст-он, бас, їдальн. Ауд розташ в
різн кор. Тут ст нав-ться. Ун-ська б-ка – 1 з найбільш бібл міс. Тут чит, вивч
наук літерату́ру, прац в ін-ті. Ст-ти ун-ту не ті́льки доб нав-ся, а й доб відп. У
віль ч вони́ зай-ся сп в спорт кл "Університе́т", зус-ся з др, хо́дять на екс, на
конц, на вист. Ст-ке міс роз-не на вул Замостя́нській. Тут р-ні гурт, де жив
ст-ти. На вул Замостя́нській р-не ПВ.
2. СумДУ́ – 1 з най-ших та най ун-тів Укр. Тут нав-ся майже 20 тис ст-ів, які́
буд інж-ами, лік, ек, прог, юр, пер. В ун-ті навч тако́ж ін ст-ти. Вони́ поч св
нав-ня на ПВ. Тут навч ін ст, які пр-ли з р-их кр світу: ...
3. Навч. рік на ПВ поч 1.09 і зак в ли́пні. Навч р триває 10 міс і діл на 2 сем. Сем
– це полови́на навч р. Ко́жен сем трива́є 5 міс. 1 сем поч-ся у вер і зак-ся в
сі́чні. Пі́сля 1 сем у ст мал кан. Це зим кан, тщ вони був-ть узи́мку. 2 сем поч-ся
в лют і зак-ся в 07. Пі́сля 2 сем кан трива́ють 2 міс. Ці кан н-ся лі́тні, тщ
бува́ють улі́тку.
4. На ПВ ін ст вивч-ють різн предм: мат і фіз, біол і хім, іст і геогр, літ і укр
мов. Але́ найважл пред-т на ПВ – це укр мов. На 1 курс ст бу́дуть сл-ти ле́кції
укр-ю та відп на запит викл-а укр-ю. Тому́ на ПВ ст-ін серйо́зно вивч-ють укр
грам. На ур укр м ст-ти бага́то гов укр-ю, вивча́ють нов сл, пиш мал лек.
5. Ін ст не лише́ доб навча́ються, але́ й до́бре відп. У віль ч вони́ займ спорт,
зустр з др, ход в кін, в інт-клуб, в муз, в теат. Вони́ добр зн мі́сто, в яко́му навчся. Ст ПВ були на екс в Сума́х і і́нших міста́х Украї́ни.
6. На ПВ навч-ся ін, які́ хоч отри́мати профе́сію в Укр. Вони́ виріш бу́ти лік,
інж, ек, юр. Бага́то студе́нтів бу́дуть продовж навча́ння на 1 к в СумДУ́.
Завдання 67. Складіть за схемою текст „ Департамент міжнародної освіти
СумДУ”. Розкажіть.
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Департа́мент міжнаро́дної осві́ти СумДУ́
пита́ння життя́ та навча́ння інозе́мних студе́нтів
дире́ктор департа́менту
кабіне́ти
засту́пників
дире́ктора

́
ві́дділ
ка́федра
кабіне́т дире́ктора
реєстра́ції
мо́вної підгото́вки
інозе́мних студе́нтів

засту́пники
дире́ктора

нача́льник
заві́дувач ка́федри
ві́дділу реєстра́ції
мо́вної підгото́вки
інозе́мних студе́нтів

секретарі́

центра́льна ба́за університе́ту, головни́й ко́рпус, 8 по́верх
Завдання 68. Прочитайте ще раз текст 31. Складіть план тексту.
Завдання 69. Напишіть відповіді на запитання. Складіть текст. Прочитайте
його вголос кілька разів. Вивчіть його.
1. Де розташо́вана центра́льна ба́за СумДУ́? 2. Що розташо́вано на центра́льній
ба́зі? 3. Що розташо́вано в головно́му ко́рпусі на тре́тьому по́версі? 4. Хто тут
працю́є? 5. Де розташо́ваний Департа́мент міжнаро́дної осві́ти? 6. Хто керу́є
Департа́ментом? 7. Що розташо́вано в Департа́менті? 8. Де студе́нти
займа́ються спо́ртом? 9. Студе́нти ті́льки навча́ються? 10. Як студе́нти
відпочива́ють? 11. Де студе́нти відпочива́ють? 12. Що таке́ студе́нтське
місте́чко? 13. Що розташо́вано в студе́нтському місте́чку? 14. Де розташо́ване
студе́нтське місте́чко? 15. Хто навча́ється в меди́чному інститу́ті? 16. Де
розташо́ваний меди́чний інститу́т СумДУ́? 17. Поду́майте, як мо́жна закі́нчити
ро́зповідь про університе́т. Складі́ть ре́чення.
Завдання 70. Запишіть свою розповідь на диктофон. Проаналізуйте помилки.
Завдання 71. Знайдіть на сайті СумДУ фільм про університет. Проведіть
віртуальну екскурсію університетом.
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ
ТАБЛИЦІ

Таблиця 5. 1

Називни́й відмі́ н ок (відмі́ ́ нок 1)
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рід

чолові́чий
рід
він

жіно́чий рід
вона́

сере́дній рід
воно́

однина́

множина́
студе́нти

пр

студе́нт

ж,ш,ч,ш,(а)р

това́риш

ж,ш,ч,ш,(а)р + і

товариші́

й

край

й→ї

краї́

ь

учи́тель

ь→і

учителі́

а

Мико́ла

а→и

Мико́ли

о

ба́тько

о →и

батьки́

а

кімна́та

а→и

кімна́ти

я

стаття́

я→і

статті́

пр

ніч

пр +и

пр +

і

но́чі

жа,ша,ча,ша

зада́ча

жа,ша,ча,ша →
жі,ші,чі,ші

зада́чі

(і)я

аудито́рія

(і)я → (і)ї

аудито́рії

о

вікно́

о→а

ві́кна

е

мо́ре

е→я

моря́

е

прі́звище

е→а

прі́звища

е

плече́

е→і

пле́чі

я

завда́ння

я=я

завда́ння

пр – приголосний

Таблиця 5. 2

Відмі́нювання іме́нників чолові́чого ро́ду
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відмі́н
ок

пита́
ння

однина́
пр

В.1

В.2

хто?
що?

В.5

кого́?
чого́?

кому́?
чому́? наро́ду
студе́
нтові
кого́?
що?
пр + ом
ким?
чим?

о

наро́д
студе́нт

музе́й
Андрі́й

діду́сь
лі́кар

батько

пр + у,

й → ю,
я
музе́ю
Андрі́я

ь, ар
→я
дідуся́
лі́каря

о →а
ба́тька

ж, ч, ш, щ +
у (еві)

й→ю
(єві)

ь→ю
(еві)

о →у
(ові)

дощу́
викладаче́ві

музе́ю
Андрі́
єві

дідусю́
лі́кареві

ж, ч, ш, щ +
ем

й → єм

а
наро́ду
студе́нта

(ові)

В.4

ь, ар

пр + и,

о

й→ї

ь→і
ж, ч, ш, щ, ар
музе́ї
+і
студе́нти
дідусі́
батьки́
лікарі́
пр + ів, о
й → в ь → ів
→ ів
ж, ч, ш, щ, ар
студе́нтів музе́їв + ів
батькі́в
дідусі́в
лікарі́в
пр + ам
й→
ь → ям
о → ам ям
ш, щ, ар + ям
студе́
дідуся́м
нтам
музе́ям лікаря́м
батька́м
→и

пр + у

В.3

й

множина́

наро́
дом
студе́
нтом
пр + і
(ові)

доще́м
викладаче́м

музе́єм
Андрі́
єм

ба́тьку
ба́
тькові
що? = в. 1
кого? = в. 2
ь → ем о →
ом
дідусе́м
лі́карем ба́
тьком

ж, ч, ш, щ +
і (еві)

й→ї
(єві)

ь→і
(еві)

о →у
(ові)

... музе́ї
... Андрі́
єві

... дідусі́
... лі́
кареві

... ба́
тькові

у/в, на
ко́му?
... наро́ді ... дощі́
чо́му?
... студе́ ... викладаче́
нтові
ві
пр – приголосний
В.6

пр + ами

о → ами
студе́
нтами
батька́
ми
пр + ах
о → ах
... студе́
нтах
... батька́
х

й→
ями
музе́
ями

ь → ями
ж, ч, ш, щ ,
ар + ями
дідуся́ми
лікаря́ми

й → ях ь → ях
ж, ч, ш, щ, ар
... музе́ + ях
... дідуся́х
ях
... лікаря́х

Таблиця 5.3
Відмі́нювання іме́нників жіно́чого ро́ду
відмі
нок

пита
ння

однина́

множина́
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а
хто
ма́
В.1 ?
що ма
?

ког
В.2 о́?
чог
о́?

ком
В.3 у́?
чом
у́?

ког
В.4 о́?
що
?

ким
В.5 ?
чим
?

а
→и
ма́
ми

я

ія, ’я

ь, пр

пло́ща

ву́
лиця

аудито́
рія
сім’я́

ві́
дповідь
зу́стріч

жа, ча, ша,
ща →
жі, чі, ші,
щі
пло́щі

я
→і

ія
→ ії,
’я
→ ’ї
аудито́
рії
сім’ї́

ь → і,
пр+ і

ву́
лиці

жа, ча, ша,
ща →
жу, чу, шу,
щу
пло́щу

я
→ю

а
→о
ю

жа, ча, ша,
ща → жею,
чею, шею,
щею
пло́щею

я
→е
ю

жа, ча, ша,
ща →
жі, чі, ші,
щі
… пло́щі

я
→і

…
ма́мі

а →□, я
→ь

ві́
кімна́т
дповіді площ
зу́стрічі ву́лиць
а → ам,
пр + ам
кімна́
там
пло́щам
зу́
стрічам

а
→у
ма́
му

ма́
мою

а→ и
кімна́ти

а
→і
ма́мі

а
→і
у/в,
на
В.6 ко́
му?
чо́
му?

жа, ча, ша,
ща

ву́
лицю

ву́
лице
ю

… ву́
лиці

ія
→ ію,
’я
→ ’ю
аудито́
рію
сім’ю́
ія
→ ією
,
’я
→ ’єю
аудито́
рією
сім’є́ю

я,ь,жа,ча,ша,
ща → і,
пр + і
ву́лиці
ві́дповіді
зу́стрічі
пло́щі

ія
→ії
’я → ’ї
аудито́
рії
сі́м’ї

ь, ’я
→ ей, пр+
ей

ія → ій

,

ві́дповідей
зу́стрічей
сіме́й
я, ь → ям
ву́лицям
ві́дповідям

аудито́
рій

ія
→ іям
’я
→ ’ям
аудито́
ріям сі́
м’ям

що = В.1.
кого́ = В.2

ь→ ю,
пр+ ю

а → ами
пр + ами
кімна́
ві́
тами
дповідд пло́
щами
ю
зу́
зу́
стріччю стрічам
и
ія
ь → і,
а
→ ії,
пр+ і
→ ах,пр
’я
+ ах
…ві́
→ ’ї
…ауди дповіді ... кімна́
то́рії
…зу́
тах
... сім’ї́ стрічі
... пло́
щах
... зу́
стрічах

я, ь → ями
ву́лицями
ві́
дповідями

я, ь → ях
... ву́лицях
... ві́
дповідях

ія
→ іями
’я
→ ’ям
и
аудито́
ріями
сі́
м’ями
ія
→ і ях
’я
→ ’ях
…
аудито́
ріях
… сі́
м’ях

Таблиця 5. 4

Відмі́нювання іме́нників сере́днього ро́ду
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відмі́
нок

пита́
ння

В.1

хто?
що?

В.2

кого́?
чого́?

В.3

кому́?
чому́?

В.4

кого́?
що?

В.5

В.6

однина́

множина́

о
мі́сто

е
мі́сце

я
завда́ння

о→ а
міста́

е→ я
місця́

я=я
завда́ння

о →а
мі́ста

е →я
мі́сця

я →я
завда́ння

а →□
міст

я → ь, їв
завда́нь
прислі́в’їв

о→у
мі́сту

е →ю
мі́сцю

я →ю
завда́нню

о → ам
міста́м

е → □, ь,
ів
місць, морі́
в
е → ям
місця́м

я → ям
завда́нням

В. 4= В.1
о → ом
мі́стом

е → ем
мі́сцем

я → ям
завда́нням

о → ами
міста́ми

е → ями
місця́ми

я → ями
завда́
ннями

у/в, на о → і
ко́му? … мі́сті
чо́му?

е →і
... мі́сці

я →і
... завда́нні

о → ах
...міста́х

е → ях
... місця́х

я → ях
... завда́
ннях

ким?
чим?

Таблиця 5. 5

Відмі́нювання прикме́тників
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в і д м і́
нок
рід

називни́й
В.1

родови́й
В.2

д а в а́
льний
В.3

знах і́ дний
В.4

ору́дний
В.5
им

місце́
вий
В.6

ою

ому/
ім
ньому
/ім
ньому
/ім
ій

ньою

ній

ч о л о в і́

ий

ого

ому

ий

ого

чий рід

ній

нього

ньому

ні
й

їй

його

йому

їй

а

ої

ій

ньо
го
йог
о
у

ня

ньої

ній

е

ого

ому

е

им

нє

нього

ньому

нє

нім

і

их

им

і

их

ими

их

ні

ніх

нім

ні

ніх

німи

ніх

я к о́ г о ?

я к о́
му?

я к и́ м ?

в, у, на
яко́му?

я к о́ ї ?

якій?

як
я к о́
и́
г о?
яй ?к
е́ ? я к у́ ?

я к и́ х ?

я к и́ м ?

я к і́
?

він
жіно́чий
рід
вона́
с е р е́

ню

нім
їм

дній рід
воно́
множина́
він
в о н а́
в о н о́

пита́ння

він

я к и́ й ?

во
н
в оо́
н
в оа́
н и́

я к е́ ?
я к а́ ?
я к і́ ?

я к и́ х ?

я к о́ ю ?
я к и́ м и ?

ому/
ім
ньому
/ім

в , у, н а
яв к, іу,
й ?н а
я к и́ х ?

Таблиця 5. 6

По́вні і коро́ткі фо́рми прикме́тників
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ч о л о в і́ ч и й
рі д
п о́ в н а
н е с т я́
г н е н а ф о́ р м а /
к о р о́ т к а ф о́
рм а

ж і н о́ ч и й р і д
п о́ в н а с т я́
г н е н а ф о́ р м а

с е р е́ д н і й р і д
п о́ в н а с т я́
г н е н а ф о́ р м а

м н о ж и н а́
п о́ в н а с т я́
г н е н а ф о́ р м а

хво́рий

хво́ра

хво́ре

хво́рі

гото́вий

гото́ва

гото́ве

гото́ві

закри́тий

закри́та

закри́те

закри́ті

за́йнятий

за́йнята

за́йняте

за́йняті

засно́ваний

засно́вана

засно́ване

засно́вані

відкри́тий

відкри́та

відкри́те

відкри́ті

схо́жий

схо́жа

схо́же

схо́жі

розташо́ваний

розташо́вана

розташо́ване

розташо́вані

ві́льний

ві́льна

ві́льне

ві́льні

ство́рений

ство́рена

ство́рене

ство́рені

зго́дний / зго́ден

зго́дна

зго́дне

зго́дні

пови́нний / пови́
нен
здоро́вий /здоро́в

пови́нна

пови́нне

пови́нні

здоро́ва

здоро́ве

здоро́ві

потрі́бний / потрі́
бен
ра́дий /рад

потрі́бна

потрі́бне

потрі́бні

ра́да

ра́де

ра́ді

пе́вний /пе́вен

пе́вна

пе́вне

пе́вні

Таблиця 5. 7

Ступені́ порівня́ння прикме́тників
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ви́ щий
проста́
фо́ рма
прикме́тни
к + -ш, -іш

сту́ пінь
скла́ дена
фо́ рма
більш,
менш +
прикме́тник

найви́ щий сту́ пінь
проста́
складна́
фо́ рма
фо́ рма
як-, -що- +
най -+ проста́
проста́ фо́рма
фо́рма ви́щого
найви́щого
сту́пеня
сту́пеня
прикме́тника

бага́тий

бага́тший

найбага́тший

складна́

складні́ша

важли́ве

важливі́ше

доскона́лі

доскона́лі
ші

га́рний

кра́щий

вели́кий

бі́льший

пога́ний

гі́рший

більш
(менш)
бага́тий
більш
(менш)
складна́
більш
(менш)
важли́ве
більш
(менш)
доскона́лі
більш
(менш)
га́рний
більш
(менш)
більший
більш
(менш)
пога́ний

прикме́ т
ник

найскладні́ша

найважливі́ше

найдоскона́ліші
найкра́щий
найбі́льший
найгі́рший

скла́ дена
фо́ рма
найбі́льш(е
),
найме́нш(е)
+
прикме́тник
якнайбага́тший найбі́льш
(найме́нш)
бага́тий
́
щонайскладні́
найбі́льш
ша
(найме́нш)
складна́
якнайважливі́
найбі́льш
ше
(найме́нш)
важли́ве
щонайдоскона́л найбі́льш
іші
(найме́нш)
доскона́лі
якнайкра́щий
найбі́льш
(найме́нш)
га́рний
щонайбі́льший найбі́льш
(найме́нш)
вели́кий
якнайгі́рший
найбі́льш
(найме́нш)
пога́ний

Таблиця 5. 8

При́клади утво́рення констру́кції оди́н з ...
..
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О д и́ н (о д н а́, о д н е́) з + В. 2 м н о ж и н и́
він
в о н а́
в о н о́

о д и́ н
о д н а́
о д н е́

з н а й в і д о́ м і ш и х
з н а й б і́ л ь ш и х
з н а й в а́ ж ч и х

у н і в е р с и т е́ т і в
к р а ї́ н
з а в д а́ н ь

н а й б і́ л ь ш и й у н і в е р с и т е́ т – о д и́ н і з н а й б і́ л ь ш и х
у н і в е р с и т е́ т і в
п р о с т а́ ф о́ р м а н а й в и́
щ о г о с т у́ п е н я п р и к м е́
тника

він
в о н а́
в о н о́

о д и́
н
о д н а́
о д н е́

з

ий → их

і м е́ н н и к
□+ ів,ей
а,о → □
й → їв
я,(ц)е →ь

н а й в а ж л и в і́ ш а р і ч – о д н а́ з н а й в а ж л и в і́ ш и х

він

п р о с т а́ ф о́ р м а н а й в и́
щ о г о с т у́ п е н я
п р и к м е́ т н и к а

о д и́ н

в о н а́

о д н а́

в о н о́

о д н е́

з

р е ч е́ й

і м е́ н н и к
□+ ів,ей
а,о → □

ий → их

й → їв
я,(ц)е →ь

Продовження таблиці 5. 8
н а й ц і к а в і́ ш а з а д а́ ч а – о д н а́ з н а й ц і к а в і́ ш и х з а д а́ ч
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п р о с т а́ ф о́ р м а н а й в и́
щ о г о с т у́ п е н я п р и к м е́
тника

він

о д и́ н

в о н а́
в о н о́

о д н а́
о д н е́

з

ий → их

і м е́ н н и к
□+ ів,ей
а,о → □
й → їв
я,(ц)е →ь

н а й ч у д о́ в і ш е о з е р о – о д н е́ з н а й ч у д о́ в і ш и х о з е́ р
п р о с т а́ ф о́ р м а н а й в и́
щ о г о с т у́ п е н я п р и к м е́
тника

він
в о н а́
в о н о́

о д и́
н
о д н а́
о д н е́

з

ий → их

і м е́ н н и к
□+ ів,ей
а,о → □
й → їв
я,(ц)е →ь

н а й к р а с и в і́ ш и й к р а й – о д и́ н з н а й к р а с и в і́ ш и х к р а ї́ в
п р о с т а́ ф о́ р м а н а й в и́
щ о г о с т у́ п е н я п р и к м е́
тника

він
в о н а́
в о н о́

о д и́
н
о д н а́
о д н е́

з

ий → их

і м е́ н н и к
□+ ів,ей
а,о → □
й → їв
я,(ц)е →ь

Продовження таблиці 5. 8
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н а й с к л а д н і́ ш е

з а в д а́ н н я – о д н е́ з н а й с к л а д н і́ ш и х з а в д а́ н ь
п р о с т а́ ф о́ р м а н а й в и́
щ о г о с т у́ п е н я п р и к м е́
тника

він
в о н а́
в о н о́

о д и́
н
о д н а́
о д н е́

з

ий → их

і м е́ н н и к
□+ ів,ей
а,о → □
й → їв
я,(ц)е →ь

н а й к р а́ щ е м і́ с ц е – о д н е́ з н а й к р а́ щ и х м і с ц ь
п р о с т а́ ф о́ р м а н а й в и́
щ о г о с т у́ п е н я п р и к м е́
тника

він
в о н а́
в о н о́

о д и́
н
о д н а́
о д н е́

з

ий → их

і м е́ н н и к
□+ ів,ей
а,о → □
й → їв
я, (ц)е →ь

Таблиця 5. 9
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Кі́лькісні та поря́дкові числі́вники
п о р я́ д к о в і ч и с л і́ в н и к и

к і́ л ь к і с н і ч и с л і́
вники

В.1

В.2

с к і́ л ь к и ?

я к и́ й , к о́ т р и й ?

я к о́ г о , к о́ т р о г о ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90
10
0

о д и́ н , о д н а́
, о д н е́ , о д н і́
два, дві
три
ч о т и́ р и
п’ять
шість
сім
в і́ с і м
д е́ в ’ я т ь
д е́ с я т ь
о д и н а́ д ц я т ь
д в а н а́ д ц я т ь
т р и н а́ д ц я т ь
ч о т и р н а́ д ц я т ь
п ’ я т н а́ д ц я т ь
ш і с т н а́ д ц я т ь
с і м н а́ д ц я т ь
в і с і м н а́ д ц я т ь
д е в ’ я т н а́
дцять
д в а́ д ц я т ь
т р и́ д ц я т ь
с о́ р о к
п ’ я т д е с я́ т
ш і с т д е с я́ т
с і́ м д е с я́ т
в і с і м д е с я́ т
д е в ’ я н о́ с т о
сто

п е́ р ш и й

В.6
в , н а я к о́ м у , к о́
трому?

п е́ р ш о г о

п е́ р ш о м у

д р у́ г и й
т р е́ т і й
ч е т в е́ р т и й
п ' я́ т и й
ш о́ с т и й
с ь о́ м и й
в о́ с ь м и й
д е в ' я́ т и й
д е с я́ т и й
о д и н а́ д ц я т и й
д в а н а́ д ц я т и й
т р и н а́ д ц я т и й
ч о т и р н а́ д ц я т и й
п ’ я т н а́ д ц я т и й
ш і с т н а́ д ц я т и й
с і м н а́ д ц я т и й ,
в і с і м н а́ д ц я т и й

д р у́ г о г о
т р е́ т ь о г о
ч е т в е́ р т о г о
п’я т ого
шостого
с ь о́ м о г о
в о́ с ь м о г о
д е в ’ я́ т о г о
д е с я́ т о г о
о д и н а́ д ц я т о г о
д в а н а́ д ц я т о г о
т р и н а́ д ц я т о г о
ч о т и р н а́ д ц я т о г о
п ’ я т н а́ д ц я т о г о
ш і с т н а́ д ц я т о г о
с і м н а́ д ц я т о г о
в і с і м н а́ д ц я т о г о

д р у́ г о м у
т р е́ т ь о м у
ч е т в е́ р т о м у
п ’ я́ т о м у
ш о́ с т о м у
с ь о́ м о м у
в о́ с ь м о м у
д е в ’ я́ т о м у
д е с я́ т о м у
о д и н а́ д ц я т о м у
д в а н а́ д ц я т о м у
т р и н а́ д ц я т о м у
ч о т и р н а́ д ц я т о м у
п ’ я т н а́ д ц я т о м у
ш і с т н а́ д ц я т о м у
с і м н а́ д ц я т о м у
в і с і м н а́ д ц я т о м у

д е в ’ я т н а́ д ц я т и й

д е в ’ я т н а́ д ц я т о г о

д е в ’ я т н а́ д ц я т о м у

д в а д ц я́ т и й
т р и д ц я́ т и й
с о р о к о в и́ й
п ’ я т д е с я́ т и й
ш і с т д е с я́ т и й
с і м д е с я́ т и й
в і с і м д е с я́ т и й
д е в ’ я н о́ с т и й

д в а д ц я́ т о г о
т р и д ц я́ т о г о
с о р о к о́ в о г о
п ’ я т д е с я́ т о г о
ш і с т д е с я́ т о г о
с і м д е с я́ т о г о
в і с і м д е с я́ т о г о
д е в ’ я н о́ с т о г о

д в а д ц я́ т о м у
т р и д ц я́ т о м у
с о р о к о́ в о м у
п ’ я т д е с я́ т о м у
ш і с т д е с я́ т о м у
с і м д е с я́ т о м у
в і с і м д е с я́ т о м у
д е в ’ я н о́ с т о м у

с о́ т и й

с о́ т о г о

с о́ т о м у
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Дієвідмі́нювання у тепе́рішньому та майбу́тньому ча́сі
п е́ р ш а

о с о́ б а

п и с / а́ т и
я

п и ш у́

ти

п и́ ш е ш

він
ми

ви
в о н и́

я

п и́ ш е
п и́ ш е м о

п и́ ш е т е
п и́ ш у т ь

г р у́ п а

з а к і́
нчен ня

н а в ч а́
/ти/ся

д р у́ г а

в ч / и́

він

ви
в о н и́

с т о / я́ т и

н а в ч а́
ю/ся
н а в ч а́
єш/ся

-у, -ю

вчу/ся

с т о ю́

-у, -ю

-еш, єш

в ч и́
ш/ся

с т о ї́ ш

-иш,

н а в ч а́
єть/ся

-е(ться), є(ться)

в ч и́
ть/ся

с т о ї́ т ь

н а в ч а́
ємо/ся

-емо,ємо

в ч и́
мо/ся

с т о ї́ м о

н а в ч а́
єте/ся

-ете,єте

в ч и́
те/ся

с т о ї́ т е

н а в ч а́
ють/ся

-уть,
ють

в ч а́
ть/ся

с т о я́ т ь

-їш

ти

/ти/ся

вч/ити

ти/ся

п р и г о т у́ ю

п р и в і т а́

в и́ в ч у

п о д и в л ю́

п р и г о т у́ є

п р и в і т а́

єш/ся

п р и г о т у́
ємо

п р и в і т а́

п р и г о т у́
єте

п р и в і т а́

п р и г о т у́
ють

п р и в і т а́

ємо/ся

єте/ся
ють/ся

-ать,
-ять

п о д и в / и́

п р и в і т а́

-ите,
-їте

в и́

п р и г о т у́
єш

-имо,
-їмо

п р и в і т а́
-у, -ю

-ить,
їть

п р и г о т у / в а́

єть/ся
ми

з а к і́
нчення

ти/ся

ю/ся
ти

г р у́ п а

-у, -ю

/ся
-еш, єш

в и́
вчиш

п о д и́

-иш,

виш/ся

-їш

-е(ться), є(ться)

в и́
вчить

п о д и́

-ить,

вить/ся

їть

-емо,ємо

в и́
вчимо

п о д и́

-имо,

вимо/ся

-їмо

-ете,єте

в и́
вчите

п о д и́

-ите,

вите/ся

-їте

-уть,
ють

в и́
вчать

п о д и́

-ать,

влять/ся

-ять
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Краї́́ни, націона́льності, мо́ви
країна,
к о н т и н е́
нт
А́зія
Аме́рика
А́нглія
А́фрика
Євро́па
Кита́й
Ко́нго
Ліва́н
Лі́вія
Ніге́рія
Палести́на
Росі́я
Си́рія
Сомалі́
Суда́н
Танза́нія
Туре́ччина
Украї́на
Фра́нція
Ефіо́пія

н а ц і о н а́ л ь н і с т ь
він
азіа́т
америка́нець
англі́єць
африка́нець
європе́єць
кита́єць
конголе́зець
ліва́нець
ліві́єць
нігері́єць
палести́нець
росія́нин
сирі́єць
сомалі́єць
суда́нець
танзані́єць
ту́рок
украї́нець
францу́з
ефіо́п
інозе́мець

в о н а́
азіа́тка
америка́нка
англі́йка
африка́нка
європе́йка
китая́нка
конголе́зка
ліва́нка
ліві́йка
нігері́йка
палести́нка
росія́нка
сирі́йка
сомалі́йка
суда́нка
танзані́йка
турке́ня
украї́нка
францу́женка
ефіо́пка
інозе́мка

в о н и́
азіа́ти
америка́нці
англі́йці
африка́нці
європе́йці
кита́йці
конголе́зці
ліва́нці
ліві́йці
нігері́йці
палести́нці
росія́ни
сирі́йці
сомалі́йці
суда́нці
танзані́йці
ту́рки
украї́нці
францу́зи
ефіо́пи
інозе́мці

м о́ в а
рі́зні
англі́йська
англі́йська
рі́зні
рі́зні
кита́йський
ко́нго, кико́нго
ара́бська
ара́бська
англі́йська
ара́бська
росі́йська
ара́бська
сомалі́
ара́бська
англі́йська, суахі́лі
туре́цька
украї́нська
францу́зька
амха́рська
інозе́мна
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На́зви краї́н у констру́кціях

А́зія
Аме́рика

з А́зії
з Аме́рики

в А́зії
в Америці

х т о ї́ д е / п о ї́ д е
к у д и́
В.4
в А́зію
в Аме́рику

А́фрика
Євро́па
Йорда́нія
Ката́р
Лівія
Ніге́рія
Пакиста́н
Палести́на
Росія
Суда́н
Танза́нія
Туркменіста́н
Туреччина
Узбекиста́н
Україна
Фра́нція
Ефіо́пія

з А́фрики
з Євро́пи
з Йорда́нії
з Ката́ру
з Лівії
з Ніге́рії
з Пакиста́ну
з Палести́ни
з Росії
з Суда́ну
з Танза́нії
з Туркменіста́ну
з Ту́реччини
з Узбекиста́ну
з України
з Фра́нції
з Ефіо́пії

в А́фриці
в Євро́пі
в Йорда́нії
в Ката́рі
в Лівії
в Ніге́рії
в Пакиста́ні
в Палести́ні
в Росії
в Суда́ні
в Танза́нії
в Туркменіста́ні
в Ту́реччині
в Узбекиста́ні
в Україні
у Фра́нції
в Ефіо́пії

в А́фрику
в Євро́пу
в Йорда́нію
в Ката́р
в Ли́вію
в Ніге́рію
в Пакиста́н
в Палести́ну
в Росію
в Суда́н
в Танза́нію
в Туркменіста́н
в Ту́реччину
в Узбекиста́н
в Україну
у Фра́нцію
в Ефіо́пію

к р а ї́ н а ,
к о н т и н е́ н т

хто приї́хав зві́дки
В.2

х т о жи в е́ / н а в ч а́
ється де В.6
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Факульте́ти і профе́сії

п р о ф е́ с і я
В.1
архіте́ктор
біо́лог
лі́кар
журналі́ст
інжене́р
істо́рик
матема́тик
переклада́ч
виклада́ч
стомато́лог
будіве́
льник
техно́лог
учи́тель
фармако́
лог
фі́зик
філо́лог
хі́мік
економі́ст
еко́лог
юри́ст

хо́че бу́ти (ста́ти)
ким,
ви́рішив бу́ти
(ста́ти) ким
В. 5
архіте́ктором
біо́логом
лі́карем
журналі́стом

хо́чуть бу́ти (ста́
ти) ким,
ви́рішили бу́ти
(ста́ти) ким
В. 5
архіте́кторами
біо́логами
лікаря́ми
журналі́стами

інжене́ром
істо́риком
матема́тиком
перекладаче́м
викладаче́м
стомато́логом
будіве́льником
техно́логом
учи́телем
фармако́логом
фі́зиком
філо́логом
хі́міком
економі́стом
еко́логом
юри́стом

інжене́рами
істо́риками
матема́тиками
перекладача́ми
викладача́ми
стомато́логами
будіве́льниками
техно́логами
учителя́ми
фармако́логами
фі́зиками
філо́логами
хі́міками
економі́стами
еко́логами
юри́стами

факульте́т
В. 1

навча́тися де,
на яко́му
факульте́ті
В. 6

архітекту́рний
біологі́чний
меди́чний
факульте́т
журналі́стики
інжене́рний

на архітекту́рному
на біологі́чному
на меди́чному
на факульте́ті
журналі́стики
на інжене́рному

істори́чний
математи́чний
гуманіта́рний
педагогі́чний
стоматологі́
чний
будіве́льний
технологі́чний
педагогі́чний
фармакологі́
чний
фізи́чний

на істори́чному
на математи́чному
на гуманіта́рному
на педагогі́чному
на стоматологі́
чному
на будіве́льному
на технологі́чному
на педагогі́чному
на фармакологі́
чному
на
фізи́чному
на філологі́чному
на хімі́чному
на економі́чному
на екологі́чному
на юриди́чному

філологі́чний
хімі́чний
економі́чний
екологі́чний
юриди́чний
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На́зви профе́сій в констру́кції хто хо́че бу́ти (ста́ти), бу́де(ста́не), працю́є
ким
і н ж е н е́ р , е к о н о м і́ с т , ю р и́ с т , п р о г р а м і́ с т , с т о м а т о́ л о г ,
ж у р н а л і́ с т
□ + ом
(а)р +
ем
ч +
ем
ь → ем

б у́ д у ( с т а́ н у ) , х о́ ч у б у́
т и ( с т а́ т и ) ,
в и́ р і ш и в б у́ т и ( с т а́
т и ) , п р а ц ю́ ю

і н ж е н е́ р о м , е к о н о м і́ с т о м , ю р и́
стом,
п р о г р а м і́ с т о м , с т о м а т о́ л о г о м ,
ж у р н а л і́ с т о м

ом

л і́ к а р , п е р е к л а д а́ ч , в и к л а д а́ ч , в ч и́ т е л ь , в и х о в а́ т е л ь
□ + ом
(а)р +
ем
ч +
ем
ь →
ем

б у́ д у ( с т а́ н у ) , х о́ ч у б у́
т и ( с т а́ т и ) ,
в и́ р і ш и в б у́ т и ( с т а́ т и ) ,
п р а ц ю́ ю

л і́ к а р е м , п е р е к л а д а ч е́ м ,
в и к л а д а ч е́ м , в ч и́ т е л е м , в и х о в а́
телем
ем

і н ж е н е́ р и , е к о н о м і́ с т и , ю р и́ с т и ,
л о г и , ж у р н а л і́ с т и , в и к л а д а ч і́
□ +
ами
ч
+
ами
(а)р+
ями
ь
→
ями

бу́дуть (ста́нуть), хо́чемо
бу́ти (ста́ти), в и́ р і ш и л и
б у́ т и ( с т а́ т и ) , п р а ц ю́
ють

п р о г р а м і́ с т и ,

с т о м а т о́

і н ж е н е́ р а м и , е к о н о м і́ с т а м и ,
ю р и́ с т а м и , п р о г р а м і́ с т а м и ,
с т о м а т о́ л о г а м и ,
ж у р н а л і́ с т а м и

ами

л і к а р і́ , в ч и т е л і́ , в и х о в а́ т е л і
□ +
ами
ч
+
ами
(а)р+
ями
ь → ями

бу́дуть (ста́нуть), хо́чемо
бу́ти (ста́ти),
ви́рішили бу́ти (ст а́ти),
п р а ц ю́ ю т ь

л і к а р я́ м и , в ч и т е л я́ м и , в и х о в а́
телями
ями
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Таблиця 5. 15

Мі́сяці і по́ри ро́ку
к о л и́ ?

що?
н е т о́ ч н о
В.1

п р и с л і́

В.6

січень

у сі́чні

2

лю́тий

3

бе́резень

4

кві́тень

5

тра́вень

6

че́рвень

7

ли́пень

8

се́рпень

9

ве́ресень

о́
сін
ь

1
0

жо́втень

1
1

листопа́д

зи
м а́

1
2

гру́день

у лю́
тому
у бе́
у м и н у́ л о м у
резні
у кві́тні
р о́ ц і
у тра́
вні
у че́
рвні
у ли́пні у ц ь о́ м у р о́
у се́
ці
рпні
у ве́
ресні
у жо́
втні
у н а с т у́
у
листоп п н о м у р о́ ц і
а́ді
у гру́
дні

вес
н а́

л і́
то

В.2

вники

1

зи
м а́

т о́ ч н о
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взи́мку

пе́ршого сі́чня
дру́гого лю́того
тре́тього бе́резня

навесні́

четве́ртого кві́тня
п'я́того тра́вня
шо́стого че́рвня

влі́тку

сьо́мого ли́пня
во́сьмого се́рпня
дев'я́того ве́ресня
деся́того жо́втня

восени́
одина́дцятого
листопа́да
взи́мку

двана́дцятого гру́
дня

Продовження таблиці 5. 16

То́чка зо́ру/point of view / point de vue / bakış açısı / nuqtai nazar /وجهة نظر
1

Я ду́маю, …

I think …

Je pense …

2

Я вважа́ю, …

I consider …

Je crois …

3

Мені здає́ться, …

It seems to me …

Il me semble …

4

По-мо́єму,…

On mine …

Selon moi …

5

На мою́ ду́мку,…

In my opinion …

Ã mon avis …

Ben düşünüyorum...
Ben öyle
farzediyorum ...
Bana öyle geliyor ki, ..

Men …deb oylayman.
Meni… deb
hisoblayman.
O`ylashimcha…
(Menda…der buyuldi.)
Meningcha…

Bence, ...
Benim düşünceme
Mening fikrimcha…
göre,…

.....أنا أفكر
.....أنا أعتقد
.....يبدولي
..... باعتقادي
......في رأيي

Повто́рення/repetition / répetition / tekrar/ takrorlash/عبارات للتكرار
1

Ви́бачте, я ще не ду́же
до́бре…

understand Russian
properly.
speak Russian
розмовля́ю украї́нською.
properly.
know Russian
зна́ю украї́нську.
properly.
Can you repeat the
Мо́жна повтори́ти запита́ння?
question?
Повторі́ть, будь ла́ска, ще Repeat again, please!
раз!
Once more, please!
Повторі́ть, будь ла́ска,
Please, repeat
пові́льніше!
slowly!
What does the word
Що зна́чить сло́во…?
mean?
Що таке́…?
What is …?
розумі́ю украї́нську.

2
3
4
5
6

Sorry, I still don’t

Excusez-moi, je…

... أنا لم, أعذرني

rus dilini biliyorum.

Kechirasiz, men hali juda
yaxshi tushunmayman
rus tilini
tushunmayman.
rus tilida
gaplashmayman.
rus tilini bilmayman.

Peut-on répéter cette
question?
S’il vous plait, répétez
encore unu fois.
S’il vous plait,
répétez lentement.

Soru tekrarlanabilir
mi?
Lütfen, bir daha
tekrar ediniz!
Lütfen,
yavaşça
tekrar ediniz!

Maylimi, savolni
takrorlasangiz?
Yana
bir
marta
takrorlang!
Iltimos
sekinroq
takrorlang!

هل من الممكن أن تكرر
السؤال؟
 كرر مرة, من فضلك
أخرى؟
 تكرر بشكل, من فضلك
!بطيء

Que signifie le mot..?

…ne demek?

…so`zning ma`nosi?

ماذا تعني هذه الكلمة؟

Qu’est-ce que …?

Bu nedir… ?

Nima bu…?

ne comprends pas
encore bien le russe.
ne parle pas encore
bien russe.
ne sais pas bien le russe.
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Apedersiniz, den
henüz ...
rusçayi iyi
anlıyorum.
rusça konuşuyorum.

. أفهم اللغة الروسية جيدا...
. أتكلم اللغة الروسية جيدا...
. أعلم اللغة الروسية جيدا...

؟.....ما هذا

Продовження таблиці 5. 16

То́чка зо́ру/point of view / point de vue / bakış açısı / nuqtai nazar /وجهة نظر
1

Я ду́маю, …

I think …

Je pense …

2

Я вважа́ю, …

I consider …

Je crois …

3

Мені здає́ться, …

It seems to me …

Il me semble …

4

По-мо́єму,…

On mine …

Selon moi …

5

На мою́ ду́мку,…

In my opinion …

Ã mon avis …

Ben düşünüyorum...
Ben öyle
farzediyorum ...
Bana öyle geliyor ki, ..

Men …deb oylayman.
Meni… deb
hisoblayman.
O`ylashimcha…
(Menda…der buyuldi.)
Meningcha…

Bence, ...
Benim düşünceme
Mening fikrimcha…
göre,…

.....أنا أفكر
.....أنا أعتقد
.....يبدولي
..... باعتقادي
......في رأيي

Повто́рення/repetition / répetition / tekrar/ takrorlash/عبارات للتكرار
1

Ви́бачте, я ще не ду́же
до́бре…

understand Russian
properly.
speak Russian
розмовля́ю украї́нською.
properly.
know Russian
зна́ю украї́нську.
properly.
Can you repeat the
Мо́жна повтори́ти запита́ння?
question?
Повторі́ть, будь ла́ска, ще Repeat again, please!
раз!
Once more, please!
Повторі́ть, будь ла́ска,
Please, repeat
пові́льніше!
slowly!
What does the word
Що зна́чить сло́во…?
mean?
Що таке́…?
What is …?
розумі́ю украї́нську.

2
3
4
5
6

Sorry, I still don’t

Excusez-moi, je…

... أنا لم, أعذرني

rus dilini biliyorum.

Kechirasiz, men hali juda
yaxshi tushunmayman
rus tilini
tushunmayman.
rus tilida
gaplashmayman.
rus tilini bilmayman.

Peut-on répéter cette
question?
S’il vous plait, répétez
encore unu fois.
S’il vous plait,
répétez lentement.

Soru tekrarlanabilir
mi?
Lütfen, bir daha
tekrar ediniz!
Lütfen,
yavaşça
tekrar ediniz!

Maylimi, savolni
takrorlasangiz?
Yana
bir
marta
takrorlang!
Iltimos
sekinroq
takrorlang!

هل من الممكن أن تكرر
السؤال؟
 كرر مرة, من فضلك
أخرى؟
 تكرر بشكل, من فضلك
!بطيء

Que signifie le mot..?

…ne demek?

…so`zning ma`nosi?

ماذا تعني هذه الكلمة؟

Qu’est-ce que …?

Bu nedir… ?

Nima bu…?

ne comprends pas
encore bien le russe.
ne parle pas encore
bien russe.
ne sais pas bien le russe.
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Apedersiniz, den
henüz ...
rusçayi iyi
anlıyorum.
rusça konuşuyorum.

. أفهم اللغة الروسية جيدا...
. أتكلم اللغة الروسية جيدا...
. أعلم اللغة الروسية جيدا...

؟.....ما هذا
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