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Практикум для іноземних студентів містить граматичні вправи для 
поточного контролю, об’єднані в уроки. 

Мета практикуму – первинна перевірка сформованих граматичних 
навичок іноземних студентів з допомогою граматичних завдань, які містять уже 
вивчений лексико-граматичний матеріал. 

Більшість завдань укладена за комунікативним принципом. Окремі з них є 
формально-граматичними за характером. 

Структура завдань зменшує час здійснення первинного контролю до 
мінімуму. Кожне граматичне завдання має чітку скерованість щодо виконання. 
Складнішому завданню передує зразок. У завданнях передбачені такі види 
роботи: написати літери, склади, слова та речення за зразком, проставити 
наголоси, дати короткі відповіді на запитання, скласти діалоги, замість крапок 
вставити необхідні слова або словосполучення. У деяких випадках студентам 
пропонують скласти речення або закінчити його. Кожне завдання уроку вони 
виконують письмово. 

Усі уроки спрямовані на повторення вивченого матеріалу та можуть бути 
використані на заняттях як контрольні завдання та тренувальні вправи. 

 
 
 

ВСТУП
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УРОК 1 
(ПЕРШИЙ УРОК) 

 
1. Пишіть. 
А  а  
О  о  
Е  е  
Т  т  
М  м  
У  у  
Ц  ц  
П  п  
Л  л  
К  к  
С  с  
І  і  
И  и  
Х  х  
 
2. Слухайте, повторюйте. Пишіть. 
та – ат  та – то – те  
то – от  ат – от – ет  
те – ет  та –то – ет  
 
3. Пишіть слова та фрази. Перекладіть їх рідною мовою. 
Тато, мама, там, тут.  
____________________________________________________________________ 
Мама там. Тато там. 
_____________________________________________________________________ 
Мама тут. Тато тут. 
_____________________________________________________________________ 
Це тато. Тато тут. 
_____________________________________________________________________ 
Це мама. Мама тут. 
_____________________________________________________________________ 
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4. Подивіться на малюнки. Напишіть, хто це або що це. 

 
Це ____________ . 

 
Це ____________ . 

 
Це ____________ . 

 
Це ____________ . 

 
Це ____________ . 

 
Це ____________ . 

 
Це ____________ . Це ____________ . 

 
5. Вставте пропущені літери. Пишіть. 
м  м а  т   м  с  о  м   к л  с 
                     
т  т  м  п а  м  с  е  с  м к   
                     
т  м  т  т   с т  л         
 
6. Пишіть. 
Це, тут, ти, тато, там, сумка, стіл, ми, мі ́сце, мі ́сто, мапа, 
мама, лампа, клас. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 2 
(ДРУГИЙ УРОК) 

 
1. Пишіть. 
Н  н  
В  в  
Р  р  
Д  д  
Ш  ш  
З  з  
Г  г  
Ч  ч  
 
2. Слухайте, повторюйте. Пишіть. 
ва – ав  ву – ув  
ве – ев  ві – ів  
во – ов  ви – ив  
уви – иво  ива– ову  
иве– іва  ава – ува  
 
3. Пишіть слова та фрази. Перекладіть їх рідною мовою. 
Кімната, ви, ні, вікно. 
____________________________________________________________________ 
Вона, воно, він. 
_____________________________________________________________________ 
Кві ́тка, слово, урок. 
_____________________________________________________________________ 
Море, ріка, озеро. 
_____________________________________________________________________ 
Київ, університет. 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Вставте пропущені літери. Пишіть. 
к  и  а  т  т  т  м  м  г  з  н 
                     
з  ш  т  м   а  р  к   у  о   
                     
м  р   к  і  к            
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5. Подивіться на малюнки. Напишіть, хто це або що це. 

 
Це ____________ . 

 
Це ____________ . Це ____________ . 

 
Це ____________ . 

 
Це ____________ . 

 
Це ____________ . Це ____________ . 

 
Це ___________ . 

 
Це ____________ . 

 
Це ___________ . 

  

 
6. Поставте наголос. Пишіть. 
Зразок: ма́рка 
Урок, університет, товариш, телевізор, так, студентка, 
студент, слово, син, ручка, ріка, праворуч, подруга, музика, море, 
магазин, ліворуч, книжка, кімната, квітка, зошит, зараз, дочка, 
дошка, Дніпро, воно, вона, викладач, вікно, він. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 3 
(ТРЕТІЙ УРОК) 

 
1. Пишіть. 
Б  б  
Ж  ж  
Й  й  
Я  я  
Ф  ф  
Ї  ї  
Є  є  
ь  
Ю  ю  
Ґ  ґ  
Щ  щ  
 
2. Слухайте, повторюйте. Пишіть. 
Будинок, кабінет, ґудзик, брат, родина, жі�нка, журнал, лі ́жко, 
чолові ́к, гуртожиток, крейда, музей, аудиторія, столиця, фото, 
телефон, шафа, ї́жа, Київ, Украї ́на, краї ́на, Європа, їдальня, кафе, 
стілець, олівець, батьки, ось, юнак, сестра, люстерко. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Пишіть текст. 
Це аудиторія. Тут викладач, студент, студентка. Праворуч 
стіл, ліворуч вікно. Це дошка. Там л і т е р а , слово, речення. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
– Це аудито́рія? 
– __________________ 
– Хто тут за́раз? 
– ___________________ 

– Тут буди́нок? 
– ___________________ 
– Вікно́ ліво́руч? 
– ____________________ 

– Там університе́т? 
– ___________________ 
– Це гурто́житок? 
– ____________________ 

 
5. Подивіться на малюнки. Напишіть, хто це або що це. 

 
Це ____________ . 

 
Це ___________ . 

 
Це _______________ . 

 
Це _________ . 

 
Це ____________ . 

 
Це ___________ . 

 
Це _____________ . 

 
Це _________ . 

 
6. Складіть діалоги. Пишіть. 
Зразок:  Це буди́нок. 
    – Це буди́нок? 
    – Так. (Так, буди́нок. Так, це буди́нок). 
Це університе́т. _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Тут аудито́рія. ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Ось стіл. _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Тут кни́га, зо́шит, ру́чка. _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Право́руч оліве́ць. _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Вставте пропущені літери. Пишіть. 
к  б  н  т    у д  т  р  я    
                     
д  ш  а  р  ч  а  с  у  е  т   
                     
з  ш  т  г  р  о  и  о к  к  ї  
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УРОК 4 
(ЧЕТВЕРТИЙ УРОК) 

 
1. Поділіть слова на склади. Пишіть. 
Зразок: фото – фо-то 
докуме́нт  факульте́т  
переклада́ч  ша́фа  
декана́т  чолові́к  
Украї́на  словни́к  
сестра́  підру́чник  
роди́на  оголо́шення  
музе́й  люсте́рко  
лі́жко  оліве́ць  
 
2. Поставте наголос. Пишіть. 
Зразок: магази́н 
Університет, телевізор, їдальня, бібліотекар, паспорт, бібліотека, розклад, 
факультет, секретар, декан, телефон, столиця, країна, комп’ютер. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. Заповніть таблицю. Пишіть.  
До́шка, о́зеро, по́друга, комп’ю́тер, лі́жко, Дніпро́, мо́ре, кімна́та, гурто́житок, 
не́бо, кни́жка, журна́л, люди́на, сло́во, магази́н, ре́чення, їда́льня, жі́нка, кабіне́т, 
Со́нце, сестра́, музе́й, вікно́, студе́нт, оліве́ць, ша́фа, люсте́рко, оголо́шення, 
стіле́ць, ка́са. 

Він Вона́ Воно́ 
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4. Поставте подані слова у множині. Пишіть. 
Зразок: зо́шит – зо́шити 
до́шка –  гурто́житок – 
магази́н – університе́т – 
мо́ре – факульте́т – 
дочка́ – літа́к – 
сло́во – по́тяг – 
студе́нт – оліве́ць – 
телеві́зор – підру́чник – 
аудито́рія – дека́н – 
вікно́ – докуме́нт – 
 
5. Замініть іменники займенниками. Пишіть. 
Зразок: Виклада́ч запи́тує. – Він запи́тує. 
Ма́пи вися́ть. – _______________________________________________________ 
Син чита́є. – __________________________________________________________ 
Дочка́ гово́рить. – _____________________________________________________ 
Па́рти стоя́ть. – _______________________________________________________ 
Кни́ги лежа́ть. – ______________________________________________________ 
Ма́ти відповіда́є. – ____________________________________________________ 
По́друга працю́є. – ____________________________________________________ 
Студе́нт слу́хає. – _____________________________________________________ 
Жі́нка пи́ше. – ________________________________________________________ 
Годи́нник виси́ть. – ____________________________________________________ 
 
6. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
1. Це декана́т. Хто тут працю́є? _________________________________________ 
2. Це аудито́рія. Що тут стої́ть? _________________________________________ 
3. Це університе́т. Хто тут працю́є? ______________________________________ 
4. Це мі́сто. Що тут є? _________________________________________________ 
5. Це бібліоте́ка. Що тут стої́ть? Хто тут чита́є? ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Пишіть. 
Зразок: (Дитя́чий) бібліоте́ка – Дитя́ча бібліоте́ка 
(Вели́кий) краї́на, університе́т, мо́ре, кабіне́ти _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(Мали́й) кімна́та, люсте́рко, ді́ти, текст ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(Інозе́мний) студе́нт, газе́та, сло́во, міста́ _________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(Украї́нський) словни́к, мо́ва, викладачі́, підру́чник ________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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8. Пишіть назви днів тижня. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
1. Яки́й день сього́дні? _________________________________________________ 
2. Яки́й день був учо́ра? ________________________________________________ 
3. Яки́й день бу́де за́втра? ______________________________________________ 
 
10. Поставте дієслова в минулому часі. Пишіть. 
Зразок: Вона́ чита́є. – Вона́ чита́ла. 
Бібліоте́ка працю́є.  
Право́руч стої́ть стіл.  
Брат відпочива́є.  
Я обі́даю.  
Він сні́дає.  
Ма́ма працю́є.  
Ба́тько вече́ряє.  
По́ряд виси́ть ма́па.  
 
11. Напишіть розповідь «Уро́к украї́нської мо́ви». 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 5 
(П’ЯТИЙ УРОК) 

 
1. Пишіть. 
Зразок: (Нови́й) аудито́рія – Нова́ аудито́рія 
(Ки́ївський) університе́т, метро́, музе́ї, шко́ла ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(Га́рний) студе́нт, по́друга, журна́ли, мі́сто _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(Робо́чий) день, кабіне́т, зо́шит, місця́ ____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(Відо́мий) письме́нник, кіно́, кни́жка, міста́ _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(Стари́й) дру́зі, ву́лиця, гурто́житок, де́рево _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Поставте дієслова в дужках у минулому часі. Пишіть. 
Зразок: Студе́нтка (чита́ти) вве́чері. – Студе́нтка чита́ла вве́чері. 
1. Секрета́р (відповіда́ти) пові́льно. – ____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Тут (обі́дати) се́стри. – _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Оголо́шення (висі́ти) ліво́руч. – _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Книжки́ (лежа́ти) право́руч. – _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Бібліоте́кар (слу́хати) ува́жно. – _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Ре́ктор (доповіда́ти) докла́дно. – _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7. Переклада́ч (переклада́ти) пра́вильно. – ________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Напишіть цифри словами. 
Зразок: Це (5) кімна́та. – Це п’я́та кімна́та. 
1. Це (8) гурто́житок. – _________________________________________________ 
2. Це (7) гру́па. – ______________________________________________________ 
3. Це (6) уро́к. – _______________________________________________________ 
4. Це (4) аудито́рія. – __________________________________________________ 
5. Це (9) ліка́рня. – ____________________________________________________ 
6. Тут (3) поли́ця. – ___________________________________________________ 
7. Ось (2) по́верх. – ____________________________________________________ 
8. Там (5) авто́бус. – ___________________________________________________ 
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4. Пишіть: його, її. 
Зразок:  Це сестра́. Чий це стіл? – Це її́ стіл. 
    Це ба́тько. Чий це телефо́н? – Це його́ телефо́н. 
1. Це брат. Чия́ це кімна́та? – Це _____ кімна́та. 
2. Це донька́. Чиє́ це люсте́рко? – Це _____ люсте́рко. 
3. Це діду́сь. Чиї́ це книжки́? – Це _____ книжки́. 
4. Це по́друга. Чия́ це су́кня? – Це _____ су́кня. 
5. Це друг. Чиї́ це фо́то? – Це _____ фо́то. 
6. Це Мари́на. Чиє́ це пе́чиво? – Це _____ пе́чиво. 
7. Це лі́кар. Чий це кабіне́т? – Це _____ кабіне́т. 
8. Це виклада́чка. Чия́ це су́мка? – Це _____ су́мка. 
9. Це хло́пчик. Чиї́ це олівці́? – Це _____ олівці́. 
10. Це Макс. Чиє́ це авто́? – Це _____ авто́. 
11. Це Га́нна. Чия́ це ку́ртка? – Це _____ ку́ртка. 
12. Це бабу́ся. Чий це ключ? – Це _____ ключ. 
 
5. Пишіть. 
Зразок: Це (мій) кни́га. – Це моя́ кни́га. 
1. Це (мій) _________ кімна́та.  
2. Це (наш) ___________ мі́сто. 
3. Це (твій) __________ ку́ртка. 
4. Тут стої́ть (її) ________ стіл. 

5. Ліво́руч лежа́ли (наш) _________ зо́шити.  
6. Право́руч лежа́в (твій) ________ телефо́н.  
7. Тут стої́ть (мій) _______________ маши́на. 
8. Там лежа́ли (наш) __________ підру́чники. 

 
6. Пишіть: мій, моя, моє, мої. 
Зразок: університе́т – мій університе́т 
комп’ю́тери – ________________________________________________________ 
по́друга – ____________________________________________________________ 
стіле́ць – _____________________________________________________________ 
стіл – _______________________________________________________________ 
това́риш – ___________________________________________________________ 
підру́чник – __________________________________________________________ 
буди́нок – ____________________________________________________________ 
дру́зі – ______________________________________________________________ 
вікно́ – ______________________________________________________________ 
аудито́рія – __________________________________________________________ 
мі́сто – ______________________________________________________________ 
люсте́рко – ___________________________________________________________ 
робо́та – _____________________________________________________________ 
викладачі́ – __________________________________________________________ 
 
7. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Чий телефо́н лежи́ть тут? – Мій телефо́н лежи́ть тут. 
1. Чий зо́шит лежи́ть тут? ______________________________________________ 
2. Чия́ су́мка лежи́ть там? ______________________________________________ 
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3. Чия́ ру́чка лежа́ла там? _______________________________________________ 
4. Чий оліве́ць лежа́в тут? ______________________________________________ 
5. Чий виклада́ч стої́ть там? _____________________________________________ 
6. Чий стіле́ць стої́ть ліво́руч? __________________________________________ 
7. Чия ма́па виси́ть право́руч? ___________________________________________ 
 
8. Поставте словосполучення у множині. Пишіть. 
Зразок: цей університе́т – ці університе́ти 
Те число́ – ___________________________________________________________ 
ця су́мка – ___________________________________________________________ 
цей літа́к – ___________________________________________________________ 
та краї́на – ___________________________________________________________ 
та кни́жка – __________________________________________________________ 
ця ді́вчина – __________________________________________________________ 
той телефо́н – ________________________________________________________ 
цей студе́нт – ________________________________________________________ 
та аудито́рія – _______________________________________________________ 
той виклада́ч – _______________________________________________________ 
цей декана́т – ________________________________________________________ 
це пита́ння – _________________________________________________________ 
 
9. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Що виклада́ч роби́в учо́ра? (слу́хати) – Учо́ра виклада́ч слу́хав му́зику. 
1. Що студе́нт роби́тиме за́втра? (відпочива́ти) ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Що студе́нт роби́в учо́ра? (працюва́ти) _________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Що вона́ роби́ла учо́ра? (чита́ти) ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Що ва́ша по́друга роби́ла вра́нці? (сні́дати) _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Що Ви роби́тимете за́втра? (писа́ти) ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Що Ваш това́риш роби́тиме вве́чері? (вече́ряти) _________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
10. Напишіть розповідь «Мій гурто́житок». 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 6 
(ШОСТИЙ УРОК) 

 
1. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Чий підру́чник лежи́ть тут? (він) – Його́ підру́чник лежи́ть тут. 
1. Чий стіле́ць стої́ть ліво́руч? (я) ________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Чиї́ докуме́нти лежа́ть там? (ми) _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Чия́ су́мка лежи́ть тут? (вона́) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Чиї́ журна́ли лежа́ть там? (вони́) _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Чий паке́т лежи́ть там? (він) __________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Чий стіл стої́ть пря́мо? (ви) ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: (Той) сестра́ живе́ по́руч. – Та сестра́ живе́ по́руч. 
1. (Цей) лі́жко стої́ть пря́мо. ____________________________________________ 
2. (Цей) студе́нтка чита́є. _______________________________________________ 
3. (Цей) олівці́ лежа́ть там. _____________________________________________ 
4. (Той) оголо́шення ви́сіло право́руч. ____________________________________ 
5. (Той) това́риш розумі́є. ______________________________________________ 
6. (Той) друг бі́гає вра́нці. ______________________________________________ 
 
3. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Ви зна́єте, яка́ це шко́ла? (17) – Так, це сімна́дцята шко́ла. 
1. Ти зна́єш, яки́й це гурто́житок? (10) ____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Ви зна́єте, яка́ це аудито́рія? (15) ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Вона́ зна́є, яка́ твоя́ кімна́та? (12) ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Ви зна́єте, яки́й це авто́бус? (69) _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Він зна́є, яке́ це мі́сце? (7) ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Ти зна́єш, яки́й це по́верх? (4) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7. Він зна́є, яка́ це маршру́тка? (23) ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
8. Вона́ зна́є, яке́ це завда́ння? (18) _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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4. Пишіть. 
Зразок: Це хі́мія. Ми вивча́ємо хі́мію. 
1. Ось журна́л. Я чита́ю ________________________________________________ 
2. Це мо́ва. Вони́ вивча́ли ______________________________________________ 
3. Це газе́та. Я прочита́в ________________________________________________ 
4. Це чай. Брат ви́п’є __________________________________________________ 
5. Це матема́тика. Ти вивча́єш ___________________________________________ 
6. Ось текст. Даніе́ль перекладе́ _________________________________________ 
7. Це докуме́нт. А́лла ві́зьме ____________________________________________ 
8. Ось ра́діо. Студе́нти слу́хають ________________________________________ 
 
5. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Окса́на напи́ше (впра́ва). – Окса́на напи́ше впра́ву. 
1. Іри́на прочита́є (газе́та, журна́л, кни́га, діало́ги, стаття́). ___________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Сергі́й ви́вчить (мо́ва, істо́рія, матема́тика, фі́зика, біоло́гія). 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3. Зі́на приготу́є (сала́т, вече́ря, обі́д, сніда́нок, ка́ва, м’я́со). _________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. Я люблю́ (му́зика, спорт, сік, та́то, ма́ма, сестра́, футбо́л). _________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6. Складіть словосполучення за зразком. Пишіть. 
Зразок: писа́ти (що?) впра́ву, дикта́нт, діало́г, слова́ 
сма́жити (що?) _______________________________________________________ 
вари́ти (що?) _________________________________________________________ 
пи́ти (що?) ___________________________________________________________ 
ї́сти (що?) ___________________________________________________________ 
готува́ти (що?) _______________________________________________________ 
пекти́ (що?) __________________________________________________________ 
 
7. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Ку́хар приготува́в карто́плю. – Що приготува́в ку́хар? 
1. Сергі́й приготува́в вече́рю. ___________________________________________ 
2. Ні́на купи́ла ножі́. __________________________________________________ 
3. Ма́ма поста́вила тарілки́. ____________________________________________ 
4. Сестра́ покла́ла виде́лки і ло́жки. ______________________________________ 
5. Брат узя́в ча́шку. ___________________________________________________ 
6. Вони́ подиви́лися Ки́їв. ______________________________________________ 
7. Господи́ня поми́ла по́суд. ____________________________________________ 
8. Товариші́ ви́пили ка́ву. _______________________________________________ 
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8. Поставте потрібний займенник. Пишіть. 
Зразок: Це нови́й предме́т. Ми вивча́ємо його́. 
1. Це нова́ газе́та. Ми чита́ємо ______. 
2. Це нови́й студе́нт. Виклада́ч опита́в ______. 
3. Це інозе́мна студе́нтка. Ми послу́хаємо ______. 
4. Ось ви́сить нова́ карти́на. Ти подиви́лася ______? 
5. Це чи́сті о́вочі. Ви приготу́єте ______? 
6. Це мої́ журна́ли. Ти ба́чив ______? 
7. Там лежи́ть мій зо́шит. Ти ві́зьмеш ______? 
 
9. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
1. Що ви вивча́єте? ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Що ви купи́ли вчо́ра? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Що ви лю́бите пи́ти? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Що ви лю́бите роби́ти вве́чері? ________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Що ви приготува́ли вра́нці? __________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Що ви роби́ли сього́дні? _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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УРОК 7 
(СЬОМИЙ УРОК) 

 
1. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Я чита́ю (кни́га). – Я чита́ю кни́гу. 
1. Я люблю́ (молоко́). _________________________________________________ 
2. Та́то купи́в (телефо́н). _______________________________________________ 
3. Виклада́ч слу́хає (студе́нт). ___________________________________________ 
4. По́друга чита́є (текст). _______________________________________________ 
5. Студе́нт пи́ше (впра́ва). ______________________________________________ 
6. Това́риш написа́в (сло́во). ____________________________________________ 
7. Дру́зі купу́ють (кни́ги). ______________________________________________ 
8. Дека́н узя́в (по́свідка). _______________________________________________ 
9. Ми вивча́ємо (фі́зика). ______________________________________________ 
10. Студе́нтка переклада́є (ре́чення). ____________________________________ 
 
2. Поставте іменники у кличному відмінку. Пишіть. 
Зразок: студе́нт – студе́нте 
бібліоте́кар – ______________________
секрета́р – ________________________ 
ба́тько – __________________________ 
та́то – ____________________________ 
ма́ма – ___________________________ 
по́друга – _________________________

юна́к – ___________________________ 
хло́пець – ________________________ 
друг – ____________________________
дека́н – ___________________________
при́ятель – ________________________
виклада́ч – ________________________

 
3. Напишіть варіанти привітання. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Поставте дієслова в формі інфінітиву. Пишіть. 
Зразок: стій – стоя́ти 
сті́йте – __________________________ 
сиді́ть – __________________________ 
переклада́й – ______________________ 
відпочива́й – ______________________ 

відповіда́йте – ____________________ 
послу́хайте – _____________________ 
напиші́ть – _______________________ 
запита́й – _________________________

 
5. Напишіть антоніми. 
Зразок: там ≠ тут 
пра́вильно ≠ ______________________ 
ти́хо ≠ ___________________________ 
шви́дко ≠ _________________________ 
до́бре ≠ __________________________ 
ле́гко ≠ __________________________ 

тут ≠ ____________________________ 
дале́ко ≠ _________________________ 
право́руч ≠ _______________________ 
ціка́во ≠ __________________________ 
ве́село ≠ __________________________
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6. Поставте іменники в називному відмінку. Пишіть. 
Зразок: студе́нте – студе́нт 
дека́не – _____________________ 
ре́кторе – ____________________ 
се́стро – ______________________
ма́мо – _______________________ 
та́ту – _______________________ 
бра́те – ______________________ 

перекладачу́ – _________________________ 
бібліоте́карю – ________________________ 
секретарю́ – ___________________________ 
студе́нтко – ___________________________ 
по́друго – _____________________________ 
викладачу́ – ___________________________ 

 
7. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Що чита́в Мико́ла? (кни́га, вірш, впра́ва) – Мико́ла чита́в кни́гу, вірш, 
впра́ву. 
1. Кого́ поба́чила Окса́на? (по́друга, сестра́, брат)  
_____________________________________________________________________ 
2. Кого́ послу́хав брат? (ба́тько, сестра́, това́риш)  
_____________________________________________________________________ 
3. Що купи́ли студе́нти? (ка́ва, м’я́со, сир)  
_____________________________________________________________________ 
4. Що пили́ твої́ дру́зі? (чай, вода́, ка́ва, сік)  
_____________________________________________________________________ 
5. Що ти з’їв ́? (сала́т, ку́рка, хліб)  
_____________________________________________________________________ 
6. Що вивча́тимуть студе́нти? (мо́ва, матема́тика, хі́мія)  
_____________________________________________________________________ 
7. Що ти написа́в? (ре́чення, впра́ва, сло́во, текст)  
_____________________________________________________________________ 
 
8. Прочитайте назви днів тижня. Напишіть прислівники. 
Зразок: день (що?) – щодня (коли?) 
Понеділок – ______________________ 
Вівторок – _______________________ 
Середа – _________________________ 
Четвер – _________________________ 

П’ятниця – _______________________ 
Субота – _________________________ 
Неділя – _________________________ 
 

 
9. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Анто́н шви́дко пи́ше. – Як пи́ше Анто́н? 
1. Сього́дні вони́ відпочива́ли. __________________________________________ 
2. За́раз виклада́ч чита́є текст. ___________________________________________ 
3. Сергі́й пові́льно відповіда́є. ___________________________________________ 
4. Ми писа́ли по-украї́нськи. __________________________________________ 
5. Мій оліве́ць лежи́ть там. _____________________________________________ 
6. На́ша аудито́рія ліво́руч. ______________________________________________ 
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УРОК 8 
(ВОСЬМИЙ УРОК) 

 
1. Поставте іменники в називному відмінку. Пишіть.  
Зразок: Іва́не – Іва́н 
лі́карю – _________________________ 
учи́телю – ________________________ 
Мико́ло – ________________________ 
виклада́чко – _____________________ 
бабу́сю – _________________________ 
хло́пчику – _______________________ 

Світла́но – ________________________ 
Сергі́ю – _________________________ 
мату́сю – _________________________ 
діду́сю – _________________________ 
учи́телько – _______________________ 
при́ятелю – _______________________ 

 
2. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Марі́я пові́льно чита́є текст. – Як Марі́я чита́є текст? 
1. Виклада́ч слу́хав ува́жно. ___________________________________________ 
2. Окса́на пра́вильно чита́ла текст. _______________________________________ 
3. Учо́ра студе́нти навча́лися. ___________________________________________ 
4. Там лежи́ть мій підру́чник. ___________________________________________ 
5. По́друга посні́дає по́тім. _____________________________________________ 
6. Ми гово́римо по-украї́нськи. ________________________________________ 
7. Вра́нці я за́вжди п’ю ка́ву. ____________________________________________ 
8. Студе́нт непра́вильно написа́в сло́во. ___________________________________ 
9. Уве́чері Мико́ла пої́де додо́му. ________________________________________ 
10. Перемо́жець біг ду́же шви́дко. _______________________________________ 
 
3. Поставте потрібний прислівник. Пишіть. 
Зразок: Студе́нт ___ розповіда́в вірш. – Студе́нт до́бре розповіда́в вірш. 
Прислівники: пові́льно, по-англі́йськи, непра́вильно, угорі́, до́бре, пога́но, 
ліво́руч, за́втра. 
1. __________________________________________ мої́ батьки́ відпочива́тимуть. 
2. _______________________________________________________ стоя́ли столи́. 
3. ________________________________________________ ви́сить вели́ка ла́мпа. 
4. Студе́нтка ___________________________________________ перекла́ла текст. 
5. Друг ________________________________________ розумі́є украї́нську мо́ву. 
6. ______________________________________________________ лежи́ть ки́лим. 
7. Ми ________________________________________________ написа́ли впра́ву. 
8. Окса́на _________________________________________________ чита́є текст. 
9. Я _________________________________________________ написа́ла дикта́нт. 
 
4. Утворіть складне речення з двох простих. Пишіть. 
Зразок: Марі́я зна́є. Окса́на до́бре чита́є по-англі́йськи. – Марі́я зна́є, як Окса́на 
чита́є по-англі́йськи. 
1. Виклада́ч запи́тував. Ле́ся до́бре гово́рить по-украї́нськи. 
_____________________________________________________________________ 
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2. Дека́н запита́в. Студе́нтка сього́дні дасть до́відку. 
_____________________________________________________________________ 
3. Виклада́ч сказа́в. Підру́чник лежи́ть ліво́руч. 
_____________________________________________________________________ 
4. Това́риш запита́в. Богда́н написа́в впра́ву вве́чері. 
_____________________________________________________________________ 
5. Я поба́чив. Журна́л лежа́в право́руч. 
_____________________________________________________________________ 
6. Дру́зі прочита́ли. Львів знахо́диться недале́ко. 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Привітайтеся з товаришем, познайомтеся, запитайте, хто він, подякуйте, 
попрощайтеся. Пишіть. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6. Поставте дієслова у формі імперативу. Складіть речення із цими слово-
сполученнями. Пишіть. 
Зразок: поясни́ти – поясни́, поясні́ть. Будь ла́ска, поясні́ть мені́ пра́вило. 
Зроби́ти – ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Працюва́ти – _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Послу́хати – __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Написа́ти – ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Прочита́ти – __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Слу́хати – ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7 Напишіть варіанти привітання та прощання. 
До́брий день, _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
До поба́чення, ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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УРОК 9 
(ДЕВ’ЯТИЙ УРОК) 

 
1. Поставте потрібний прислівник. Пишіть. 
Зразок: Моя́ по́друга ___ перекла́ла текст. – Моя́ по́друга до́бре перекла́ла 
текст. 
Прислі́вники: до́бре, пога́но, право́руч, щодня́, щонеді́лі, го́лосно, пра́вильно, 
по́руч. 
1. Ми ________________________________________________ відпочива́ємо.  
2. Я _______________________________________________ повто́рюю слова́.  
3. ___________________________________________________ стої́ть мій стіл.  
4. Цей студе́нт сиди́ть ______________________________________________ .  
5. Студе́нт ____________________________________ гово́рить по-украї́нськи. 
6. Студе́нтка _______________________________________ написа́ла дикта́нт. 
7. Студе́нти ___________________________________________ чита́ють слова́. 
 
2. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Амі́р зроби́в дома́шнє завда́ння. – Яке́ завда́ння зроби́в Амі́р? 
1. Гали́на слу́хала моло́дшого бра́та. _____________________________________ 
2. Я ба́чила нови́х студе́нтів. ____________________________________________ 
3. Вона́ повтори́ла украї́нську грама́тику. _________________________________ 
4. Переклада́ч переклада́є складни́й текст. _________________________________ 
5. Оле́на п’є чо́рну ка́ву. ________________________________________________ 
6. Мій това́риш ї́сть гаря́чий суп. ________________________________________ 
 
3. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Він лю́бить ї́сти (дома́шній) ї́жу. – Він лю́бить ї́сти дома́шню ї́жу. 
1. Катери́на слу́хає (оста́нній) ____________________________________ нови́ни. 
2. Він лю́бить пи́ти (холо́дний) _____________________________________ во́ду. 
3. Я люблю́ пи́ти (сві́жий) ___________________________________________ сік. 
4. Дру́зі подиви́лися (нови́й) ______________________________________ фільм. 
5. Я чита́ю (ціка́вий) ___________________________________________ журна́л. 
6. Вони́ ви́пили (гаря́чий) _________________________________________ ка́ву. 
7. Він зроби́в (дома́шній) ______________________________________ завда́ння. 
8. Учо́ра Ві́ктор ба́чив (моло́дший) _________________________________ бра́та. 
9. Щонеді́лі ми купу́ємо (сві́жий) _______________________________ проду́кти. 
 
4. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Де ти купи́в ці проду́кти? (магази́н) – Я купи́в ці проду́кти в магази́ні. 
1. Де навча́ються твої́ дру́зі? (Націона́льний авіаці́йний університе́т) 
____________________________________________________________________ 
2. Де ви сні́даєте? (кав’я́рня) 
_____________________________________________________________________ 
3. Де ви прочита́ли це оповіда́ння? (підру́чник) 
____________________________________________________________________ 
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4. Де студе́нти беру́ть підру́чники? (бібліоте́ка) 
_____________________________________________________________________ 
5. Де пи́ше Гло́рія? (до́шка) 
_____________________________________________________________________ 
6. Де працю́є переклада́ч? (посо́льство) 
_____________________________________________________________________ 
7. Де зберіга́ються докуме́нти? (дире́кція) 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
1. Які́ те́ксти повто́рювали студе́нти? (ці)__________________________________ 
2. Яку́ впра́ву поясни́в виклада́ч? (цю)____________________________________ 
3. Який діало́г він перекла́в? (той)________________________________________ 
4. Які́ міста́ вони́ поба́чили? (ті)__________________________________________ 
5. Які́ те́ксти він переказа́в? (ці)__________________________________________ 
6. Яки́й чай ви пи́тимете? (той)__________________________________________ 
7. Яки́й фільм ви диви́лися сього́дні? (той)________________________________ 
8. Яки́й дикта́нт ви написа́ли?(цей)_______________________________________ 
 
6. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Я чита́ю ціка́ву кни́жку. Що ви чита́єте? – Кни́жку. 
    Яку́ кни́жку? – Ціка́ву. 
1. Я вивча́ю нову́ те́му. ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Він слу́хає нови́й диск. _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Лінь щодня́ купу́є сві́жі проду́кти. ____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Тетя́на готу́є смачни́й сніда́нок. _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Виклада́ч поя́снює англі́йську грама́тику. _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Людми́ла лю́бить гаря́чу ка́ву. _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Напишіть діалог «Спілкува́ння з бібліоте́карем». 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 10 
(ДЕСЯТИЙ УРОК) 

 
1. Поставте займенники цей, той у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Він зна́є _____ студе́нтку. – Він зна́є цю студе́нтку.  
1. Нови́й студе́нт зрозумі́в _____ те́му. 2. Вона́ чита́є _____ діало́ги. 3. Студе́нти 
запи́тують _____ у викладача́. 4. Богда́н прочита́в _____ журна́л. 5. Васи́ль 
відві́дав _____ музе́й. 6. Я подивлю́ся _____ фільм. 7. Вона́ ви́вчить _____ вірш. 
8. Ю́рій напи́ше _____ твір. 9. Ма́рта зрозумі́ла _____ зада́чу. 10. Софі́я зна́є 
_____ викладача́. 
 
2. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Чийо́го бра́та ти до́бре зна́єш? (він) – Я до́бре зна́ю його́ бра́та. 
1. Чий журна́л ви чита́єте? (вона́) ________________________________________ 
2. Чийо́го студе́нта запи́тує виклада́ч? (ми) ________________________________ 
3. Чию́ газе́ту брат прочита́в учо́ра? (я) ___________________________________ 
4. Чий зо́шит взяв Петро́? (ви) _______________________________________ 
5. Чиє́ прі́звище написа́в дека́н? (ти) _____________________________________ 
6. Чиї́х браті́в ви зна́єте? (вона́) _________________________________________ 
 
3. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Я приї́хав з Анго́ли. – Зві́дки ти приї́хав? 
1. Я написа́в дома́шню впра́ву. __________________________________________ 
2. О́льга щодня́ зга́дує свої́х дру́зів. _____________________________________ 
3. Моя́ бабу́ся лю́бить готува́ти борщ. ____________________________________ 
4. Степа́н навча́ється в університе́ті. _____________________________________ 
5. Лінь народи́вся в Кита́ї. _____________________________________________ 
 
4. Напишіть, де Ви відпочиваєте, навчаєтеся, живете, читаєте, обідаєте, 
вечеряєте, снідаєте, пишете. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5. Напишіть, хто де живе. 
Зразок: Мій ба́тько украї́нець. Він живе́ в Украї́ні.  
 Моя ма́ма украї́нка. Вона́ живе́ в Украї́ні.  
 Мої́ дру́зі украї́нці. Вони́ живу́ть в Украї́ні. 
1. Америка́нець, америка́нка, америка́нці. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Англі́єць, англі́йка, англі́йці. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. В’єтна́мець, в’єтна́мка, в’єтна́мці. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. Кита́єць, китая́нка, кита́йці. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
5. Япо́нець, япо́нка, япо́нці. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. Напишіть розповідь «Моя́ сім’я́». 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 11 
(ОДИНАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
1. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Виклада́ч хі́мії працю́є на (п’я́тий по́верх). – Виклада́ч хі́мії працю́є на 
п’я́тому по́версі. 
1. У (півні́чні райо́ни) ______________________________ стої́ть холо́дна пого́да. 
2. Дівча́та гра́ють у волейбо́л на (спорти́вний майда́нчик) ___________________ 
____________________________________________________________________. 
3. Виклада́ч працю́є в (сьо́ма аудито́рія) __________________________________. 
4. Кита́йський друг ме́шкає у (стари́й райо́н) ______________________________. 
5. Хло́пці познайо́милися в (Націона́льний авіаці́йний університе́т) ___________ 
____________________________________________________________________. 
6. Дру́зі пообі́дали в (університе́тське кафе́) ______________________________. 
 
2. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: На які́й пло́щі розташо́ваний цирк? (площа Перемоги) – Цирк 
розташо́ваний на пло́щі Пермо́ги. 
1. На яко́му проспе́кті розташо́ваний Націона́льний авіаці́йний університе́т? 
(проспе́кт Комаро́ва) __________________________________________________ 
2. На яко́му факульте́ті навча́ється ва́ша моло́дша сестра́? (юриди́чний) 
_____________________________________________________________________ 
3. На яко́му по́версі розташо́вана ка́федра украї́нської мо́ви? (шо́стий) 
____________________________________________________________________ 
4. У які́й кімна́ті ме́шкає Окса́на? (тре́тя) 
_____________________________________________________________________ 
5. Де ме́шкає ва́ша роди́на? (За́хід Украї́ни) 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Поставте виділені словосполучення в правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Це на́ша аудито́рія. – У на́шій аудито́рії навча́ються студе́нти-
інозе́мці. 
1. Це наш гурто́житок. –  
 У _________________________________________ живу́ть інозе́мні студе́нти. 
2. Це на́ша кімна́та.  
 У ___________________________________________ стоя́ть лі́жка, ша́фа, стіл. 
3. Це моє́ лі́жко.  
 На ____________________________________________ лежи́ть зеле́на ко́вдра. 
4. Це мій стіл.  
 На _____________________________________ лежа́ть зо́шит, ру́чка, телефо́н. 
5. Це моя́ су́мка.  
 У ________________________________________________ лежи́ть люсте́рко. 
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4. Напишіть назви всіх місяців. 
Зима́: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Весна́: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Лі́то: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
О́сінь: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Зимо́ві кані́кули бу́дуть у сі́чні. – Коли́ бу́дуть зимо́ві кані́кули? 
1. Сергі́й народи́вся в тра́вні. ___________________________________________ 
2. У лю́тому стої́ть холо́дна пого́да. ______________________________________ 
3. У тра́вні Айта́ч був на конфере́нції. ___________________________________ 
4. У сі́чні Вікто́рія відпочива́тиме в Оде́сі. ________________________________ 
 
6. Заповніть таблицю. Пишіть. 
Зразок: 1 – пе́рша годи́на – о пе́ршій годи́ні 

 Котра́ годи́на? О котрі́й годи́ні? 
6   
8   
10   
11   
13   
14   
16   
17   
19   
20   
21   
22   
24   
 
7. Утворіть складне речення з двох простих. Пишіть. 
Зразок: Іри́на запита́ла. Я працю́ю в шкільні́й їда́льні. – Іри́на запита́ла, в які́й 
їда́льні я працю́ю. 
1. Я зна́ю. Нові́ підру́чники лежа́ть у Ва́шій ша́фі.  
_____________________________________________________________________ 
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2. Ми запита́ємо хло́пця. Він навча́тиметься в нові́й гру́пі. 
_____________________________________________________________________ 
3. Дівча́та не зна́ють. По́друга купи́ла су́кню в цьо́му магази́ні. 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Степа́н сказа́в. Товариші́ навча́тимуться на цьо́му по́версі. 
_____________________________________________________________________ 
5. Виклада́ч не сказа́в. Ми диви́тимемося виста́ву в музи́чному теа́трі. 
_____________________________________________________________________ 
 
8. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
1. На то́му чи на цьо́му ти́жні студе́нти ї́дуть на екску́рсію? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. У тій чи в цій чита́льній за́лі стоя́ть ва́ші комп’ю́тери? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. У цій чи в тій кімна́ті лю́бить відпочива́ти твоя́ бабу́ся? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. У то́му чи в цьо́му мі́сті знахо́диться Націона́льна о́пера? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
5. У цьо́му чи в то́му університе́ті навча́ються в’єтна́мські студе́нти? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 12 
(ДВАНАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
 
1. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
1. У (півні́чний) _____________________________ райо́нах іде́ дощ.  
2. Дівча́та гра́ють у волейбо́л на (спорти́вний) __________________ майда́нчик. 
3. В’єтна́мська по́друга ме́шкає у (стари́й) _____________________ райо́ні. 
4. Друг написа́в лист на (чи́стий) ____________________________ а́ркуші. 
5. Хло́пці познайо́милися в (Націона́льний авіаці́йний) 
_______________________________________________________ університе́ті. 
6. Дру́зі пообі́дали у (студе́нтський) _______________________ їда́льні. 
7. Виклада́ч працю́є у (п’я́тий) ____________________________ аудито́рії. 
 
2. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: На яко́му проспе́кті розташо́ваний університе́т? (проспект космона́вта 
Комаро́ва) – Університе́т розташо́ваний на проспе́кті космона́вта Комаро́ва. 
1. У яко́му райо́ні є старі́ буди́нки? (центра́льні) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. У які́й кварти́рі ме́шкає Окса́на? (нова́) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. У яко́му під’ї́зді розташо́вана тридця́та кварти́ра? (дру́гий) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. На які́й ву́лиці розташо́ваний пе́рший гурто́житок? (Ні́жинська) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
5. На яко́му по́версі розташо́ваний Центр міжнаро́дної осві́ти? (п’я́тий) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
6. У які́й ша́фі стоя́ть ва́ші журна́ли? (книжко́ва) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Поставте виділені словосполучення в правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Це на́ші кімна́ти. – У на́ших кімна́тах те́пло. 
1. Це ї́хні аудито́рії. У ______________________________ навча́ються студе́нти. 
2. Це моя́ су́мка. У ____________________________________ лежи́ть люсте́рко. 
3. Це мій стіл. На _____________________________________ стої́ть комп’ю́тер. 
4. Це на́ша бібліоте́ка. У _________________________________ є чита́льна за́ла. 
5. Це моє́ вікно́. На _________________________________________ стоя́ть кві́ти. 
6. Це наш гурто́житок. У _____________________________________ живу́ть 
студе́нти Аерокосмі́чного інститу́ту. 
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4. Заповніть таблицю. Пишіть. 
Зразок: 17:20 – сімна́дцята годи́на два́дцять хвили́н – о сімна́дцятій годи́ні 
два́дцять хвили́н 

 Котра́ годи́на? О котрі́й годи́ні? 
22:10  

 
 

19:45  
 

 

11:10  
 

 

10:05  
 

 

13:50  
 

 

14:00  
 

 

11:55  
 

 

 
5. Поставте виділені словосполучення в правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Це на́ша аудито́рія. – У на́шій аудито́рії навча́ються інозе́мні студе́нти. 
1. Це його́ робо́чий зо́шит.  
 У ____________________________________________________ пога́ні оці́нки. 
2. Це наш кабіне́т.  
 У _________________________________________________ стоя́ть нові́ ме́блі. 
3. Це на́ше мі́сто.  
 У _____________________________________________ є шко́ли, університе́ти, 
па́рки, стадіо́ни, заво́ди, ба́нки. 
4. Це наш університе́т.  
 У ______________________________________ є Центр культу́ри та мисте́цтв. 
5. Це сере́дня шко́ла.  
 У __________________________________________ є спорти́вний майда́нчик. 
 
6. Напишіть розповідь «Мій відпочи́нок у неді́лю». 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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УРОК 13 
(ТРИНАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
 
1. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: У на́шому університе́ті є спортко́мплекс. – У чиє́му університе́ті є 
спортко́мплекс? 
1. У ва́шій аудито́рії виси́ть нова́ ма́па. 
_____________________________________________________________________ 
2. На на́шій ву́лиці збудува́ли магази́н. 
_____________________________________________________________________ 
3. На моє́му столі ́лежа́ть зо́шити, ру́чки, олівці́. 
_____________________________________________________________________ 
4. На її́ ку́хні ви́сить чи́стий рушни́к. 
_____________________________________________________________________ 
5. У твої́й кни́зі ціка́ві оповіда́ння. 
_____________________________________________________________________ 
6. Ми гра́ли в те́ніс на на́шому стадіо́ні. 
____________________________________________________________________ 
 
2. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: У Степа́на нема́є (ку́ртка). – У Степа́на нема́є ку́ртки. 
1. В Окса́ни нема́є (брат). _______________________________________________ 
2. У ньо́го нема́є (телефо́н). _____________________________________________ 
3. У те́бе нема́є (гро́ші). ________________________________________________ 
4. У ньо́го нема́є (по́друга). _____________________________________________ 
5. У не́ї нема́є (па́спорт). _______________________________________________ 
6. У Сергі́я нема́є (маши́на). ____________________________________________ 
7. У Петра́ нема́є (оліве́ць). _____________________________________________ 
8. У Богда́на нема́є (підру́чник). _________________________________________ 
9. В Ахме́да нема́є (комп’ю́тер). _________________________________________ 
10. У ко́смосі нема́є (ки́сень). ___________________________________________ 
11. У Гали́ни нема́є (словни́к). _________________________________________ 
 
3. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: У ко́го є нови́й телефо́н? (ти) – У те́бе є нови́й телефо́н. 
1. У ко́го мій зо́шит для контро́льних робі́т? (він) __________________________ 
2. У ко́го на столі́ стоя́ть кві́ти? (вона́) ____________________________________ 
3. У ко́го нема́є підру́чників? (ми) _______________________________________ 
4. У ко́го є украї́нсько-англі́йський словни́к? (я) ___________________________ 
5. У ко́го є нові́ журна́ли? (вони́) ________________________________________ 
6. У ко́го є оліве́ць? (ми) _______________________________________________ 
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4. Заповніть таблицю. Пишіть. 
Зразок: Луцьк – у Луцьк – з Лу́цька 

1. Називний відмінок  
(Що?) 

4. Знахідний відмінок 
(Куди́?) 

2. Родовий відмінок  
(Зві́дки?) 

Ки́їв   
Ха́рків   
Львів   

Терно́піль   
Оде́са   
Ві́нниця   
Рі́вне   
Су́ми   

 
5. Відповідайте на запитання. Використовуйте слова для довідок. Пишіть. 
1. Де була́ Окса́на? ____________________________________________________ 
2. Зві́дки ви поверну́лися так пі́зно? ______________________________________ 
3. Куди́ Зі́на ї́здила взи́мку? _____________________________________________ 
4. Де живе́ її́ роди́на? __________________________________________________ 
5. Зві́дки приї́хала твоя́ сестра́? __________________________________________ 
6. Куди́ ти хо́чеш пої́хати? ______________________________________________ 
7. Дру́зі, де ви були́ в неді́лю? ___________________________________________ 
8. Зві́дки ви приї́хали сього́дні? _________________________________________ 
9. Куди́ пої́де твоя́ ма́ма? ______________________________________________ 
Слова для довідок: Ки́їв, екску́рсія, Украї́на, А́фрика, Євро́па, батьківщи́на, 
теа́тр, виста́ва, магази́н. 
 
6. Провідміняйте дієслова. Пишіть. 

 допомогти́ (що зробити?) ра́дити (що робити?) 
я   
ти   
він / вона   
ми   
ви   
вони   
 
7. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Куди́ пої́дуть батьки́ влі́тку? (Португа́лія) – Улі́тку батьки́  
пої́дуть до Португа́лії. 
1. Куди́ пора́дила пої́хати ма́ти? (А́нглія) _________________________________ 
2. Зві́дки приї́хала Світла́на? (По́льща) ___________________________________ 
3. Куди́ пої́дуть дру́зі? (Німе́ччина) ______________________________________ 
4. Зві́дки приї́хали Андрі́й і Оле́г? (Фра́нція) ______________________________ 
5. Куди́ незаба́ром пої́де Марі́я? (Кита́й) _________________________________ 
6. Зві́дки приї́хав цей студе́нт? (Ніге́рія) __________________________________ 
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УРОК 14 
(ЧОТИРНАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
 
1. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: У Сергі́я нема́є (зимо́ве взуття́). – У Сергі́я нема́є зимо́вого взуття́. 
1. У Макси́ма нема́є (електри́чна пра́ска). 
_____________________________________________________________________ 
2. У цьо́му магази́ні нема́є (чолові́чі костю́ми). 
_____________________________________________________________________ 
3. У Степа́на нема́є (ста́рші се́стри). 
_____________________________________________________________________ 
4. У Мико́ли нема́є (черво́на ру́чка). 
_____________________________________________________________________ 
5. У ме́не нема́є (мобі́льний телефо́н). 
_____________________________________________________________________ 
6. У Сті́вена нема́є (те́пла ша́пка). 
____________________________________________________________________ 
7. У Мари́ни нема́є (весняне́ пальто́). 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Він не покла́в до холоди́льника м’ясни́х проду́ктів. – Яки́х проду́ктів він 
не покла́в до холоди́льника? 
1. Лінь і Саувень не ї́ли украї́нського борщу́. 
_____________________________________________________________________ 
2. Ді́вчина не ви́брала спорти́вного взуття́. 
_____________________________________________________________________ 
3. У хло́пців не було́ дороги́х годи́нників. 
_____________________________________________________________________ 
4. Тара́с не купи́в анана́сового со́ку. 
_____________________________________________________________________ 
5. Васи́ль не мав сві́жих пиріжкі́в. 
_____________________________________________________________________ 
6. Її́ сестра́ не ма́ла мо́дної спідни́ці. 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: У на́шій гру́пі 7 (студе́нти). – У на́шій гру́пі сім студе́нтів. 
1. Ми вивча́ємо украї́нську мо́ву 4 (мі́сяці). 
_____________________________________________________________________ 
2. У цьо́му мі́сяці 30 (дні). 
_____________________________________________________________________ 
3. У ме́не 5 (се́стри). 
_____________________________________________________________________ 
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4. У во́сьмій гру́пі 10 (студе́нти). 
_____________________________________________________________________ 
5. Учо́ра було́ 2 (заня́ття). 
_____________________________________________________________________ 
6. На четве́ртому по́версі 8 (аудито́рії). 
____________________________________________________________________ 
 
4. Доповніть діалоги. Поставте запитання. Пишіть. 
1. – ________________________________________________________________? 
 – Так, у ме́не оди́н підру́чник англі́йською. 
2. – ________________________________________________________________? 
 – Ні, у ме́не два зо́шити. 
3. – ________________________________________________________________? 
 – Так, у нас дві кімна́ти. 
4. – ________________________________________________________________? 
 – Так, ми бага́то чита́ємо по-англі́йськи. 
5.  – ________________________________________________________________? 
 – Так, у нас було́ три екску́рсії. 
6. – ________________________________________________________________? 
 – Ні, я зна́ю кі́лька украї́нських міст. 
 
5. Складіть діалоги за зразком. Пишіть. 
Зразок: М’ясни́й ві́дділ у магази́ні – 1 (кілогра́м, м’я́со), 300 (гра́ми, ковбаса́), 65 
(гри́вні). 

– У вас є м’я́со і ковбаса́? 
– Так, є. 
– Да́йте, будь ла́ска, оди́н кілогра́м м’я́са і три́ста гра́мів ковбаси́. 

Скі́льки це ко́штує? 
– Шістдеся́т п’ять гри́вень. 

1. Овоче́вий ві́дділ у магази́ні – 2 (кілогра́ми, капу́ста), 1 (кілогра́м, помідо́ри), 
500 (гра́ми, огірки́), 15 (гри́вні). 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Моло́чний ві́дділ у магази́ні – 1 (літр, кефі́р), 300 (гра́ми, ма́сло), 400 (гра́ми, 
сир), 48 (гри́вні). 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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6. Напишіть діалог на тему «Як дізна́тися про ціну́ това́ру». 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. Заповніть таблицю. Пишіть. 
Ша́пка, лимо́ни, дива́н, зубна́ па́ста, зо́шит, крі́сло, бана́ни, ми́ло, шарф, ку́ртка, 
шампу́нь, поли́ця, буряки́, оліве́ць, помідо́ри, ві́шалка, спідни́ця, апельси́ни, 
карто́пля, парфу́ми, лі́жко, ру́чка, я́блука, сли́ви, су́кня, огірки́, ша́фа, костю́м, 
капу́ста, крем, стіл, ліні́йка, пена́л, стіле́ць. 

Ме́блі Проду́кти О́дяг За́соби гігіє́ни Канцтова́ри 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
8. Напишіть розповідь «У суперма́ркеті». 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 15 
(П’ЯТНАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
 
1. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: У цій спорти́вній за́лі є інозе́мні студе́нти? (5) – Так, у цій спорти́вній 
за́лі п’я́теро інозе́мних студе́нтів. 
1. У те́бе є украї́нські дру́зі? (небага́то) ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. У те́бе є до́лари? (200) _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. У твоє́му мі́сті є музе́ї? (бага́то) _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. У вас є підру́чники англі́йською? (4) ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. У цій аудито́рії є ара́бські студе́нти? (8) ________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Складіть діалоги за зразком. Пишіть. 
Зразок: М’ясни́й ві́дділ у магази́ні – 1 (кілогра́м, м’я́со), 300 (гра́ми, ковбаса́), 165 
(гри́вні). 

– У вас є м’я́со і ковбаса́? 
– Так, є. 
– Да́йте, будь ла́ска, оди́н кілогра́м м’я́са і три́ста гра́мів ковбаси́. 

Скі́льки це ко́штує? 
– Шістдеся́т п’ять гриве́нь. 

1. Моло́чний ві́дділ у магази́ні – 200 (гра́ми, сир), 0,5 (кілогра́м, смета́на), 1 
(літр, молоко́), 100 (гри́вні), 30 (копі́йки). 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Фрукто́вий ві́дділ у магази́ні – 3 (кілогра́ми, бана́ни), 2 (кілогра́ми, 
мандари́ни), 2 (лимо́ни), 96 (гри́вні). 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Я отри́мала листі́вку від (свої́ ста́рші брати́). – Я отри́мала листі́вку 
від свої́х ста́рших браті́в. 
1. Я отри́мав повідо́млення від (Ваш дека́н). _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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2. У вівто́рок інозе́мні студе́нти піду́ть до (свої́ украї́нські дру́зі). _____________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Ба́тько приї́хав на ти́ждень до (своя́ ста́рша донька́). ______________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Ха́рківські спортсме́ни приї́хали до (на́ша спорти́вна за́ла). ________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Я подя́кувала від (він). __________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: У (мій) бра́та і́спит з украї́нської мо́ви. – У мого́ бра́та і́спит з 
украї́нської мо́ви. 
1. У (ї́хні) батькі́в є своє́ авто́. ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. За́втра у (ва́ші) студе́нтів бу́де ціка́ва ле́кція. ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. У ме́не нема́є (Ва́ша) електро́нної адре́си. _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. У (наш) дру́га є чудо́ві карти́ни. _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. У (твій) дека́на є ї́хні докуме́нти. ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. У викладача́ нема́є (її́) студе́нтського квитка́. ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7. У (мій) бра́та є спорти́вний велосипе́д. _________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Напишіть, куди (до кого) Ви ходили в неділю, що Ви там робили, що Ви 
там бачили. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. Складіть речення зі словосполученнями. Пишіть. 
Зразок: Кабіне́т фі́зики – Кабіне́т фі́зики розташо́ваний у пе́ршому ко́рпусі. 
Музе́й авіа́ції – _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дире́кція інститу́ту – __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Націона́льна о́пера – ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Студмісте́чко університе́ту – _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
405 кімна́та гурто́житку – ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
7. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Сергі́ю, чому́ ти не написа́в цього́ рефера́ту? – Я не написа́в цього́ 
рефера́ту, бо готува́вся до мо́дульної контро́льної робо́ти з матема́тики. 
1. Окса́но, чому́ ти не купи́ла ціє́ї су́кні? __________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Макси́ме, чому́ ти не розв’яза́в ціє́ї зада́чі? ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Арсла́не, чому́ ти не повтори́в цього́ уро́ку? _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Га́нно, чому́ Ви не сплати́ли за навчання́? _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Ахме́де, чому́ Ви не прине́сли зо́шита з украї́нської мо́ви? _________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Айта́че, чому́ Ви не з’яви́лися на за́лік? _________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
8. Утворіть складне речення з двох простих. Пишіть. 
Зразок: Сергі́й запи́тував. Тара́с не лю́бить спеко́тної пого́ди. – Сергі́й 
запи́тував, яко́ї пого́ди не лю́бить Тара́с. 
2. Сяовень запита́ла. Оле́на не ма́є легко́го весняно́го пальта́.  
_____________________________________________________________________ 
3. Лінь зна́є. Муї́ва не лю́бить соло́дкої ка́ви. 
_____________________________________________________________________ 
4. Іри́на каза́ла. В англі́йського студе́нта є англі́йсько-украї́нський розмо́вник. 
_____________________________________________________________________ 
5. Ната́ля слу́хала. Хло́пці розповіда́ли про університе́ти По́льщі. 
_____________________________________________________________________ 
6. Оле́г розумі́в. Андрі́й розповіда́в про зако́ни Німе́ччини. 
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 16 
(ШІСТНАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
 
1. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Моя́ сестра́ ча́сто ї́здить таксі́. – Чим ча́сто ї́здить моя́ сестра́? 
1. На 12 по́верх ї́дьте лі́фтом. __________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Брат із Ки́єва приї́де по́тягом. _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Бабу́ся ї́здить метро́ щонеді́лі. _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Ма́ма пої́де до си́на маршру́ткою. _____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Я ча́сто ї́жджу трамва́єм. ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Петро́ пи́ше ре́чення (впра́ва). – Петро́ пи́ше ре́чення впра́ви. 
1. Кни́ги (батьки́) лежа́ть у ша́фі. ________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Сього́дні ми поди́вимося пе́ршу части́ну (ця виста́ва). ____________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Ро́зклад (заня́ття) ви́сить бі́ля декана́ту. _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Я не розумі́ю (цей те́рмін). _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. На ма́пі (Націона́льний авіаці́йний університе́т) ми ба́чимо спорти́вний 
ко́мплекс. ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Складіть речення зі словосполученнями. Пишіть. 
Зразок: Кабіне́т фі́зики – Кабіне́т фі́зики розташо́ваний на тре́тьому по́версі. 
Гурто́житки університе́ту – _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Стадіо́н спорти́вного клу́бу – ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Анга́р інститу́ту – _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
А́ктова за́ла університе́ту – _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Меморіа́льна аудито́рія імені Оле́га Анто́нова – ___________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 



 

 41

4. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Світла́на рі́же ковбасу́ (ніж). – Світла́на рі́же ковбасу́ ноже́м. 
1. Я їм карто́плю (виде́лка). ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Марі́я зачиня́є две́рі (ключ). _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Тара́с зніма́є (ка́мера). _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4. Студе́нтка малю́є (оліве́ць) ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. Ля́о пи́ше (ру́чка). __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Людми́ла вишива́є (нитки́). ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7. Андрі́й їсть ку́рку (ру́ки). ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
8. Богда́н чи́стить о́дяг (щі́тка). _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
1. Чим ви чи́стите свій о́дяг? ____________________________________________ 
2. Чим займа́ється ваш друг? ___________________________________________ 
3. Чим ви рі́жете о́вочі? ________________________________________________ 
4. Чим ви пи́шете конспе́кт? ____________________________________________ 
5. Чим захо́плюється ва́ша по́друга? _____________________________________ 
6. Чим ціка́виться ваш брат? ____________________________________________ 
7. Чим ви кре́слите табли́ці? ____________________________________________ 
 
6. Складіть речення з поданих слів. Пишіть. 
Зразок: Ми, говори́ти, наш, виклада́ч. – Ми гово́римо з на́шим викладаче́м. 
1. Ми, ходи́ти, мій друг, конце́рт.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Щодня́, він, ї́хати, університе́т, авто́бус. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. Вона́, ходи́ти, басе́йн, щосереди́. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. Ми, бі́гати, стадіо́н, ра́нок, ко́жний. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
5. Сього́дні, інозе́мні, студе́нти, ї́хати, екску́рсія. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



 

 42

6. Миха́йло, обі́дати, їда́льня, студе́нтська. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
7. Мико́ла, Алі́, ї́хати, уве́чері, троле́йбус. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Олекса́ндр задово́лений навча́нням. – Чим задово́лений Олекса́ндр? 
1. Хло́пці займа́ються баскетбо́лом. ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Ми користу́ємося словнико́м. _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Вони́ ї́здять електри́чкою. ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4. Вона́ ціка́виться му́зикою. ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. Олексі́й гуля́в у па́рку з дру́зями. ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Ре́ктор розмовля́в зі студе́нтами. _____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 17 
(СІМНАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
 
1. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Богда́н гуля́в па́рком з (по́друга). – Богда́н гуля́в па́рком з по́другою. 
1. Студе́нти сфотографува́лися з (дека́н). 
____________________________________________________________________ 
2. Окса́на обі́дала вчо́ра з (брат). 
____________________________________________________________________ 
3. Ба́тько займа́вся малюва́нням з (донька́). 
____________________________________________________________________ 
4. Тетя́на переклада́ла статтю́ зі (словни́к). 
____________________________________________________________________ 
5. Лінь навча́ється в університе́ті із (сестра́). 
____________________________________________________________________ 
6. Оле́на познайо́милася з (Раши́д). 
____________________________________________________________________ 
7. Студе́нтка розмовля́ла з (лі́кар). 
____________________________________________________________________ 

 
2. Поставте потрібний займенник. Пишіть. 
Зразок: Це моя́ по́друга. Я зустріча́юся з не́ю. 
1. Ось мій украї́нський това́риш. Я ходжу́ з ______ на заня́ття. 
2. На стадіо́ні гра́ють у футбо́л мої дру́зі. Я навча́юся з ______ в одні́й гру́пі.  
3. У лаборато́рії сидя́ть мої товариші́. Я навча́юся з ______ в Аерокосмі́чному 
інститу́ті НАУ. 
4. Ми до́бре ви́вчили текст. Виклада́ч задово́лений ______.  
5. Сергі́й іде́ до їда́льні. Окса́на хо́че пообі́дати з ______ . 
6. Дівча́та йдуть у музе́й. Дека́н зустрі́вся з ______ .  
7. Марі́є, ти йдеш у бібліоте́ку? Мо́жна я піду́ з ______ . 
 
3. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Моя́ моло́дша сестра́ хо́че бу́ти (лі́кар). – Моя́ моло́дша сестра́ хо́че 
бу́ти лі́карем. 
1. Мій ба́тько працюва́в (інжене́р) на заво́ді. 
___________________________________________________________________ 
2. Моя́ ма́ти працю́є (виклада́ч) в університе́ті. 
___________________________________________________________________ 
3. Моя́ по́друга хо́че бу́ти (ме́неджер). 
___________________________________________________________________ 
4. Він хо́че бу́ти (переклада́ч). 
___________________________________________________________________ 
5. Студе́нтка на́шої гру́пи хо́че бу́ти (стюарде́са). 
___________________________________________________________________ 
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6. Мій друг хо́че бу́ти (музика́нт). 
___________________________________________________________________ 
7. Батьки́ Оле́ни були́ (юри́сти). 
___________________________________________________________________ 
 
4. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Анато́лій і Миха́йло захо́плюються волейбо́лом. – Чим захо́плюються 
хлопці? 
1. Сього́дні ми займа́лися фі́тнесом. 
____________________________________________________________________ 
2. Хло́пці займа́ються спо́ртом. 
____________________________________________________________________ 
3. Макси́м захо́плюється істо́рією. 
____________________________________________________________________ 
4. Мій друг займа́ється те́нісом. 
____________________________________________________________________ 
5. Він хо́че бу́ти програмі́стом. 
____________________________________________________________________ 
6. Васи́ль мрі́є ста́ти диза́йнером. 
____________________________________________________________________ 
 
5. Дайте ствердні відповіді. Пишіть. 
Зразок: Ви користу́єтеся бібліоте́кою? – Так, я користу́юся бібліоте́кою. 
1. Ви гово́рите з дру́зями украї́нською мо́вою? 
___________________________________________________________________ 
2. За́раз ви чита́єте газе́ту «Авіа́тор»? 
___________________________________________________________________ 
3. Ти користу́єшся мобі́льним зв’язко́м? 
___________________________________________________________________ 
4. Ви прикра́сили свою́ кімна́ту нови́м ки́лимом? 
___________________________________________________________________ 
5. Влад пи́ше в зо́шиті чо́рною ру́чкою? 
___________________________________________________________________ 
6. Ната́ля займа́ється спорти́вною гімна́стикою? 
___________________________________________________________________ 
 
6. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Сього́дні я пишу́ в зо́шиті (своя́ чо́рна ру́чка). – Сього́дні я пишу́ в 
зо́шиті своє́ю чо́рною ру́чкою. 
1.  Єго́р ціка́вився (моє ́студе́нтське життя́). 
____________________________________________________________________ 
2. Студе́нти ціка́вляться (ї́хні нові́ підру́чники). 
_____________________________________________________________________ 
3. Дівча́та захо́плюються (його́ ліри́чні пісні́). 
_____________________________________________________________________ 
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4. Медсестра́ ціка́виться (Ва́ше здоро́в’я). 
___________________________________________________________________ 
5. Ма́ти ціка́виться (моє́ навча́ння). 
___________________________________________________________________ 
6. Олексі́й пиша́ється (своє́ науко́ве дося́гнення). 
___________________________________________________________________ 
 
7. Складіть речення з поданих слів. Пишіть. 
Зразок: Сестра́, купи́ти, млинці́, сир. – Сестра́ купи́ла млинці́ із си́ром. 
1. Та́то, люби́ти, овоче́вий, сала́т, олі́я. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Ура́нці, я, пи́ти, ка́ва, молоко́. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Мій, діду́сь, люби́ти, пи́ти, чай, лимо́н. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. Ні́на, готува́ти, карто́пля, о́вочі. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ма́ма, приготува́ти, бутербро́ди, ковбаса́, сир. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. Лінь, готува́ти, рис, м’я́со. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
8. Доповніть діалог. Пишіть. 
- О́льго, ти га́рно вигляда́єш. 
- ___________________________________________________________________ 
- Ти займа́єшся фі́тнесом? 
- ___________________________________________________________________ 
- А коли́ бу́дуть змага́ння з фі́тнесу в університе́ті? 
- ___________________________________________________________________ 
- Ти бу́деш бра́ти в них у́часть? 
- ___________________________________________________________________ 
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УРОК 18 
(ВІСІМНАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
 
1. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Петро́ користу́ється (додатко́ва літерату́ра). – Петро́ користу́ється 
додатко́вою літерату́рою. 
1. Студе́нти кре́слять в альбо́мі (чо́рні олівці́). 
___________________________________________________________________ 
2. Він користу́ється (мобі́льний телефо́н). 
___________________________________________________________________ 
3. Марі́я рі́же фру́кти (го́стрий ніж). 
___________________________________________________________________ 
4. Студе́нтка користу́ється (електро́нна по́шта). 
___________________________________________________________________ 
5. Окса́на пи́ше впра́ву в зо́шиті (си́ня ру́чка). 
___________________________________________________________________ 
6. Анто́н поми́в ча́шки (холо́дна вода́). 
___________________________________________________________________ 
7. Донька́ малю́є (рі́зні фа́рби). 
___________________________________________________________________ 
 
2. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Ти приї́хала до А́нглії зі своє́ю сестро́ю? – Так, із не́ю. 
1. Тетя́но, ти пі́деш у магази́н зі своє́ю ма́мою? 
____________________________________________________________________ 
2. Па́не дека́не, Ви пої́дете до Льво́ва зі свої́ми студе́нтами? 
____________________________________________________________________ 
3.Ти гра́єш у те́ніс зі свої́м бра́том? 
____________________________________________________________________ 
4.Ти працюва́в у цьо́му теа́трі зі своє́ю сестро́ю? 
____________________________________________________________________  
5. Студе́нти, ви ї́здили на екску́рсію зі свої́м кура́тором? 
____________________________________________________________________ 
6. Марі́є, ти приготува́ла ці ті́стечка зі своє́ю по́другою? 
____________________________________________________________________ 
 
3. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Мико́ла поя́снює одногру́пникам складну́ теоре́му. – Кому́ поя́снює 
Мико́ла складну́ теоре́му? 
1. Син купи́в ма́тері яскра́ві кві́ти. 
___________________________________________________________________ 
2. Ді́ти допомага́ють батька́м. 
___________________________________________________________________ 
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3. Студе́нти подя́кували дека́нові за навча́ння. 
___________________________________________________________________ 
4. Виклада́ч відповіда́є студе́нтові на його́ запита́ння. 
___________________________________________________________________ 
5. Окса́на купи́ла хло́пцеві нови́й рома́н. 
___________________________________________________________________ 
6. А́лла надісла́ла сестрі́ віта́льну листі́вку. 
___________________________________________________________________ 
 
4. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Кому́ сподо́балася виста́ва? (студе́нти, викладачі́) – Виста́ва 
сподо́балася студе́нтам, викладача́м. 
1. Кому́ допомага́ють ону́ки? (бабу́ся, діду́сь) 
____________________________________________________________________ 
2. Кому́ Ви подару́єте сувені́ри? (Мико́ла, І́нна) 
____________________________________________________________________ 
3. Із чо́го раді́ють ді́ти? (кані́кули, екску́рсії) 
___________________________________________________________________ 
4. Із чо́го раді́ють спортсме́ни? (перемо́ги, меда́лі) 
____________________________________________________________________ 
5. Кому́ подо́бається ви́ставка? (дівча́та, хло́пці) 
____________________________________________________________________ 
6. Кому́ нале́жить буди́нок? (ма́ти, ба́тько) 
___________________________________________________________________ 
 
5. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: (Ти) прочита́ти? – Тобі́ прочита́ти? 
1. Лари́са поясни́ла (я) впра́ву. 
____________________________________________________________________ 
2. За́втра я напишу́ (він) лист. 
____________________________________________________________________ 
3. (Ми) подо́бається украї́нська мо́ва. 
____________________________________________________________________ 
4. Моя́ сестра́ дя́кує (Ви). 
____________________________________________________________________ 
5. (Ти) повідо́мили про екску́рсію? 
____________________________________________________________________ 
6. (Вона́) подарува́ли кві́ти? 
____________________________________________________________________ 
 
6. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Студе́нтові 19 ро́ків. – Скі́льки ро́ків студе́нтові? 
1. Ма́тері 45 ро́ків. 
___________________________________________________________________ 
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2. Бабу́сі 70 ро́ків. 
___________________________________________________________________ 
3. Ба́тькові 57 ро́ків. 
___________________________________________________________________ 
4. Дідусе́ві 76 ро́ків. 
___________________________________________________________________ 
5. Університе́ту 85 ро́ків. 
___________________________________________________________________ 
6. Сестрі́ 49 ро́ків 
___________________________________________________________________ 
7. Анато́лію 34 ро́ки. 
___________________________________________________________________ 
 
7. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
1. Коли́ ви народи́лися? 
__________________________________________________________________ 
2. Коли́ ви приї́хали до Ки́єва? 
__________________________________________________________________ 
3. Коли́ ви закінчи́ли шко́лу? 
__________________________________________________________________ 
4. Коли́ ви вступи́ли до університе́ту? 
__________________________________________________________________ 
5. Коли́ народи́лася Ва́ша ма́ма? (ба́тько, брат, сестра́) 
__________________________________________________________________ 
 
8. Напишіть розповідь «Мій день наро́дження». 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 19 
(ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
 

1. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Друг дає́ зо́шит в’єтна́мському студе́нтові. – Яко́му студе́нтові друг 
дає́ зо́шит? 
1. О́льга купу́є зо́шит моло́дшій сестрі́. 
____________________________________________________________________ 
2. Вона́ допомага́є ста́ршому бра́тові. 
____________________________________________________________________ 
3. Ми написа́ли листі́вку відо́мому акто́рові. 
____________________________________________________________________ 
4. Він подару́є су́кню ста́ршій до́нці. 
____________________________________________________________________ 
5. Та́то чита́є ка́зку мало́му си́нові. 
____________________________________________________________________ 
6. Степа́н надісла́в запро́шення ки́ївським дру́зям. 
____________________________________________________________________ 
7. Доце́нт чита́є ле́кцію украї́нським студе́нтам. 
____________________________________________________________________ 
 
2. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Іри́на дала́ підру́чник (той) кита́йському студе́нтові. – Іри́на дала́ 
підру́чник тому́ кита́йському студе́нтові. 
1. Студе́нти показа́ли альбо́м (ці) ара́бським студе́нткам. 
___________________________________________________________________ 
2. Вона́ розповіла́ нови́ни (ця) по́друзі. 
___________________________________________________________________ 
3. Профе́сор поясни́в складну́ зада́чу (ті) інозе́мним студе́нтам. 
___________________________________________________________________ 
4. Ми подарува́ли буке́т (та) кита́йській ді́вчині. 
___________________________________________________________________ 
5. Товариші́ допомогли́ не́сти валі́зу (той) лі́тньому чолові́кові. 
___________________________________________________________________ 
6. Цей теа́тр нале́жить (той) відо́мому мецена́ту. 
___________________________________________________________________ 
 
3. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Окса́на написа́ла листа́ (своя́ моло́дша сестра́). – Окса́на написа́ла 
листа́ свої́й моло́дшій сестрі́. 
1. Марк розпові́в про виста́ву (своя́ га́рна по́друга). 
_________________________________________________________________  
2. Дру́зі подарува́ли годи́нник (цей в’єтна́мський студе́нт). 
_________________________________________________________________ 
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3. Ле́ся зателефонува́ла (своя́ ма́ма). 
_________________________________________________________________ 
4. Профе́сор дав завда́ння (ті інозе́мні студе́нти). 
_________________________________________________________________ 
5. (Ці кита́йські тури́сти) сподо́бався центр культу́ри та мисте́цтв. 
_________________________________________________________________ 
6. Дівча́та подя́кували (його́ батьки́). 
_________________________________________________________________ 
 
4. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
Зразок: Кому́ подо́бається цей фільм? (я) – Цей фільм подо́бається мені́. 
1. Кому́ Мари́на прине́сла журна́л? (ти) 
__________________________________________________________________ 
2. Кому́ Дмитро́ подарува́в кни́гу? (ви) 
__________________________________________________________________ 
3. Кому́ зателефонува́ла Людми́ла? (вона́) 
__________________________________________________________________ 
4. Кому́ дека́н відда́в докуме́нти? (вони́) 
__________________________________________________________________ 
5. Кому́ призна́чена стипе́ндія Президе́нта? (він) 
_________________________________________________________________ 
 
5. Напишіть речення за зразком. 
Зразок: Ця спідни́ця до́вга, а та до́вша.  
1. Ця гру́па мала́, а та _________________________________________________. 
2. Черво́на су́кня дорога́, а чо́рна _______________________________________. 
3. Трамва́й швидки́й, а таксі́ ____________________________________________. 
4. Брат несе́ легку́ валі́зу, а я ____________________________________________. 
5. Теа́тр висо́кий, а буди́нок ____________________________________________. 
6. Цей спортсме́н ду́жий, а той _________________________________________. 
7. Я́блучний сік смачни́й, а виногра́дний _________________________________. 
 
6. Закінчіть речення. Пишіть. 
1. Зимо́ві мі́сяці – це __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 
2. Весня́ні мі́сяці – це _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ .  
3. Лі́тні мі́сяці – це ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 
4. Осі́нні мі́сяці – це __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 
5. Чоти́ри по́ри ро́ку – це ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 
6. Дні ти́жня – це _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 
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7. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Її́ су́мка (легка́), ніж моя́ су́мка. – Її́ су́мка ле́гша, ніж моя́ су́мка. 
1. Університе́т (бли́зько), ніж стадіо́н. 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Проспе́кт Соло́м’янський (до́вгий), ніж проспе́кт Комаро́ва. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. Рі́чка Дніпро́ (глибо́ка) за рі́чку Те́терів. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. Аудито́рія 1.303 (мала́), ніж аудито́рія 8.205. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
5. Сергі́й написа́в мо́дульну контро́льну робо́ту (до́бре) за О́льгу. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
6. Троле́йбус ї́де (пові́льно), ніж авто́бус.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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УРОК 20 
(ДВАДЦЯТИЙ УРОК) 

 
 
1. Відповідайте на запитання. Пишіть. 
1. Де Ви лю́бите відпочива́ти влі́тку? _____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Чому́ Ви лю́бите там відпочива́ти? _____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Яке́ свя́то Ви лю́бите найбі́льше? ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Чому́ це свя́то Ви лю́бите найбі́льше? __________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Що Вам найбі́льше подо́бається роби́ти весно́ю? _________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Яка́ пора́ ро́ку Вам подо́бається найбі́льше? _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7. Чому́ вона́ Вам подо́бається найбі́льше? ________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Парк розташо́ваний бі́ля (університе́т). – Парк розташо́ваний бі́ля 
університе́ту. 
1. Недале́ко від (майда́н) стої́ть па́м’ятник. 
_________________________________________________________________ 
2. Оба́біч (доро́га) росту́ть кущі́. 
_________________________________________________________________ 
3. До́шка виси́ть в (аудито́рія) право́руч. 
_________________________________________________________________ 
4. Кабіне́т ре́ктора бі́ля (музе́й Націона́льний авіаці́йний університе́т). 
_________________________________________________________________ 
5. Студе́нт зупини́вся бі́ля (две́рі) аудито́рії. 
_________________________________________________________________ 
6. Зупи́нка авто́буса навпро́ти (магази́н «Фо́ра»). 
_________________________________________________________________ 
 
3. Поставте запитання до виділених слів. Пишіть. 
Зразок: Ки́їв – найулю́бленіше мі́сто тури́стів. – Яке́ найулю́бленіше мі́сто 
тури́стів? 
1. Тара́с Шевче́нко – найвідо́міший украї́нський пое́т. 
_________________________________________________________________ 
2. У Льво́ві живе́ моя́ по́друга. 
_________________________________________________________________ 
3. Кита́й розташо́ваний в А́зії. 
_________________________________________________________________ 
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4. Студе́нти пи́шуть мо́дульну контро́льну робо́ту в аудито́рії. 
_________________________________________________________________ 
5. Студе́нт отри́мав нагоро́ду в ко́нкурсі. 
_________________________________________________________________ 
6. Я́блука лежа́ли на тарі́лці. 
_________________________________________________________________ 
 
4. Поставте слова в дужках у правильній формі. Пишіть. 
Зразок: Сього́дні студе́нти напи́шуть контро́льну робо́ту з (ви́вчити) те́ми. – 
Сього́дні студе́нти напи́шуть контро́льну робо́ту з ви́вченої те́ми. 
1. Мені́ сподо́бався (приготува́ти) по́другою украї́нський борщ. 
__________________________________________________________________ 
2. Світла́на покла́ла (порі́зати) о́вочі до кастру́лі. 
__________________________________________________________________ 
3. Кири́ло подя́кував дру́гу за (прине́сти) диск. 
__________________________________________________________________ 
4. Лаборато́рія (зачини́ти) мої́м дру́гом. 
__________________________________________________________________ 
5. Одногру́пникам сподо́балася (намалюва́ти) стінні́вка до Новорі́чних свят. 
__________________________________________________________________ 
6. Ми покладе́мо (купи́ти) підру́чники на поли́цю. 
__________________________________________________________________ 
 
5. Складіть речення з поданими словосполученнями. Пишіть.  
Зразок: Улюблена страва – Моя улюблена страва – український борщ. 
Написаний лист – _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Прочитані газети – ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Побачений фільм – ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Прослухана пісня – ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Випита кава – ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Зачинені двері – ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Напишіть розповідь «Пого́да в Украї́ні». 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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