
УРОК ВЧИМО СЛОВА ТА 
СЛУХАЄМО

ГРАМАТИКА ГОВОРИМО ПРО 
УКРАЇНУ

ВСТУП

Українська абетка
Читаємо українською
Привітання
Особиста інформація: ім’я, 
професія, вік, національність, 
адреса і телефон

Особові займенники:
Називний відмінок,
Знахідний відмінок,
Давальний відмінок
Кількісні числівники

______________

1
БЛИЗЬКІ ЛЮДИ

Моя сім’я та інші люди
Члени сім’ї
Особові займенники
Граматика: Родовий відмінок 
особових займенників (У 
мене є…)

Присвійні займенники           
      Родинне дерево

Відомі українці
Текст: Український чемпіон
спорт
хобі
      Андрій Шевченко

2
ДЕ ТИ?

Місто
Місця в місті
Події в місті

Місцевий відмінок
Де ти?

Україна – країна чудес
Текст: Цікаві місця в Україні
      Сім чудес України

3
МОЄ ЖИТТЯ

Що робити?
Назви дії
Граматика: інфінітив, поділ на 
дієвідміни

Теперішній час дієслова Життя в Україні
Текст: Звичайний українець
      Типова українська сім’я

4
Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ

Любить чи кохає?
любити, кохати, хотіти, 
ненавидіти Минулий час

Минулий час Виходь за мене!
Текст: Українське весілля
      Весільна пісня «Гірко!»

5
СМАЧНОГО!

У саду чи на городі
Фрукти та овочі
Колір, форма, смак та 
температура

Знахідний відмінок 
(неістоти)
Форми дієслів їсти, пити 

Українська їжа
Текст: Що їдять українці
      Рецепти

6
КОРИСНО ЖИТИ 

КОРИСНО

Корисно чи шкідливо
      Корисна та шкідлива їжа

Орудний відмінок Українські традиції
Текст: Українське Різдво
      Колядки та щедрівки

7 
МІЙ РІДНИЙ ДІМ

Кімнати і те, що в них
      Опис будинку:кімнати і 
меблі

Дієслова стояти, лежати, 
висіти
Місцевий відмінок

Дивні будинки України
Текст: Будинки догори 
ногами

8
ЧАС І МІСЦЕ

12 місяців
Називний і Місцевий 
відмінок

Порядкові числівники
Поверхи, опис будинку

Українські перемоги
Текст: Бажаємо успіху, 
Україно!
Змагання, конкурси та місця

9
ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ!

Транспорт
Погода
Граматика: прислівник

Дієслова руху (іти-їхати)
Куди? Звідки?

Ласкаво просимо в 
Україну!
Текст: Екскурсія Львовом
Подобатися/сподобатися

10
МИ НАЙКРАЩІ У СВІТІ

У неї світле волосся і 
голубі очі
       Як він/вона виглядає?

Вищий ступінь порівняння 
прикметників
Порівняльні конструкції

Чи знаєте Ви, що…
Текст: Цікава країна Україна

11
РОЗКАЖИ МЕНІ КАЗКУ

Що ти робив і що ти 
зробив?
Граматика: вид дієслова, 
утворення

Доконаний і недоконаний 
вид дієслова (минулий час)
Форма та вживання

У світі української казки
Текст: Рукавичка
      Казка «Рукавичка»

12 
ПОДАРУНКИ НА 

ПРОЩАННЯ

Найкращий подарунок
       Магазин з подарунками

Давальний відмінок
Форма та вживання

Українські сувеніри 
Текст: Подарунки з України



ГРАМАТИКА ЧИТАЄМО ТА 
ОБГОВОРЮЄМО

ГОВОРИМО 
УКРАЇНСЬКОЮ

ПИШЕМО

Рід іменника

_________________

Форми привітань
     Знайомство
Числа

Анкета

Множина іменників
тварини
меблі

Популярні телеведучі
Текст: Чудова мама
      Розповідь про відому 
особу

Формули ввічливості
      Знайомство
      Корисні розмовні фрази

Про себе
Оголошення для сайту 
знайомств
кольори
Граматика: прикметник (рід і 
число)

Дієслово БУТИ:
минулий і майбутній час
      Тур по Україні

Цей чудовий світ
Текст: Нові сім чудес світу

Скажіть, будь ласка, …
напрямки
       Де це?

Поштівка

Теперішній час дієслова 
(особливі форми)
Прислівники частотності

Життя у світі
Текст: Типовий Я

Мої звички
       Розклад занять
       Укр.нар. пісня «Ти ж мене 
підманула…»

Лист додому
Неофіційний лист

Майбутній час Історія кохання
Текст: Щасливі разом

Хочеш піти в кіно?
      Пропозиції та запрошення

Тепер ти знаєш
Лист-освідчення

Родовий відмінок:
форма та вживання

Кухні народів світу
Текст:Скажи мені, що ти їси, і 
я скажу тобі, хто ти
      Розмови про їжу

На базарі
      Купівля продуктів
Кількість продуктів

Скарга

Орудний відмінок 
(вживання)

Різдво у світі
Текст: Христос народився!

Я б  хотів замовити столи Рецепт
     Українська народна пісня 
«І з сиром пироги»

Прийменники місця
Родовий та Орудний відмінок

Цей дивний світ
Текст: На колір і смак товариш 
не всяк

Здаю квартиру
      Оренда квартири

Реклама
      Послуги в готелі

Порядкові числівники 
(Дати)
Яке сьогодні число?
Коли?

Святкуємо разом
Текст: Веселих свят!

Котра година? Електронний лист
Робочий день

Дієслова руху (ходити-
їздити)

Це було зі мною
Текст: Щоденник Наталі
Пан/пані, раз/час, відкрити/
відчинити
Мені хочеться

Піти чи прийти?
Піти/прийти, поїхати/приїхати

Щоденник
Збиратися…

Найвищий ступінь 
порівняння прикметників

Цей цікавий світ
Текст: Рекордсмени світу
      Рекордсмени Книги 
рекордів Гіннеса

Можна поміряти?
       Купівля одягу

Презентація
Особливості країни

Доконаний і недоконаний 
вид дієслова (майбутній 
час)

Казки народів світу
Текст: Два жадібні ведмеді
Особливі форми дієслів 
доконаного виду у 
майбутньому часі

Можна? – Ні, треба.
Дозвіл, заборона, необхідність, 
можливість

Казка

Знахідний відмінок (істоти)
Вітати когось

Цікаві традиції у світі
Текст: З днем народження!
      Многая літа!

Бажаю Вам усього найкращого
      Побажання
Бажаю тобі, щоб…
Хай/нехай…

Лист Святому Миколаю
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1

2

3 4

5

6

Тепе ́р я вмі́ю говори ́ти про сім’ю ́

1. Ви одру́жений/одру́жена?
2. Ва ́ша сім’я́ вели́ка чи мале́нька?

Почина ́ємо

  Ч Ж
ба́тько
та́то ма́ма
діду́сь
син
брат
дя́дько
внук

Ле́ксика: сім’я ́, спорт, хо́бі, дома́шні твари́ни, ме ́блі, кольори́
Грама ́тика: присві́йні займе ́нники, особо ́ві займе́нники:  Родови́й відмін́ок, множина ́  іме ́нників, 
прикме ́тник 
Розмо ́вна мо ́ва: кори́сні розмо́вні ви́рази вві́чливості, знайо́мство
Письмо ́: оголо́шення для са́йту знайо́мств

Близькі́ 
лю́ди

1.1 Вчимо́ слова́ та слу́хаємо

1
Моя ́ сім'я ́ та і́нші лю́ди

Я→ У _____

є

          
 

       

Ти→ У те ́бе
Він→ У ньо ́го
Вона ́→ У не́ї
Воно→ У ньо ́го
Ми→ У _____
Ви→ У вас
Вони ́→ У них

...
(мам́а, тат́о, 
сестра,́ брат...)

Ува́га!

Запита́йте в партне ́ра про його́/її́ сім’ю ́.

     1.1 (25) Запо́вніть табли́цю за допомо́гою по́даних ни́жче слів. Послу́хайте та перевір́те.

Подиві́ться на фотогра ́фію та прочита́йте.

Запо́вніть про ́пуски фо ́рмами з фотогра́фії.

      13 (26)  Послу́хайте текст. У впра́ві 1 
підкре ́сліть слова́, які́ Ви чу ́єте.

Напиші ́ть слова́ в дужка́х у пра́вильній фо́рмі.

1 . У (я) ………….. є по ́друга. 
2. У (ми) …………. є брат і сестра ́. 
3. У (вона ́) ………… є хло ́пець? 
4. У (ти) …………… є син чи дочка ́? 
5. У (вони ́) ………… є племі́нник Юрко ́. 
6. У (він) …………. є прадіду ́сь. 
7. У (ви) ………… є сім’я ́?

  Ч Ж
чолові́к
племі ́нник
двою́рідний брат
друг
хло́пець
прадіду́сь
сусі́д

дружи́на         ті́тка        ма́ма         племі́нниця        сусі́дка        бабу́ся        ма́ти        ді́вчина        вну́чка      по́друга   
прабабу́ся        сестра ́        дочка ́       двою́рідна       сестра ́

У ме́не є сестра́. 
Її ́ зва ́ти Окса ́на. У ме́не є брат.  

Його ́ зва ́ти Наза́р.

У нас є по́друга А́нніка.  
Вона ́ з Німе́ччини.

У ме́не є друг.  
Його ́ зва ́ти Андрі́й.

У ме́не є ма́ма.  
Її ́ зва ́ти па́ні Окса ́на.

У ме́не є дочка ́.  
Її ́ зва ́ти Ната ́ля.

У цьом́у уроц́і:
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програміс́т. ________ 37 ро́ків. Там —  його ́ батьки́: та ́то 
Омеля́н та ма́ма Марія ́. На ́ші батьки́  чудо́ві.
 А це  я. Мене́ ________ Мар’я́на. Я  виклада́ч. 
Ви́бачте, але́ мій вік – це секре́т     . У ме́не є син Марко ́. 
Йому де́в’ять ро́ків. Марко ́ — школя́р. У ме́не тако́ж є 
мале́нька до́нечка Дзвін́ка.________ три ро ́ки. 
 Це мій моло ́дший брат і його ́ сім’я́. Ось його ́ 
дружи́на. ______зва ́ти Софія́. _________ 25 ро ́ків, і вона ́  
юри́ст. А тут їх ́ня дочка́ Соломія́. Їй 4 ________. Вона́ ще 
не школя́рка.
 Це фо ́то особли ́ве. Тут мої ́ бабу́ся та діду́сь. 
Моя ́ бабу ́ся — пенсіоне́рка. На жаль, діду ́сь уже 
поме́р. Але́ я його́ пам’ята́ю.

Зверніт ́ь ува́гу на ви́ділені слова́ і запо́вніть 
ни ́ми табли ́цю.

Чолові́чий 
рід

Жіно́чий 
рід

Сере́дній 
рід

Множина ́

? Чий? Чия́? Чиє́? Чиї́?

Я моє ́

ТИ твій твоя ́ твоє ́ твої ́
ВІН його́ його́

ВОНА ́ її ́ її ́ її ́ її ́
ВОНО́ його́ його́ його́ його́

МИ наш на ́ше

ВИ ваш ва ́ша ва ́ше ва ́ші

ВОНИ ́ ї́хній ї ́хнє

Ува́га!
 

 
 Це — ти. Ти — ді́вчина. Це — твій брат.
       Це — твоя́ сестра́.
 Це — ти. Ти — хло ́пець. Це — твій брат.
        Це — твоя́ сестра́.

 

 

     2.1 (27) Прочита́йте текст та запо́вніть 
про́пуски. Послу́хайте та перевір́те.
  

 Тут на фо́то на́ша роди́на. Ми  типо́ва україн ́ська 
сім’я́.
  Ось мої ́ батьки ́. Це моя ́ ма ́ма Святосла ́ва 
Мар’я ́нівна. Вона́ економіс ́т. _______ 56 ро́ків. Це  мій 
та ́то Іѓор Іва́нович. Він інжене ́р. Йому́  59 _______. Це 
їх ́ні діт ́и: я і мій моло́дший брат Наза ́р. 
 Ось тут моя ́ сім’я́. Мій чоловік ́ Теодо ́р —

1

2

3Сіме́йний  альбо ́м

          1.2 Вчимо ́ грама ́тику

Присвій ́ні займе ́нники

Запо́вніть про ́пуски.
Напри́клад: У ме́не є та ́то. (___) та ́то – юри́ст. 
          У ме́не є та ́то. Мій та ́то – юри́ст.
1. У ме́не є друг. ________ друг – лік ́ар.
2. У ме́не є сестра́. ________ сестра ́ – учи́тель.
3. У ме́не є ді́ти. _______ ді ́ти – студе ́нти.
4. У ме́не є завда ́ння. _________ завда ́ння - ціка́ве.
5. У ме́не є батьки́. _________ батьки ́ - пенсіоне́ри.

Рід присві́йного займе́нника зале́жить від     
насту ́пного іме́нника.
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Ви — Іва́н (впра ́ва 6). Розкажі́ть про Ва́шу 
сім’ю ́.

Зробіт ́ь впра ́ву 1.2 (2) з Дода́тку. Складі́ть Ва ́ше 
роди́нне де́рево та розкажі́ть партне́ру про 
Ва́шу сім’ю́.

Тепе ́р я вмі́ю склада ́ти своє ́ роди ́нне 
де ́рево

4 8

9

6
5

7

Запо́вніть про ́пуски.
Напри́клад: У нас є та ́то. (___) тато – юри́ст.
         У нас є та́то. Наш тато – юри ́ст.
1. У вас є сусі ́ди. ________ сусі ́ди – украї́нці.
2. У те́бе є брат. ________ брат – худо ́жник.
3. У ньо ́го є дочка ́. _________ дочка ́– переклада ́ч.
4. У них є дя́дько. _______ дя ́дько – воді́й.
5. У ме́не є дружи́на. ________ дружи ́на – секрета́р.
6. У не ́ї є чолові ́к. ________ чолові ́к – письме́нник.
7. У нас є ті ́тка. ________ ті ́тка – домогоспода́рка.

Поста́вте пита ́ння та запо́вніть про ́пуски.

Напри́клад: Це _______ (я) брат.→ Чий це брат? Це мій 
брат.

1. Це ________ (ми) батьки ́. ______________________________
_________________________________________________________
2. Це _________ (ви) бабу ́ся. _____________________________
_________________________________________________________
3. Це _________ (ти) сестра́. ______________________________
_________________________________________________________
4. Це _________ (вони ́) внук._____________________________
_________________________________________________________
5. Це _________ (я) ді ́ти. _________________________________
_________________________________________________________
6.Це __________ (вона ́) вікно. ́ ____________________________
_________________________________________________________
7.Це _________ (він) завда ́ння. ___________________________
_________________________________________________________

      2.7 (28) Послу ́хайте текст та запо ́вніть 
про ́пуски. Напиші́ть вік та імена ́ люде́й.

Андрі́й   Зоря́на   Марко ́   Рома́н   Петро́   Марі ́я   
Гали́на   Окса ́на   Іва́н   Наза́р   Ю́ля   Ма́рта

(Вік:    )

(Вік:    )

(Вік:    )(Вік:    )
Іван

(Вік:    )(Вік:    )

(Вік:    )

(Вік:    )

(Вік:    ) (Вік:    )

(Вік:    )(Вік:    )

1

3

7

11

5

9

2

4

8

12

6

10

23

Зробіт ́ь впра ́ву 1.2 (1) з Дода́тку.
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Ви ́вчіть слова́.

          капіта́н                                 кома́нда 

                                       м’яч

      3.6 (29) Подивіт́ься на фотогра́фії. Хто це? 
Послу́хайте текст та скажіт́ь, яки́й у ньо́го є 
трофе́й.

                             

Послу́хайте текст ще раз та скажіт́ь, пра ́вда 
(П) чи непра́вда(Н). Ви́правте непра́вильні 
ре́чення.

1. Андрій́ Шевче́нко — футболіс́т з Іта ́лії.
2. У ньо ́го є трофе ́й «Золоти́й матч».
3. За ́раз його́ дружи́на — моде́ль.
4. У ньо ́го є оди́н син.
5. Його ́ дружи́на — украї ́нка.
6. Його ́ хо́бі — те ́ніс.
7. У ньо ́го є буди́нок на Гава ́ях.

1
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Позна́чте ви́ди спо́рту, використо́вуючи слова́ 
з ра ́мки.
баскетбо́л  футбо́л  хоке́й бейсбо́л бокс      
гімна́стика  волейбо́л  гольф те ́ніс ша ́хи

 

трофе́й

футболі ́ст футболі ́ст
ЗА́РАЗ

Відо ́мі україн ́ці
Да ́йте ві́дповіді на пита́ння.
1. Які ́ є відо ́мі украї ́нські міста́?
2. Які ́ є відо ́мі украї ́нці?
3. Які ́ є відо ́мі украї ́нські спортсме́ни? 

       1.3 Гово ́римо про Украї ́ну

З’єдна́йте спортсме́на з відпові́дним спо ́ртом.
спорт

футбо́л

баскетбо́л

бейсбо́л

волейбо́л
гольф

ша ́хи
бокс

хоке́й

те ́ніс

спортсме ́н/-ка

волейболі́ст/-ка

шахі ́ст/-ка

теніси́ст/-ка

боксе́р/-ка

бейсболі́ст/-ка

гольфі ́ст/-ка

футболі́ст/-ка

хокеї ́ст/-ка

баскетболі́ст/-ка

Подиві́ться на схе́му і поду́майте, що означа ́є 
сло́во «коли́шній».
  За́раз Андрі́й вже не футболі́ст.
  Він – тре ́нер.

За́раз Андрі́й - КОЛИ́ШНІЙ футболі ́ст.

1 2

43

5 6

87

9 10
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Подивіт́ься на фотогра́фії та да́йте від́повіді на 
пита ́ння.

1. Хто це на фо ́то?
2. Яка ́  їх́ня профе́сія?
3. Яка ́ їх́ня націона ́льність?

Тепе ́р я вмі́ю говори ́ти про відо ́мих 
украї ́нців

Да ́йте від́повіді на пита ́ння.

1. Хто таки ́й Віта ́лій Кличко́?
2. Яке́ пріз ́висько ма́є Віта ́лій Кличко́?
3. Яке́ пріз ́висько ма́є Володи́мир Кли́чко?
4. Володи́мир — одру ́жений?
5. Хто дружи ́на Віта ́лія?
6. Яка ́ профе́сія Ната́лі?
7. Скіл ́ьки діте́й у Віта ́лія Кличка́?
8. Які ́захо́плення у Володи ́мира?
9. Хто ста ́рший Володи ́мир чи Віта́лій?

Яки́й Ваш улю ́блений спорт? Хто Ваш 
улю́блений спортсме́н? Розкажіт ́ь партне́ру.

   Віта́лій Кличко́ — україн ́ський спортсме ́н та політ ́ик. Він 
— коли́шній боксе́р, чемпіо́н світ́у. Його ́ пріз́висько — До́ктор 
Заліз ́ний Кула ́к. Віта ́лій —  тако́ж політ ́ик. Він — лід́ер україн ́ської 
па́ртії і мер Ки́єва, столи ́ці Україн ́и. Його́ хо́бі — му́зика, да́йвінг та 
ша ́хи. 
   Віта ́лій одру ́жений. Його́ дружи́на Ната ́ля — 
коли́шня моде́ль. Її ́ захо ́плення — гра на піанін ́о, спів та малюва ́ння. 
За ́раз Ната ́ля не домогоспода́рка, вона ́ — професій́на ма́ма та 
співа́чка. 
 Ната́ля і Віта ́лій завжди́ ра ́зом. У них є тро ́є діте ́й: два сини́ 
й одна́ дочка ́.  Ста ́рший син – Єго́р. Йому ́ 14 ро ́ків. Моло ́дший син 
- Макси́м. Йому́ 9 ро́ків. Дочка́ — Єлизаве́та-Вікто́рія. Їй 12 ро́ків. 
Клички́ — ду́же дру́жна сім’я́. Ї ́хнє захо́плення — по́дорожі. У них 
є буди́нок у Каліфо ́рнії.
  Віта ́лій — не оди ́н україн ́ський чемпіо́н. У ньо́го є моло́дший брат 
Володи́мир. Він тако ́ж боксе́р і чемпіо́н світ́у. Його́ пріз́висько — 
До́ктор Стале ́вий Мо ́лот. Володи́мир ду ́же лю ́бить мисте́цтво. Він 
кура́тор україн́ського павільйо́ну на Венеціа́нському Бієна́ле 2009. 

Його ́ захо́плення — му́зика, інозе́мні мо ́ви. Володи́мир ще 
не одру́жений. 
Брати ́ Клички́ ду ́же дру ́жні. Вони ́ обіця ́ють ніко ́ли не би́тися 
оди́н про ́ти о ́дного. Віта ́лій та Володи́мир – го́рдість Україн ́и. 
На їх́ню честь на́звано астеро ́їд 212 723 Кличко ́.

Україн ́ський чемпіо ́н

Прочита́йте текст та вкажіт ́ь імена́ люде́й на 
фотогра ́фіях. 
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  Ува́га!     

       
     Їх

нє

хобі = захоплення
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    4.1 (30) Прочита́йте та прослу́хайте діало́г.
— Алло́! 
— До́брий день! Це па́ні Окса ́на?
— Так.
—  У Вас є ві ́льна кварти ́ра?
— Так, у ме ́не є дві віл́ьні    
     кварти́ри, але невели́кі.   
     Скажі ́ть, будь ла́ска, яка ́ у    
     Вас сім’я́? У Вас є дити́на?   
     Син чи дочка́?
— Так, у ме ́не є ді́ти…     
     п’я́теро: два сини́ і три дочки́. 
— О! А у Вас є дома ́шня твари́на?
— Так, ми лю́бимо приро́ду, і в нас є  
     дома́шні твари ́ни.
— То у Вас є кіт?
— Ой, та в нас два коти ́. 
—  Можли ́во, у Вас є  
      ще й соба́ка?
— Звича́йно, у нас три соба́ки.
— Сподіва ́юсь, це все?! 
— Та ні, у нас ще є папу ́га.  
     Але́ вона ́ виси́джує яйце́, то ́бто 
     два яйця́, тому ́ ско ́ро в нас бу́де вже    
     три папу́ги.
— Чудо́во! Скажіт ́ь, будь ла́ска, а кінь у  
     Вас є? 
— Ой, ні! На жаль, ні. Ко ́ні ду́же вели́кі.   
     Але́ в нас є  свиня́. 
— У Вас у сім’ї́ є сви́ні?
— Та ні, лише ́ одна́ свиня́. Вона ́      
     мале́нька.
— Як до ́бре. Гара ́зд, а гара ́ж Вам  
     потріб́ен? У Вас є маши́на?
— Так, у нас дві маши ́ни.
— Ну, звича́йно. А  
     ме́блі у Вас тако ́ж є?
— Ме́блі? Так, є.
— Ша ́фа?
— Так, чоти ́ри ша́фи.
— Лі ́жко?
— Звича́йно, у нас уже є чоти ́ри лі́жка.
— А стіл?
— У нас два столи́. 
— А стіле́ць?
— Так, але ́ в нас є лише́ три стільці.́ 
— Послу́хайте, а чоловік ́ у Вас є?
— Так.
— Сподіва ́юсь, він у Вас оди ́н?
— Так? А що?
— Та ні, нічо ́го. Про́сто Вам,    
     мабу́ть, потрі ́бен           
     гурто ́житок, а не кварти ́ра.
— Ви розумі́єте, гурто ́житки нас не        
     хо ́чуть.
— Ну, це й не ди́вно!

Ви ́пишіть з діало́гу па́ри іме ́нників в однині ́    
та множині ́, відповід́но до спо́собу утво́рення 
фо́рми множини ́.

+ -и + -і + -а

кварти ́ра - кварти ́ри

+ -я -е- + -і       і→ о +-и/-і

-о- + -и і ́нші

Ува́га!  
Запо́вніть табли ́цю:

Однина́   Змі ́ни Множина ́ 

Чолові́чий 
рід

брат 
учи́тель 
трамва ́й 
ніж

лі ́кар
школя ́р

Ø +  -и
-ь →     -і
-й →     -ї
-ж,-ч,       
-ш, -щ, 
-ар/-яр

+   -і

+   -і

Жіно ́чий 
рід

по́друга
бабу́ся
профе́сія
сім’я́
пло́ща

-а → -и
-я → -і
-ія → -ії
-’я → -’ї
-ж,-ч,  
-ш, -щ 
+ а →

-ж,-ч,  
-ш, -щ 
+ і

Сере́дній 
рід

лі ́жко
яйце́
прі́звище

завда ́ння

-о → -а
-е → -я
-ж,-ч,  
-ш, -щ
 + е →

-ж,-ч,  
-ш, -щ 
+ а

2+ я = 2+ я

  

1

2

3

          1.4 Вчимо ́ грама ́тику

1)

4)

2)

5)

3)

6)

7) 8)

Множина ́ іме́нників

слов́о 
закі́нчу-
ється на

2 + я
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                 Ува́га!
Ді ́ти/лю́ди + збі́рний числі ́вник

Кі ́лькісний числі ́вник Збі ́рний числі ́вник
два дво́є
три тро ́є
чоти ́ри че́тверо
п’ять п’я́теро
шість ше́стеро
сім се́меро
ві ́сім во́сьмеро
де́в’ять де́в’ятеро
де́сять де́сятеро

! Збі ́рний числі ́вник + діте́й
        люде ́й 

Утворі ́ть фра́зи.
Напри́клад: 6 (лю́ди) – ше́стеро люде ́й
3 (ді ́ти)         ,
7 (лю ́ди)        ,
2 (лю ́ди)        , 
5 (ді ́ти)         , 
8 (ді ́ти)         , 
4 (лю ́ди)         .

      4.8 (32) Послу́хайте текст та запо́вніть 
про́пуски.
 Ось моя́ кварти ́ра. Тут ____________ люде́й: 
я, мої ́ батьки́ і мій ста́рший брат. У нас у кварти ́рі 
є 2 _____________, 4 ______________, 3 ______________ і 
4_____________ . На ́ша сім’я́ не ду ́же вели ́ка, але́ в нас є 
3 ________________ і, звича ́йно, 3 _______________. У нас є 
дома́шні твари ́ни: 2 _____________ і 3 _______________. Ми 
їх ду́же лю́бимо.

Тепе ́р я вмі́ю утво́рювати множину́ 
та говори ́ти про дома ́шніх твари́н

кварти ́ра ____________, 
стіле́ць______________,  
ра ́нок______________, 
кінь___________________,  
хло́пець_____________,  
жі ́нка________________,  
чолові ́к__________________, 
люди́на__________________, 
виклада́ч________________, 
 

америка́нець________________,
стіл____________,  
день______________,  
ве́чір_____________,  
рік__________, 
ді ́вчина________________, 
дити́на______________,  
лі ́кар_________________, 
кіт___________. 

Утворі ́ть фо́рму множини ́.

Ува́га!
     Змі́ни на ́голосу:
син – сини ́, брат – брати ́, жíнка – жінки ́, 
дочкá – дóчки, сестрá – сéстри, 
чоловíк – чоловіки́, товáриш – товаришí, 
вікнó – вíкна, мóре – моря́, слóво – словá, 
рíчка – річки́, олівéць – олівцí, стілéць - стільцí,  
словни́к – словники́

Ува́га!

Однина́ Множина ́

дити́на ді́ти
ма́ти матері ́
ім’я́ імена́
друг дру ́зі
ді́вчина дівча ́та
люди́на лю́ди
о ́ко о ́чі

Запо́вніть табли ́цю та запам’ята́йте.

і→ о - ок → о -ень, -ець → е
стіл - столи́ буди́нок - 

буди́нки
день - дні́

кіт  - гурто ́житок - інозе́мець - 
інозе́мці

сік - со́ки квито ́к - украї ́нець 
рік - малю́нок - хло́пець -

ко ́лір - кольори ́ ра ́нок – оліве́ць -

кінь - огіро ́к - стіле́ць -
стільці
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     4.6 (31)  Слу́хайте, повто́рюйте та 
запам’ято́вуйте. 

Cкладі ́ть ре́чення.
Напри́клад:  3 (сестри́) 
У ме́не є три сестри́
2(сини́) 
2(до ́чки) 
4(дру ́зі) 
4(по ́други) 
3(сусíд)
3(сусíдки)

У мене є три        сестри/дочки 
У мене є троє        братів/синів

Ува́га!
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Скажі ́ть, пра́вда (П) чи непра́вда (Н). Ви́правте 
непра́вильні ре́чення.

1. Марі ́чка Па́далко — журналі ́ст і телеведу́ча.
2. Її ́ моло́дша до́нечка — Марі ́чка.
3. Її ́ чолові ́к Єго ́р — громадяни́н Росі́ї.
4. У не ́ї тро ́є діте ́й.
5. Її ́ ді́ти зна́ють лише́ украї ́нську мо́ву.

Прочита́йте текст ще раз. Закри́йте кни ́жку і 
спро́буйте розказа́ти текст ра́зом. Оди́н студе́нт 
гово́рить одне ́ре́чення.

Подиві́ться на фотогра ́фію. Як Ви ду́маєте,

1. яка ́ його́ профе́сія?
2. скі ́льки йому́ ро́ків?
3. він одру ́жений?
4. у ньо ́го є ді ́ти?

 

     5.6 (33) Послу́хайте текст та переві́рте Ва́ші 
ві ́дповіді.

Складі́ть поді́бну ро́зповідь про Ва́шого дру ́га 
чи по́другу.

4
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         1.5 Чита́ємо та обгово ́рюємо  

Підбері ́ть ви́значення до ви ́ділених у те́ксті 
слів.
1. мале́нька до́нечка
2. люди́на, яка має па ́спорт краї ́ни 
3. журналі ́ст, яки́й веде́ телевізі ́йні програ́ми
4. популя ́рна, її ́ до́бре зна́ють

Ува́га! 
      Запам’ятайте слова́ :

Ч

 Ж    

телеведу́чий
телеведу́ча

громадяни́н
громадя́нка

відо ́мий
відо́ма

Популя ́рні телеведу́чі
Прочита́йте текст.   

Це відо ́ма 
украї ́нська 
телеведу́ча 
Марі ́чка 
Па́далко. Її ́ 
чолові ́к Єго ́р 
Со ́болєв —  
тако́ж відо́мий 
журналі ́ст. Єго ́р  
з Росі́ї, але ́ вже 
де́в’ять ро́ків 
він  громадяни́н 
Украї ́ни. Вдо́ма 

Марі ́чка та Єго ́р розмовля́ють украї ́нською. Ї́хні ді́ти 
зна ́ють і украї ́нську, і росі́йську 
мо́ви. Тепе́р у них тро́є діте ́й: 
оди́н син та дві до́нечки. 
Си́на зва ́ти Миха́йлик. Йому́ 
сім ро́ків. Ста ́рша дочка ́ — 
Марі ́чка, як ма ́ма. Їй  шість 
ро ́ків. А моло́дшу до́нечку 
зва ́ти Катру ́ся. Вона́ ще 
мале́нька, їй лише́ чоти́ри 
ро ́чки. «Ва́жко, коли ́ в те ́бе 
тро ́є діте ́й, і ти працю́єш», — ка ́же Марі ́чка, але ́ вона ́  
до́брий журналі́ст і чудо́ва ма́ма.

Тепе ́р я вмі́ю говори ́ти про сім’ю ́ 
мого́ дру ́га

Зробіт ́ь впра ́ву 1.5 з Дода́тку.8
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Бу ́дьте здоро ́ві! – Дя́кую!
Підбері ́ть ві́дповіді до насту́пних фраз:
Ду́же приє́мно познайо́митись! Дя́кую.
Дя́кую! Взає ́мно.
Ви́бачте! Па-па́.
Смачно́го!             Так, слу́хаю.
Поба́чимося! Дя́кую.
Га ́рних вихідни́х! Нема́ за що.
Перепро́шую! Мені́ теж.
Бу ́дьте здоро ́ві! Я теж.

Та нічо ́го.
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        1.6 Гово ́римо украї ́нською

Ра ́дий тебе́ ба́чити!

Зупині ́ть, будь ла́ска

Фо ́рмули вві́чливості

Практику́йте з партне ́ром розмо́вні фра́зи з 
впра́ви 7 та ві́дповіді на них.

Тепе ́р я вмі́ю бу́ти вві ́чливим

Хтось зроби́в Вам добро́

Ви проща́єтесь

Хтось пчи́хає

 Хо́чете запита ́ти щось у продавця́ в 
магази́ні 

Хтось їсть

Ви ста́ли кому́сь на но́гу                                                                                                         

Ви хо ́чете ви́йти з авто́буса

Що Ви ска́жете в таки́х ситуа́ціях? Запо ́вніть 
про́пуски.

      6.6 (35) Послу́хайте та переві́рте.

Прочита́йте діало́г та запо́вніть пропуски.

 

Наза ́р:    Приві́т, Оле ́нко. _______спра ́ви?
Оле́на:    Чудо́во, дя́кую. А в ________?
Наза ́р:    Непога ́но. Оле ́нко, познайо ́мся. Це —   
    А́нніка.
Оле́на:    Приві́т, А ́нніко. Ду ́же приє ́мно познайо́митись.
А́нніка:      _________ теж.
Наза ́р:    А́нніка -  моя́ да́вня по́друга. Тепе ́р вона ́    
    на́ша студе́нтка.
Оле́на:    Спра ́вді? А _________ ти, А ́нніко?
А́нніка:     Я з Німе́ччини, з Га́мбурга.
Оле́на:    Перепро́шую, повтори́, будь ла́ска.
А́нніка:     Я з Німе́ччини, з Га́мбурга.
Оле́на:   Це ціка́во. Чому́ ти тут?
А́нніка:     Я вчу украї ́нську мо́ву.
Оле́на:   Молоде́ць! А в ________ є брат чи сестра́?
А́нніка:     У ме́не є ста ́рша сестра́. 
Оле́на:    ___________ їй ро́ків?
А́нніка:     Їй два́дцять сім __________.
Оле́на:    Яка ́ її ́ профе́сія? 
А́нніка:      ________ —  лі́карка.
Оле́на:    О, це до ́бре. А вона́ одру́жена?
А́нніка:     Ні, вона́ ще ____________, але ́ в не́ї є хло́пець. 
Оле́на:    О, чудо ́во. Ви́бач, А́нніко, я му ́шу за ́раз іти ́.           
      Поба́чимось пізні́ше. Па-па́.
А́нніка:     Па-па́.

      6.2 (34) Послу́хайте діало́г та переві́рте Ва́ші 
ві́дповіді.

Прочита́йте діало́г в осо́бах.

Запо́вніть про ́пуски.

А́нніка з                                                                           .
У не́ї є                                                                   сестра. ́ 
Ї ́й                                                                            ро́ків.
Вона ́                                                                               .
У не́ї є                                                                             .

Ува́га! 
Кори́сні фра́зи.
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Запита́йте у Ва́ших дру́зів.
Яки ́й твій улю́блений ко ́лір?

БЛ
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КИ
Т́Н

И
Й

/ 
ГО

Л
УБ

И
Й́

Кольори ́

СИ́
НІЙ

О
РА́НЖ

ЕВИ
Й

/ПО
М

АРА́НЧЕВИ
Й

БІ́ЛИЙ

ЧО ́РНИЙ

СІР́ИЙ

КОРИ́
ЧНЕВИ

Й

Ж
О

В́Т
И

Й

ЧЕ
РВ

ОН́ИЙ

ЗЕЛЕ́НИЙ

РОЖЕ ́ВИЙ

ФІОЛЕТ́ОВИЙ

Чолові́чий 
рід 

Жіно ́чий 
рід 

Сере́дній 
рід 

Множина́ 

-ий/-ій
зеле́ний/
си́ній

-а/-я
зеле́на/
си́ня

-е/-є
зеле́не/
си́нє

-і
зеле́ні/си́ні

?           
яки́й?

?            
яка ́?

?            
яке ́?

?             
які ́?

Напиші́ть кольори́ фра́зи.

2
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      7.1 (36)   Подиві ́ться на кольори́, по́слухайте 
та повторі ́ть.

Підпиші ́ть кольори́ під малю́нками.

жовтий

Студе́нт 1 ка ́же:  
"Я ба́чу тут щось. Воно́ __________(ко́лір)"
І ́нші студе́нти відга́дують.

        1.7 Пи ́шемо украї ́нською 

червона машина

Ува́га! 
Кольори́ ма́ють закі́нчення 

за́лежно 
від ро́ду іме ́нника



31

Ува́га!
Запам’ята́йте:

вели́кий = мале́нький

серйо́зний = весе́лий

спокі ́йний  = акти ́вний

Зробіт ́ь впра ́ву 1.7 з Дода́тку.

 

   

    

6Прочита́йте два оголо́шення для са́йту 
знайо́мств. У які ́й части́ні є така́ інформа ́ція:
1. вік ___________
2. хо́бі ___________
3. дома ́шні твари́ни _______
4. профе ́сія _________
5. ім’я́ _________
6. хара ́ктер _________
7. сім’я́ ________

Да ́йте ві ́дповіді на пита́ння.
1. Як їх зва ́ти? Його ́ зва ́ти Андрі́й,  а  її́ звати...
2. Скі ́льки їм ро́ків?
3. Зві ́дки вони́?
4. Які ́ ї́хні профе́сії?
5. У них є брати́ чи се́стри?
6. Які ́ ї́хні захо́плення?
7. Які ́ ї́хні улю́блені кольори́?
8. Які ́ ї́хні улю́блені акто ́ри?
9. Які ́ в них є дома́шні твари́ни?
10. Які ́ в них хара ́ктери?

Да ́йте ві ́дповіді на пита́ння про се́бе.
1. Як Вас зва ́ти?
2. Скі ́льки Вам ро́ків?
3. Зві ́дки Ви?
4. Яка ́ Ва́ша профе ́сія?
5. У Вас є брати ́ чи се́стри?
6. Які ́ Ва ́ші захо́плення?
7. Яки ́й Ваш улю́блений ко ́лір?
8. Яки ́й Ваш улю́блений акто́р?
9. Яка ́ у Вас є дома́шня твари́на?
10. Яки ́й у Вас хара́ктер?

1. Мене́ зва ́ти Андрі́й. Я  зі Льво ́ва. Мені ́ 28 ро ́ків. Я 
лі ́кар і  студе́нт Украї́нського като ́лицького університе́ту. 
У ме́не є моло́дша сестра́ Окса ́на. Ї ́й 15 ро ́ків, і вона ́ ще 
школя ́рка.
2. Моє ́ хоб́і — спорт, 
наприќлад, футбол́ 
і тен́іс, а також́ 
подорожуван́ня. Я дуж́е 
люблю ́ співат́и, але ́ не 
люблю ́ танцюват́и. 
Мій улюб́лений кол́ір — 
зелен́ий.   
Моя ́ улюб́лена актрис́а  
— Джен́іфер Ан́істон.

3. У ме́не є вели́кий сі ́рий 
кіт. Я його ́ ду́же люблю́.

4. Я  весе ́лий і акти ́вний 
хло ́пець. Я  до ́брий 
друг.

1. Мене́ зва ́ти Ната́ля. Я  з 
Ки́єва. Мені ́ 22 ро ́ки. Я  
переклада́ч. У ме́не є ста ́рший 
брат Оле ́г. Йому́ 25 ро ́ків. Він  
архіте ́ктор.

2. Мої ́ захо́плення — 
та ́нці та фотогра ́фія. Я не 
ду́же люблю́ ша ́хи, але я 
люблю́ комп’ю́терні і ́гри. 
Мій улю́блений ко ́лір — 
блаки́тний. Мій улю́блений 
акто ́р — Бред Пітт.

3. У ме́не є мале́нький бі́лий 
соба́ка. Я його ́ ду́же люблю́.

4. Я серйо́зна  і спокі́йна 
ді́вчина. Ду́маю, я  хоро ́ша 
по́друга.
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Про се ́бе

Тепе ́р я вмі́ю писа́ти про се ́бе

Напиші́ть про се́бе для са́йту знайо́мств  
(50-60 слів). Дотри ́муйтесь схе́ми:
Абза́ц 1
Ім’я́, вік, мі ́сто/краї ́на, профе ́сія, сім’я́
Абза́ц 2
Захо́плення, улю́блений ко ́лір, улю ́блений акто́р/
актри ́са
Абза́ц 3
Дома́шні твари́ни
Абза́ц 4
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Словни́к
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